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Witte Huis: Bommelstein aan de Nieuwe Maas
‘Chief Whip….. op ieders lip’
‘Chief Whip….. op ieders lip’.
Zo lang we konden, bleven we
achterom kijken en hardop
meelezen met de aan- en
XLWÁLWVHQGHUHFODPH3DSD
stuurde het autootje over de
Willemsbrug het Noordereiland op en eenmaal over de
Koninginnebrug verloren we
de rode letters uit het oog.
Mijn zus gaf dat eerlijk toe,
ik beweerde ten onrechte dat
ik ze nog kon lezen en mijn
broer zag ze het langst, want
die was het grootst. Zusje
deed niet mee.

Papa’s vader en mama’s moeder
woonden in het Oude Noorden. Menige
]RQGDJQDGHNHUNHQGHNRI¿HWKXLV
op Zuid, reden we erheen. Bij opa in de
Zaagmolenstraat was het nogal saai. Dat
we die middag één zandkoekje zouden
krijgen en een glas Seven-Up, wisten
we al. Als je pech had, was de prik er al
een week uit. Thee zetten gebeurde in de
‘keukenkast’: twee deurtjes in de woonkamer waarachter zich een gootsteen
en een tweepits gasstelletje bevonden.
Thee gezet, kastje dicht (ik moet er altijd
aan denken als ik reclames zie voor een
‘spotgoedkope complete keuken’ voor
achtduizend euro). Kijken in het spionnetje was nog het leukst. Je keek dan
op het kruispunt met het Zwaanshals.
De tram zag je van ver aankomen en als
hij vlakbij was, verscheen hij opeens
levensgroot voor het raam. Grappig,
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- Het Witte Huis vanuit de lucht in 1946 in een kale vlakte, veroorzaakt door het Duitse bombardement op 14 mei 1940. Foto collectie Rein Wolters -

ja. Helaas kwam de tram niet zo vaak
voorbij op zondag ….!
Speelgoed
Oma in de Wilgenstraat had oud speelgoed. Magische blikken dingen en rare
blokken met grote druppels hars eraan.
We kregen siroop met een snoepje en bij
het afscheid nog iets lekkers voor onderweg. Het gezin kroop in de Renault
Dauphine en we reden langs de Rotte
naar de Mariniersweg.
Daar zagen we het hoge witte gebouw
al staan, met de rode lichtreclame op het
dak. “Chief Whip, op ieders lip.” Wie
kent het merk nog? De meeste rokers
ervan zijn al overleden; al dan niet geholpen door Chief. Langs het Witte Huis
rijdend, keek ik met grote ogen naar de
torentjes, de ramen, de versieringen. Dat
was nog eens andere koek dan de saaie,
strakke kantoorgebouwen in het centrum. Een kasteel, leek het. Het kasteel
van Chief Whip. Want dat het gebouw
zijn dak gewoon verhuurt aan de meest
biedende, besef je als kind niet. De
meest biedende is nu een verzekeraar.
$OOHHQHHQQDDPQLNVDDQHQXLWÀLWVHQ
’t Most niet magge.

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

Wolkenkrabber
De eerste wolkenkrabber van Europa
was het, jawel. Het Witte Huis dateert
van 1893 of 1898, al naar gelang je het
ontwerp of de voltooiing als ijkpunt
neemt. Architect Willem Molenbroek en
aannemer Stelwagen negeerden de sombere voorspellingen van hoofdschuddende ‘deskundigen’. Over wegzakken in de
weke Rotterdamse bodem, brandgevaar,
duizelingen door de hoogte, en wat al
niet. Voor de zekerheid bepaalde het
stadsbestuur wel dat het gebouw alleen
kantoren mocht herbergen. De naam
‘woontoren’ (het woord ‘wolkenkrabber’
was nog niet uitgevonden) was dus net
zo misplaatst als Witte Huis.
Dat drukte de pret niet. Zeven verdiepingen telde het gebouw, plus drie extra
op het dak. Veel oude Rotterdammers
hebben nog op dat dak gestaan; het was
als uitzichtpunt een voorloper van de
Euromast. Het Witte Huis was een wonder van Rotterdamse durf en techniek.
Drie miljoen stenen, 120.000 geglazuurde witte tegels, duizend heipalen, twee
liften, centrale verwarming en een met
kurk geïsoleerd dak. In 1898, hallo, ben
u daar ? En dat voor een prijs waarvoor
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MHQXQRJJHHQSLHSNOHLQÀDWMHLQGH
aanstaande nieuwe buurman, woontoren
Wijnhaeve, hebt: een kleine 60.000 euro.
Bommelstein
Het pand beleefde de oorlog op allerlei
manieren. Het was getuige van de moed
van de mariniers bij het gevecht om de
Willemsbrug. De vele kogelinslagen,
deels weggewerkt bij de renovatie in
de jaren negentig, getuigen nog van
die strijd. De Duitsers gebruikten het
gebouw in de oorlogsjaren als uitkijkpost en mogelijk ook als radarpost. Het
bombardement was toen al achter de rug.
Er zijn dramatische foto’s van het Witte
Huis in een kaalgeslagen landschap,
eenzaam, verbijsterd. Maar overeind.
Met de Laurenskerk, ook al zo’n hoog
gebouw dat ten onrechte twijfels over
de bestendigheid opriep, werd het een
symbool voor het aangeslagen, maar
ongebroken Rotterdam.
Nu kijk ik vanaf mijn balkon aan de
Maasboulevard op het Witte Huis.
Dezelfde naam die mijn ouders hun huis
in Friesland gaven. Die steeds opnieuw
opduikt in mijn leven. Vorig jaar nog, in
Rome. De Italiaanse vrouw van een Phil-

lips directeur had, toen ze in Nederland
woonde net na de oorlog, verdienstelijk
geschilderd. Of ik geïnteresseerd was
in haar werk, vroeg de dochter. Nou
nee. Maar dat zeg je niet, dus zat ik
even later door een map met kunst te
bladeren. De laatste linoleumsnede
toonde …..het Witte Huis, gezien vanaf
het Noordereiland. En toen viel het me
opeens op, misschien doordat het een
zwart wit tekening was. Die torentjes,
het romantische uiterlijk, de magie, de
trotse uitstraling van een onverwoestbare weduwe. Dat had ik eerder gezien.
In de boeken van Marten Toonder!
Geen twijfel mogelijk, het Witte Huis is
Bommelstein. Bewust of onbewust moet
de in Rotterdam geboren en getogen
tekenaar het kasteel ernaar gemodelleerd hebben. En wie daaraan twijfelt,
mag bedenken waar de Heer van Stand
ook weer woonde. Juist, in ‘Rommeldam’. Het Witte Huis staat al op de lijst
van Rijksmonumenten. Het mag ook
wel eens een literaire bloem op de jas
gespeld krijgen.
Peter van Kan
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woonoppervlakten variërend
van 71m2 tot 85m2
rolstoeltoegankelijk
prachtige complextuin
in nabijheid van mooi recreatiegebied
woningen voor het leven
zorg leverbaar via Humanitas
direct beschikbaar
huurprijzen vanaf e 550,- per maand



Meer informatie:

Telefoonnummer 010 - 750 67 00
www.pwsrotterdam.nl
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Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “ www.deloet.nl 0180661559
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Die Sparta-Piet, dat was me er een...
Bij een keuring voor militaire dienst heb ik eens te horen gekregen dat ik vanwege mijn scherpe
reactievermogen in aanmerking zou kunnen komen voor een opleiding tot piloot en dat ik met
mijn vèrdragende stem ook geschikt zou zijn voor een functie bij de verbindingstroepen. Het was
aan dovemansoren gezegd. In mijn jonge jaren was ik niet gek op vliegen en een baantje in de
radio- en telefonie zag ik evenmin zitten. Na een korte periode bij de zware lua, de zware luchtmachtartillerie, kwam ik toch bij de verbindingstroepen terecht, maar ik was blij dat ik daar al
snel als waarnemend sportinstructeur mocht optreden.
Het was in die periode - november
1954 - dat in Nederland het betaald
voetbal werd ingevoerd en ik bij Excelsior een plaatsje veroverde in het eerste
elftal. Dat stelde mij na de militaire
dienst voor een moeilijke keus. Ik heb
van jongs af sportjournalist willen worden en die job viel niet te combineren
met mijn activiteiten als semi-profvoetballer. Alles speelde zich in die tijd nog
op de zondag af. Er zat niets anders op
dan me een tijdje tevreden te stellen
met de functie van stadsverslaggever.
Eerste klus
Ik begon als leerling-journalist bij
het Rotterdams Parool, een kopblad
van het in Amsterdam gevestigde Het
Parool. Nadat ik er drie jaar HBS A op
had zitten, was ik naar de Schiedamse
Vest gestapt om bij directeur Ton van
Heusden, de latere voorzitter van
Neptunus, te informeren of er soms
een baantje op de redactie vrij was. Hij

adviseerde me eerst de 5-jarige HBS
te voltooien en dan nog eens bij hem
terug te komen.
Toen ik twee jaar later opnieuw bij hem
aanklopte, had ik een mooie entree en
werd als leerling-journalist aangenomen. Ik herinner me nog goed mijn
eerste klus. Een avondje van de Bellamy. De naam van de man die me daar
verwelkomde zal ik nooit vergeten:Pim
Zoutebelt...
Knetterfietsen
De eerste periode bij het Rotterdams
Parool duurde kort: negen maanden.
Na mijn militaire dienstplicht vervuld
te hebben (21 maanden) kon ik terugkeren als politie- en brandweerverslaggever. De volgende stap leidde naar de
rechtbank. Gedurende vijf jaar heb ik
de zittingen van de politierechter en
de rechtbank gevolgd. Rotterdam was
toen nog niet zo ‘crimineel’ als nu. Als
mijn geheugen me niet in de steek laat,

werden er toen pakweg vijf moorden
per jaar gepleegd. Nu zijn het er wel
eens vijf in de maand.
In die periode heb ik veel geleerd van
de president van de rechtbank, prof.
mr. Enschedé, een erudiete en wijze
man, die zich altijd uitvoerig verdiepte
in de antecedenten van de verdachten. Ik herinner me ook nog een zeer
populaire politierechter, die het altijd
RYHUNQHWWHU¿HWVHQKDGLQSODDWVYDQ
EURP¿HWVHQHQHHQSUHVLGHQWGLH]LMQ
bewondering voor brandkastkrakers
niet onder stoelen of banken kon steken. De verdachten vonden hem door
zijn vraagstelling in eerste instantie wel
sympathiek, maar dat veranderde subiet
als ze het vonnis hoorden.
Ondeugend
De zittingen van de rechtbank waren
op dinsdag en donderdag. Op dinsdag
kregen we op de publieke tribune vaak
bezoek van Frans Heijster, het olijke

- Sparta Piet (Heijster) met [araplu en vogelkooitje op de tribune (2e rij). Foto: collectie D.v.d.P. -

mannetje dat bekend stond als de
Sparta Piet. Bij belangrijke wedstrijden
van Sparta droeg hij altijd de kooi met
Sparta-kanarie mee. Voor hij naar het
gebouw aan de Noordsingel kwam, bezocht hij eerst de markt op het Noordplein. Daar kocht hij vaak sinaasappelen. Ondeugend als hij was, maakte
hij er een gewoonte van een paar van
die sinaasappelen door de plechtstatige
rechtszaal te laten rollen om vervolgens
met een onschuldig gezicht achter de
rug van een van de andere toehoorders

weg te duiken. Ja, die Frans, alias
Piet, dat was me er eentje! Vraag het
de Spartanen die hem hebben gekend.
Ook enkele Sparta-dames kunnen
ervan meepraten. Die zaten op een
zonnige dag in het centrum van de stad
op een overvol terras, toen Frans hen
opmerkte en luidkeels aan een van hen
vroeg: ,,Hé Henny, heb je mijn sokken
al onder je bed gevonden...”
Dick van den Polder

CCtje Thuis

c foto burosolo.nl

Wanneer ik klaar ben met repeteren voor “Toen was geluk heel
gewoon”, dat in de afgelopen weken weer buitengewoon heeft
gescoord, en dat volgend jaar nog een serie gaat beleven, is
dat om een uur of vier in Hilversum en dan staat het verkeer
in Nederland meestal al stil, van Roodeschool tot Vaals en van
Zandvoort tot Winterswijk. Toch moet je naar huis, ik woon nou
eenmaal in de Hoeksche Waard, en dat is normaal gesproken
een uur rijden. Wat te doen?

Cox Column

Je kunt niet elke dag de kroeg in duiken, bovendien moet je nog rijden, en
voor een restaurant is het te vroeg. Oh,
GLH¿OHV:DWZRUGWHUYHHORYHUJHOXOG
en wat wordt er weinig aan gedaan. De
politiek weet het ook niet. De vraag is
natuurlijk wat de politiek nou eigenlijk wèl weet. Als ik al dat gewauwel
aanhoor in de Tweede Kamer bijvoorbeeld, dan bekruipt mij een steeds
mistroostiger gevoel, zodat ik, om een
diepe depressie te vermijden het maar
uitzet. Ik betrap mij er ook op dat ik het
in de krant maar oversla. Ik ben altijd
een oprecht democraat geweest, ik ga
ook altijd stemmen, maar met het zootje
ongeregeld waar we tegenwoordig mee
zitten opgescheept verlies ik echt alle
moed. Maar zie! Daar hebben we Rita
Verdonk! Die staat op 25 zetels in de
peilingen! Die gaat alles oplossen, de

¿OHVLQFOXLV*HORRIWXKHW",NZRUG]y
moe van de meelijwekkende kinderachtigheid in de spreek- en denktrant van
die vrouw. Dat gemeier over “ze willen
ons Sinterklaas afpakken”. Niets origineels kunnen bedenken, zoals Fortuijn
dat wel kon, eerlijk is eerlijk. Alleen
maar populistisch gemekker over allochtonen. En tegelijkertijd, waarom zijn er
geen VERSTANDIGE mensen die daar
HHQVLHWVRYHU]HJJHQ"'LHORSHQHUPHW
een grote boog omheen, niets geleerd
van het recente verleden. In Gods naam
mensen, ga daar nooit op stemmen, op
dat geleuter.
Nou goed, ik sta dus om vier uur ’s middags in Hilversum. (Hebt u er al eens op
gelet dat tegenwoordig elk antwoord,
vooral van voetballers, op gestelde
vragen, begint met “Nou goed” of “Nou

MDJRHG´" 1RXULMGLNDOMDDURSHQ
neer naar Hilversum. Mijn eerste auto
was een kever met een klein achterruitje.
Hij had mechanische remmen, en je
moest ‘klutsen’ bij het schakelen. Als je
bij Kralingen, langs de molens de ‘grote
weg’ op reed, dan was je alleen. Ouderijn was een rotonde met stoplichten. De
Rijkspolitie begon net in die Porsches te
rijden. Dus ik weet wel het een en ander
van sluipwegen. Mijn favoriete is deze.
Ik rijd van Hilversum naar ’s Graveland,
door het prachtige Spanderswoud. Dan
langs een betoverend weggetje naar
Kortenhoef. Daar was vroeger een
puik restaurant met een klein hotelletje
erachter, voor als je na de lunch met de
scriptgirl nog even eh… nou ja. Dan
kom je op de oude weg HilversumHaarlem, dwars door de Loosdrechtse
Plassen. Een wegenbouwkundig hoogstandje, nog aangelegd door ingenieur
Mussert, om nog maar eens een politicus
te noemen. Dan ga je onder de A2 door,
en na een kilometer links af, en door
QDDUKHWSODDWVMH:LOQLV+HWODQGVFKDS
is een en al Dik- Trom- en- zijn- dorpsgenoten- pracht, en dat blijft ook zo. Na
:LOQLVZHHWLNZDWYHUERGHQZHJJHWMHV

Paul van Soest kan er van mee praten,
en kom je langs allerlei plaatsjes waarYDQLNPLMDOOHHQGHQDDP:RHUGHQV
Verlaat herinner. Ergens ligt ook het
dorpje Noorden waar mijn Feyenoordvriend Coen een cafeetje heeft. Een
aantal dorpjes verder, onderweg lagen
in het kader van waarschijnlijk een of
ander festival een aantal jaren geleden
een soort agrarische kunstwerken in
de sloten en vlieten, kom je dan aan de
ZHVWNDQWYDQ:RHUGHQPDDUGDQJDMH
rechtsaf de Oude Rijn langs en na weer
wat plaatsjes bij Alphen de A12 weer
op. Dan ben je ook wat tijd kwijt, maar
heb je een heerlijke tocht gehad.
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Vervangen van uw inbouwapparatuur?
Ook dat kan...bij Budgetplan!
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DE GROOTSTE VAN NEDERLAND
Koken

leverbaar
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.-

vanaf
399.-

Grote partij
afzuigkappen
Meer dan
50 ovens

Koelkasten

Vaatwassers

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.-
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Bekend van

OP ZONDAG GESLOTEN

Mode voor bbeennss
ieder moment bens
MODE

TV Rijnmond

HUIS-ONTRUIMING.NL

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD
IN WONINGONTRUIMINGEN
UITGEBREIDE COLLECTIE
PAKJES EN JAPONNETJES
OOK VOOR FEESTELIJKE
GELEGENHEDEN

Gedenktekens

Mode in maat 36-50

met een persoonlijke signatuur

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

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

Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
met een persoonlijke stijl

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

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.

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
J. Hagen
Tandprotheticus
LID. O.N.T.

Voor info:

010-414 86 43 / 06-18124248
e-mail: info@huis-ontruiming.nl

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

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam
K.v.K. nr. 24338212

W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

U kunt bij ons terecht voor elk denkbaar project.
Van het ontruimen van een kelder tot aan een
ontruiming van een grote bedrijfshal. Bij ons is niets
te gek. Omdat geen één situatie hetzelfde is, is het
goed om te weten dat wij al vele jaren ervaring hebben met makelaars en woningbouwverenigingen.
Wellicht zijn er spullen zoals meubelen of diversen,
die u graag zelf zou willen behouden of ergens anders naar toe zou willen verhuizen. Ook dit kunnen
wij voor u verzorgen, Wij maken altijd een afspraak
in de te ontruimen woning cq bedrijfspand om ter
plekke de werkzaamheden te bekijken. U kunt bij
ons met al uw wensen terecht.
Wanneer er bijvoorbeeld gewit, gestuukt moet worden of een wandje moet worden teruggeplaatst. Bij
ons betaald u onze werkzaamheden altijd achteraf
wanneer al uw wensen voldaan zijn.

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

SLIJPERIJ

Slijpt
TONDEUSES, SCHAREN,
MESSEN, TUINGEREEDSCHAP, ZAGEN ENZ.
VOOR BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN

1988

Kraayenstein 21
3085 DP Rotterdam
Nabij de Slinge
Tel. 010-4815624
fax 010 - 4103257
www.slijperij-huco.nl

-

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

2008
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 65”
Het valt iedere keer weer in
mijn redactielokaal op: als er
een raadfoto van Zuid in de
krant geplaatst wordt, lopen
de normale brievenbus én de
e-mailbox over van de oplossingen. Ook in mijn site Rotterdam
in Beeld (www.ditisrotjeknor.nl)
bemerk ik al vanaf 1996, dat de
(geëmigreerde) Zuiderling meer
TOEN
aan zijn stukje stad gebakken
zit, dan de Noorderling. In 1998
zei ik het al in een krantenin12, op weg via de Oranjeboomstraat
/Tweede Rosestraat in noordelijke
terview: “Sociologen zouden
en de Maasbruggen naar het centrum,
richting liep, om later over te gaan in
er eens een proefschrift op los halt hielden. Ook de Saurerbus van
de Parallelweg, die uitkwam bij de
moeten laten.”
Uit bovenstaande is op te maken, dat
de ‘Waar-was-dat-nou foto’nummer
65 op Zuid gemaakt is. Preciezer dan
de winnaar van deze vraag kan ik niet
zijn, dus lezen we allemaal even mee:
F.C.G. Huizer, Vaarnerkamp 90,
3085GX Rotterdam: “De foto is
gemaakt op Hillesluis in RotterdamZuid. Hij toont ons de patat- en
viskraam van J.Hoek bij de 2e
Rosestraat/Putselaan. Deze kraam
werd volgens mij in de tweede week
van november 1954 geopend. Rechts
zien we nog juist een klein stukje van
de grote halfronde locomotievenloods
Feijenoord van de NS. Op de achtergrond zijn huizen langs de Hilledijk
zichtbaar. Tegenwoordig vinden we
hier de RET-tramremise Hilledijk,
die echter ook zijn langste tijd gehad
heeft. Hij moet binnen afzienbare tijd
wijken voor huizenbouw. Een nieuwe
remise is gepland bij de Beverwaard.
Ik stuur een foto mee uit mijn RTMverzameling waarop deze kraam te
zien is tijdens de verbouwing van
rijtuig tot patatkraam in oktober 1954.
Duidelijk is op deze foto te zien dat er
een teakhouten RTM-stoomtramrijtuig
is gebruikt.
Als klein kind van vijf was dit een van
mijn favoriete plekken. Ik kwam hier
minstens wekelijks met een of beide
ouders langs. Het was in de vijftiger
jaren een druk vervoersknooppunt en
ik keek mijn ogen uit. Zo reden hier
stoom- en motortrams van de RTM
met vergelijkbare rijtuigen, komend
van de Rosestraat en op weg naar voor
mij toen nog exotische bestemmingen
als Oostvoorne en Hellevoetsluis. Ook
door de vlakbij gelegen Beijerlandselaan reed toen nog de stoomtram naar
Numansdorp, Strijen of Goudswaard
in de Hoeksewaard. Hier zag ik voor
het eerst een stoomtram rijden, wat
een onuitwisbare indruk bij mij heeft
achtergelaten en door de jaren heeft
geleid tot een grote RTM-verzameling
van duizenden foto’s, dienstregelingen, jaarverslagen, plaatsbewijzen en
voorwerpen. Naast de RTM reden hier
meerdere RET tramlijnen. Ter hoogte
van de kraam was een halte waar de
vierassers van de tramlijnen 2, 9 en

RET buslijn 47 begon hier zijn rit naar
de nieuwbouwwijk Zuidwijk waar wij
woonden. Later, vanaf 1961 kwam
daar bus 61 bij, die de nieuwe, nog in
ontwikkeling zijnde, wijk Lombardijen
ging bedienen. En als klap op de vuurpijl reed ook de NS door de Putselaan
met goederentreinen. Soms reed er
zelfs een personentrein als er een, door
een stoomloc getrokken, personeelstrein voor de Droogdokmaatschappij
(RDM) of de Bataafse Petroleummaatschappij (BPM) reed.”
[verb.jpg]

Theo Kessenich: “De raadplaat was de
patattent van de familie Den Dunnen
aan de 2e Rosestraat voor de locomotievenloods. In de jaren 55/60 was ik
daar vaste klant. Achter de patattent
was een ontmoetingshok voor de jongens en meiden uit de Tweebosstraat;
ik kwam zelf uit de Rosestraat. We
kwamen daar samen om te luisteren
naar de juxebox waar de nummers
van Elvis en Trini Lopes grijs werden
gedraaid. Wij vertrokken daaruit naar
de Colosseum en Harmonie om een
¿OPSMHWHSLNNHQ,NNDQPHGHIDPLOLH
Den Dunnen nog voor me halen samen
met hun zoon. Hij een magere man, zij
een gezette vrouw. Zijn zoon had een
oude auto achter staan; de pompbediende van Van Engelen sleutelde daar
iedere middag aan. Veel vertrouwen in
de sleutelarij hadden ze niet, maar wat
zij presenteerden was goed. Ook de
haring was heerlijk. Ik heb daar mijn
vrouw ontmoet. Zjj woonde aan de
overkant boven cafe Centraal. Naast de
patatwagen stond een pisbak; hij stonk
heel erg. ‘t Was zo’n rond gietijzeren
urinoir; daarnaast een brandblushuisje
waar mijn schoonvader zijn uitruk
had. Ook hadden ze karbonades. Daar
ik op de vaart zat, had ik genoeg geld
te besteden en kocht iedere keer een
gebakken karbonade.”
G.van Buuren (Spijkenisse): “De foto
bij opgave 65 is naar mijn (bijna)
stellige overtuiging genomen in de
Tweede Rosestraat. De huizen links
boven de patatkraam zijn woningen
aan het begin van de Hilledijk, die
vanaf het kruispunt met de Putselaan

Wilhelminakade. In de na-oorlogse
jaren waren de Putselaan en de Hilledijk langs bovenvermelde woningen
opgenomen in het parcours van de
Ronde van Feyenoord op Koninginnedag. Het gebouw rechts op de foto
is de locomotievenloods, die aan het
begin stond van het rangeerterrein.
In deze loods konden locomotieven
eenvoudig op andere sporen worden

gezet. Toen ik enige maanden geleden
twee oude foto’s tegenkwam op
internet, heb ik deze via het Spoorwegmuseum weten te bemachtigen.
Het zijn opnamen van deze loods van
zowel de voor- als de achterzijde. Van
1937 tot 1960 woonde ik hier vlakbij
(in de Strijensestraat, het verlengde
van de Hilledijk in zuidelijke richting).
Van 1958 tot 1960 vertrok ik elke
morgen vanaf de patatkraam met een
Koopmansbus naar Shell-Pernis, waar
ik toen werkte. Ik kan mij niet herinneren dat de patatkraam er toen ook al
stond. (Als hij er al stond, dan was die
in de vroege morgenuren in ieder geval
nog niet open!).”
Rob Mes (Dinteloord): “Volgens mij
zien we hier onder andere de spoorwegremise (rechts) op de overgang
van de Putselaan en de Rosestraat
gezien vanaf de Beijerlandselaan. De
patatkraam zou een voertuig van de
‘moordenaar’ kunnen zijn; die reed immers via de Putselaan naar Charlois en
verder. Van ‘48 tot ‘60 woonde ik op
de Mijnsheerenlaan, dus in de buurt,
maar er is veel veranderd.”
P. Beckers (‘s Gravendeel): “Deze
patat- en een lekkere viskraam was
gevestigd in een wagon op de kop van
Hillesluis. Jan den Dunnen en zijn
vrouw Greet waren de eigenaren van
deze patattent. Onze schoonzus Irene
den Dunnen-van Eijk is hun dochter.
Jan den Dunnen is naderhand een

NU
patatzaak op de Schiekade begonnen.”
Ed van den Bogaert: “Die patatkraam
stond ongeveer op de plaats waar nu
de RET remise is aan de 2e Rosestraat.
In de jaren 60 woonden wij op de
Beijerlandselaan nr.1, boven café ’t
Kruispunt, op de bovenste etage. Aan
de ene kant van de kamer waren de
ramen aan de kant van de Beijerlandselaan, aan andere kant aan de kant
van de 2e Rosestraat. Wij hadden een
schitterend uitzicht, aan de kant van de
Beijerlandselaan tot Colosseum toe en
aan de kant van de 2e Rosestraat keken
we o.a. op die patatkraam. Op de foto
is ook het half ronde gebouw te zien,
dat een remise was voor stoomlocomotieven. Links op de foto (dat hoge
gebouw) zijn de huizen op de hoek van
de Putselaan en de Hilledijk.”

Cor van der Stokker: “Volgens mij is
de foto genomen in de 2e Rosestraat,
bij de Hilledijk en eind Putselaan. Op
de achtergrond, achter de patatzaak, is
nog een gedeelte van de oude RET-remise te zien, rondvormig (Niks RET!
’t Was NS wat de klok sloeg. AvdS).
Op de voorgrond dus de snacktent
of patattent. Links de huizen van de
Hilledijk, hoek Putselaan. Een herinnering aan die patatzaak was mijn
bestelling van een bamihapje, dat ik na
de eerste hap snel loodrecht onzichtbaar naar beneden liet vallen, omdat
de eerste hap walgelijk was. Deze was
volgens mij bedorven, maar ik was te
jong om er op een andere manier op te
reageren, laten vallen en verder gaan.”

Nieuwe opgave no. 67

Buiten voor heel veel gebouwen van steen en beton, zorgt de gemeente ook
voor het nodige groen in de stad. Op initiatief van een wethouder werd begin
1968 een ‘bos’ in de stad aangelegd, dat de naam van de wethouder droeg.
Vóór de bomen zelfs maar boven het maaiveld uit kwamen, verschenen
heimachines en ander bouwmariaal alweer om de boel te verstieren.

Waar was dat nou?
Als Internetbezitters de foto beter willen bekijken, verwijs ik hen naar www.
ditisrotjeknor.nl.
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 9 juni 2008 per post zenden aan
Waar was dat nou, Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is: waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar
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INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

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

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!
Tevens verzorgen wij complete verhuizingen voor senioren.
Bij ons staat goede kwaliteit en service op de eerste plaats, en heten wij
u van harte welkom in onze winkel met open werkplaats. De koffie staat
voor u klaar.
6 standaardpunten van Miedema en De Jong
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

G
ratis
o

phalen
terug bezoregn
en

Altijd
jaa
garantrie

3

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

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

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

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

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

Kleiweg 135 (Hillegersberg) Telefoon 010 - 218 88 76
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27
Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
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Opinie&Informatie
?

Hans
Roodenburg

De oudere werknemer wordt weer gewaardeerd, schreven wij in De Oud-Rotterdammer van 29 april. Vooral voor de mensen die wat in hun mars hebben zijn er
volop mogelijkheden werk in deeltijd te krijgen. Een van de eerste instanties die hierbij begon te bemiddelen is het Rotterdamse 55+ uitzendbureau. Klein maar
fijn! Bemiddelaar André Kik reageerde op ons artikel.

Kwart vutters wil nog aan de slag
Door André Kik
Aangenomen kan worden dat de
oudere werknemer goed in de markt
ligt bij het bedrijfsleven, want als je
als uitzendbureau 55 plus al zeventien
jaar bestaat, zegt dat genoeg. De
maatschappij voerde jarenlang een
‘geraniumbeleid’: afgedankt worden
en achter de geraniums zitten middels
een (vroeg-) pensioen, ouderenregeling of domweg individueel
afgeserveerd.
Het recht op betaalde arbeid is
ontnomen door de maatschappij
en bevestigd door de politiek. De
meerderheid van de vijftigers denkt
namelijk helemaal niet aan stoppen
met werken. Zij willen leven midden
in de maatschappij en werken hoort
daarbij.
Na al die jaren is werk nog steeds
geen routine; het biedt nog voldoende

uitdaging. Uit onderzoek is gebleken
dat 25 procent van de vutters achteraf
gezien spijt heeft van hun keuze
eerder te stoppen.
De animo om na je vijftigste te (blijven) werken is dus groot. Natuurlijk
biedt ons 55+ uitzendbureau - en
wij niet alleen - werk voor vutters.
Meestal gaat het om parttime banen.
Maar wij bieden ook werk aan mensen, die om wat voor redenen dan ook
zonder werk zijn gekomen en op zoek
zijn naar een fulltime baan.
Het aantal ouderen dat via een
uitzendbureau aan de slag gaat, neemt
toe. In 2007 was 12 procent van alle
uitzendkrachten, ofwel 90.000 mensen, boven de 45 jaar. In de beginjaren ’90 was dat nog maar 3 procent.
Een kwart van de oudere uitzendkrachten wil een tijdelijke baan

en is niet op zoek naar vast werk.
Daarnaast blijkt dat een uitzendbaan
voor werkzoekenden die moeilijk
werk kunnen vinden, steeds vaker een
opstap is naar een vaste baan.
De generatie van de babyboom, rock
UROOHQÀRZHUSRZHU]LMQGHKXLGLJH
55 plussers. Onze ervaring met hen
is, dat zij zeer ervaren en gemotiveerd
zijn. Bovendien zijn veel oudere
ZHUNQHPHUV]HHUÀH[LEHOLQ]HWEDDU
Onze doelstelling is het inzetten van
hun enorme ervaring die voor een
onderneming of instelling probleemoplossend kan werken. Wij bemiddelen uit een geselecteerd bestand van
55 plussers die inzetbaar zijn voor
de meest uiteenlopende functies van
bijvoorbeeld boekhouder tot magazijnbediende. Onze jongste werknemer is 45 jaar en werkt fulltime als

huismeester. Onze oudste uitzendkracht is 75 jaar en werkt een paar
uur per week als surveillant bij het
DIQHPHQYDQH[DPHQVWHQWDPHQV2S
het ogenblik hebben we 150 mensen
aan de slag.
Ons motto is dan ook niet afschrijven
van mensen, maar inschrijven. Op dit
moment is er veel vraag naar werknemers met logistieke kennis en vaarGLJKHGHQELMYRRUEHHOGH[SHGLWHXUV

declaranten, cargadoors, enzovoort.
Ook loodgieters en elektromonteurs,
met uiteraard de juiste ervaring, zijn
veel gevraagd.
Wij werken volgens de NBBU
uitzend CAO, waarbij wij zijn aangeVORWHQHQ]LMQJHFHUWL¿FHHUG
(André Kik is intercedent bij 55+
uitzendbureau in Rotterdam)

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
Erf- en schenkingsrecht
Terminale moeder is
nog even gehuwd
Mijn vader is in 1994 overleden. Testament op langstlevende trad destijds in
werking. Mijn broer en ik hebben een
brief van de notaris ondertekend dat
wij ons kindsdeel niet op dat moment
zouden opeisen. Wij hebben al jaren
geen contact meer met mijn moeder. Nu
hebben wij via een familielid gehoord
dat onze moeder terminaal ziek zou zijn
en dat zij dit jaar hertrouwd zou zijn.
Wanneer zij inderdaad is hertrouwd is,
zou haar volledige nalatenschap aan
haar nieuwe echtgenoot toekomen. Hoe
kan ik achterhalen of zij inderdaad
weer is gehuwd?
Of uw moeder inmiddels is of was
KHUWURXZGNXQWXQLHW]HOIYHUL¿sUHQ
zonder toestemming van uw moeder bij
de basisadministratie in uw gemeente.
Op grond van artikel 100 van de Wet
GBA en de gemeentelijke privacyregeling kunnen slechts met toestemming
van betrokkene gegevens worden
verstrekt. Indien betrokkene is overleden kunnen alleen naam-, adres- en
woonplaatsgegevens worden verstrekt.
Over eventuele huwelijken kan geen
informatie worden gegeven. Dus wilt
u weten of dat zij weer is getrouwd,
zult u dat haar zelf moeten vragen of
op een andere manier moeten proberen
daarachter te komen.
Als uw moeder overlijdt dan komt u
vanzelf in aanmerking voor verdeling
van haar nalatenschap en dat van uw
vader. Tenminste als er nog wat te
verdelen valt.

Op zich is de vordering op haar
vanwege de nalatenschap van uw vader
opeisbaar bij het overlijden van uw
moeder. En als in het testament van uw
moeder was bepaald dat uw vordering
op haar al opeisbaar is bij haar hertrouwen dan had u dat op dat moment al
kunnen doen.

,VHUVSUDNHYDQÀLQNHYHUPRJHQVGDQ
UDGHQZHXDDQHHQ¿VFDDODGYLHVEXUHDX
in te schakelen of belastinggidsen te
raadplegen.
U kunt altijd beslissen de vordering
(belastingvrij) al aan uw kinderen uit
te betalen.

met steun van de bewonersvereniging
hierover een wijziging aanbrengt.
U zou de kwestie ook nog kunnen
voorleggen aan de huurcommissie in
uw gemeente. Maar we vermoeden dat
die zich ook zal verschuilen achter het
democratische besluit dat in overleg
met de bewonersvereniging is gedaan.

Consumentenzaken
Vruchtgebruik van
vordering kinderen
Mijn echtgenote, met wie ik in gemeenschap van goederen was gehuwd, is
onlangs overleden. De notaris heeft
vastgesteld dat onze kinderen een
vordering voor hun erfdeel op mij
hebben als langstlevende. Ik heb hun
successierechten voldaan. Is deze
schuld van mij aan hen belastingvrij?
Kan ik de vordering aan de kinderen
alsnog contant uitkeren?
Door het wettelijk erfrecht hebben uw
kinderen een vordering op u die pas tot
uitbetaling hoeft te komen als u bent
overleden. Wat velen niet beseffen, het
betekent dus ook dat u dat geld kunt
opmaken!
U schrijft dat de successierechten al
zijn voldaan. Dat betekent dat zij bij uw
overlijden niet nog een keer in rekening
worden gebracht.
Bij uw belastingaangifte moet u in
aanmerking nemen dat u het vruchtgebruik over de vordering van uw
kinderen hebt en dus zal u boven de
YULMVWHOOLQJVJUHQVLQER[ YHUPRJHQ 
1,2 procent belasting moeten betalen.
We mogen toch wel aannemen dat als
u het geld voorzichtig belegt of spaart
u dan ook meer rendement maakt? Dit
is overigens een ingewikkelde kwestie.

AOW en pensioen
Blokverwarming wordt in
zomermaanden uitgezet
Wij hebben een huurcontract inclusief
verwarming bij een woningbedrijf. In
overleg met de bewonersvereniging
heeft de verhuurder besloten vanaf 15
mei tot 1 september de blokverwarming
geheel uit te schakelen. Als we in die
periode willen (bij-) verwarmen wordt
ons geadviseerd een elektrische kachel
in te zetten. De verhuurder mag toch
niet zomaar het huurcontract, inclusief
verwarming, veranderen?
Indien de bewonersvereniging in
overleg met de verhuurder dat heeft
besloten, moet u zich in eerste instantie
richten tot de bewonersverenging.
We kunnen ons voorstellen dat het
uitschakelen van de verwarming in de
zomermaanden een besparing op de
stookkosten levert waarvan een ieder
HYHQUHGLJSUR¿WHHUW8EHWDDOWNHQQHOLMN
liever wat meer als u maar de zekerheid
hebt dat de verwarming ook in de
zomermaanden aan kan.
Dat is een opvatting die we kunnen
respecteren maar die u toch zult moeten
‘uitvechten’ met de bewonersvereniging
en de verhuurder. Als in het huurcontract hierover iets staat, dan is het
eenvoudig voor de verhuurder als hij

Pensioenverevening in
scheidingsconvenant
Ik ben van mijn vrouw gescheiden en
de pensioenrechten tijdens ons huwelijk
zijn verdeeld. Ik heb netjes aan mijn
pensioenfonds het adres van mijn ex
opgegeven. Andersom heeft zij dat
bij haar pensioenfonds niet van mij
gedaan. Hoe weet haar pensioenfonds
nu dat zij is gescheiden in verband met
het nabestaandenpensioen?
Verevening van het tijdens het huwelijk
RSJHERXZGHSHQVLRHQHQRIQDEHVWDDQ
denpensioen is alleen aan de orde als
sprake is dat de een méér heeft opgebouwd dan de ander. ‘Verevening’ betekent namelijk verdeling met uitruil van
pensioenrechten van elkaar. Het saldo
is ‘de verevening’. Het is overigens wel
een ingewikkelde kwestie die u beter
kunt overleggen met uw pensioenfonds
want regelingen per pensioenfonds
kunnen nogal verschillen.
Als u bijvoorbeeld tijdens uw huwelijk
meer pensioen hebt opgebouwd dan uw
H[GDQLVGHDOVKHWJRHGLVJHJDDQ
verevening in het echtscheidingsconvenant afgesproken en moet dat ook aan
het betreffende pensioenfonds worden
opgegeven, bijvoorbeeld door middel

van het opsturen van een kopie van het
echtscheidingsconvenant.
'XVDOVXZH[SDUWQHUJHHQ QDEHVWDDQ
den-)pensioen van haar pensioenfonds
naar u hoeft over te hevelen (‘verevenen’) dan hoeft zij ook niet uw adres
op te geven. Want haar nabestaandenpensioen geldt dan alleen voor de
zogenoemde ‘onbepaalde partner’ op
het moment van haar overlijden. U
heeft bij verevening - in de zin dat u
aan haar een deel moet afstaan - geen
rechten op een deel van haar nabestaandenpensioen.
We nemen ook aan dat bij uw echtscheiding juristen van beide partijen
te pas zijn gekomen of minstens een
gezamenlijke (zogenoemde) mediator.
Ontbinding van het huwelijk gebeurt
namelijk pas na een uitspraak van de
rechter.
Pensioenopbouw
tijdens WAO
In 1998 ben ik in de WAO geraakt. Tellen de WAO-jaren mee voor straks mijn
pensioen op mijn 65ste?
We nemen aan dat voordat u in de
WAO kwam deel uitmaakte van een
(bedrijfs-)pensioenfonds of -regeling.
In dat pensioenreglement staat hoe bij
arbeidsongeschiktheid uw pensioenopbouw verder wordt gerealiseerd.
Vaak is dat premievrij op basis van uw
(nieuwe) WAO-inkomen. Informeer
verder bij uw vroegere werkgever of bij
het betreffende pensioenfonds.
Zat u niet in een pensioenregeling dan
bouwt u géén pensioen op en zal u het
waarschijnlijk op uw 65ste met alleen
de AOW moeten doen.
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GERALDO Sports & Beauty
Pedicure Manicure (Sport)massage
Diabetische en Reumatische aantekening

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

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

Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 7,95 p.p.
(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, Cha Sieuw,
Zhiu Yiem kip, Babi Pangang Spek, Groenten v/h seizoen,
Foe Yong Hai, Saté, Daging rundvlees, King Do Kip, 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

c.v. decor shop
Design verwarming

Showrooms:

Woonmall Alexandrium III
Watermanweg 13-15
Rotterdam
tel. 010-455 80 55

Kaasmakerstraat 14
Hoogvliet
tel. 010-465 15 15

w w w. c vd e co r s h o p. n l

Hooikoorts?

APS-therapie!
APS-therapie helpt u met een aantal behandelingen van
ca. 30 min. met weinig of geen klachten de lente
en zomer door.
In onze praktijk, gevestigd in Slaapboulevard Kwakernaat behandelen wij succesvol mensen met de meest
uiteenlopende gezondheidsklachten zoals o.a. pijn, artrose,
artritis, ﬁbromyalgie,stress, hoofdpijn, sportblessures,
astma etc.etc.
Vragen of een afspraak maken? Bel 0186 - 60 17 33 of
stuur een e-mail naar: info@neuro-actief.nl

praktijk APS - therapie
BOONSWEG 7 - 3274 LH BLAAKSEDIJK ( GEVESTIGD IN SLAAPBOULEVARD KWAKERNAAT)
10 minuten onder Rotterdam, ook goed bereikbaar met de bus. GRATIS PARKEREN
MEER INFORMATIE VINDT U OP ONZE WEBSITE: WWW.NEURO-ACTIEF.NL

WWW.WONINGONTRUIMING.NET
Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen
O 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
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Veel nieuwe cursussen voor senioren
bij Rotterdamse Volksuniversiteit
Honderd jaar
voetbalhistorie in
Oudheidkamer Charlois
De nieuwe fototentoonstelling van de Stichting Historisch Charlois (SHC) biedt de rijke
Charloisse voetbalgeschiedenis met onder
meer de honderdjarige Charloise Voetbal
Vereniging (CVV), de periode Feyenoord
(ook honderd jaar) aan de Kromme Zandweg
en andere Charloise voetbalclubs. Op de
bijgaande archieffoto van SHC het elftal van
CVV dat in 1964 landskampioen werd en per
open koets een rondrit door Charlois maakte.
Daarbij nog een foto van de heer J.W.
Noordzij, die hij opstuurde naar de redactie,
met daarop een jeugdelftal uit 1934.
De tentoonstelling is vanaf zaterdag 31 mei
drie maanden te bezichtigen. De Oudheidkamer van SHC is gevestigd aan de Grondherendijk 84 en is bereikbaar met onder meer
buslijn 73. Open op zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur, behoudens feestdagen.
Voor info: 010-4806618 of historisch.charlois@wxs.nl

De Rotterdamse Volksuniversiteit biedt via het MOVO (Middelbaar Onderwijs Voor Ouderen) een uitgebreid aanbod cursussen voor mensen van 55 +. Het grootste deel van de cursussen
vindt overdag plaats. De lessen zijn eenmaal per week en
duren anderhalf uur. Er zijn zowel lange ‘jaarcursussen’ van 34
lessen als kort lopende cursussen met zes lessen. Voor ouderen zijn er verschillende kortingsregelingen.
Het MOVO heeft ruim 70 cursussen over een breed spectrum aan
onderwerpen en thema’s. Zo zijn er
cursussen over de Bijbel, de Islam,
het Hindoeïsme en Boeddhisme,
maar ook over Kunst, Cultuur en
Geschiedenis. Sommige met een
bijzondere, thematische opzet, zoals
het beroemde boek van Umberto
Eco; ‘De naam van de roos’ dat
van verschillende kanten wordt
besproken. De literatuurdocent
analyseert de tekst, terwijl in de
geschiedenislessen de middeleeuwse
maatschappij aan de orde komt, de
muziekdocent besteedt aandacht aan
Gregoriaanse muziek en tenslotte
komen in de kunstgeschiedenis de
Romaanse, Gotische bouwkunst en
beeldhouwkunst aan de orde.
Speciaal
In de muziekcursussen wordt nauw

samengewerkt met de Doelen, waarbij lessen over de componist en zijn
werk worden gecombineerd met het
bezoek aan concerten. Zo biedt de
cursus Beroemde Koorwerken acht
lessen in de Volksuniversiteit en vijf
topconcerten in de Doelen. Voorts
]LMQHUFXUVXVVHQ¿ORVR¿HWDDOHQ
literatuur, tekenen en schilderen.
Speciaal zijn de cursussen over DNA
en over het menselijk lichaam die de
functies en organen van ons lichaam
behandelen.
Uiteenlopend
Naast dit seniorenaanbod biedt
de Rotterdamse Volksuniversiteit
een uiteenlopend pakket cursussen
in de avonduren. Er zijn cursussen in 28 talen waaronder vrijwel
alle Europese. Nieuw is de cursus
(zuid)Afrikaans. Naast de talen
zijn er cursussen over Computer(o.

- Terug in de schoolbanken -

DGLJLWDOHIRWRJUD¿H &UHDWLYLWHLW
Koken, - met o.a. een cursus voor
mensen met een gluten-allergie.
Onder Algemene Vorming staan o.a.
cursussen over de geschiedenis van
Suriname, Turkije, Marokko en om
Oud Rotterdammers een plezier te
doen zijn er speciale cursussen over
‘Wolkenkrabbers in Rotterdam’ en

Uit het rijke Rotterdamse sportleven
Seniorenmuziekfestival
Donderdag 5 juni wordt in Alcazar Pleasure
Village aan de Groeneweg 16 te Puttershoek
een festival gehouden voor seniorenorkesten. Dit festival wordt georganiseerd
door Seniorenorkest Hoekse Waard. Ook
harmonieorkest SOREO uit Rotterdam geeft
acte-de-presence. Om 10.50 uur wordt het
IHVWLYDORI¿FLHHOJHRSHQG
SOREO - van oorsprong een seniorenorkest is naarstig op zoek naar nieuwe leden. Vooral
klarinettisten staan hoog op het verlanglijstje. SOREO treedt regelmatig op in de
regio, voornamelijk overdag. Onder meer in
winkelcentra, instellingen en op uitnodiging
voor verenigingen die iets te vieren hebben.
Het orkest bestaat 26 jaar.
Bent u een ervaren muzikant, bespeelt u een
instrument dat past in een harmoniebezetting
en vindt u het leuk in orkestverband te musiceren? Neem dan eens contact op met:
G. van Rijk tel. 0180 - 516545 of W.
Naaktgeboren tel. 0180 – 417889. U kunt
ook kijken op de site www.soreo.nl of eens
langskomen op de wekelijkse repetities op
maandagmiddag van 13.30 – 15.30 uur in
gebouw De Magneet aan de Van Cranendonckweg 40 in Rotterdam, nabij de Van
Brienenoordbrug.

de mooiste straat van onze stad, ‘de
Binnenweg’.
Op 2 juni start de inschrijving voor
komend seizoen, ook via internet.
De cursusgids is gratis te bestellen
via www.volksuniversiteit.nl/rotterdam of 010 4761200 en overdag
op te halen bij de Volksuniversiteit,
Heemraadssingel 275-277

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 13 mei 2008
Op zondag 10 mei 1942 – precies twee jaar na het uitbreken van de oorlog – wordt er op
het Varkenoordcircuit een wielerwedstrijd gehouden. Rond het zojuist in gebruik genomen
sportveldencomplex heeft de Rotterdamse Stichting van Lichamelijke Opvoeding een prachtig
wielercircuit van 950 meter lengte laten aanleggen. Oud-voetbaltrainer Loe van der Hoeven
herinnert zich het circuit nog goed en ook weet hij nog hoe Feyenoord en Zwart-Wit ’28 aan
het eind van de jaren veertig hun intrek namen op het sportveldcomplex Varkenoord.
De belangstelling voor de wielerwedstrijd is op 10 mei 1942 was groot. Niet minder dan
tienduizend mensen omzoomden het parcours. Er was die dag dan ook een sterk rennersveld
present. Grote man van de wedstrijd was de Rotterdammer André de Korver. Het Rotterdamsch
Nieuwsblad van 11 mei 1942 beschreef het zo: ‘Eén man, die onvermoeibaar uit het peloton
wegsprong, wanneer hij het op zijn vlucht had achterhaald. Eén man, die kleur gaf aan den
strijd, die rukte en trok en even
hard voor zijn vrijheid vocht als
een renpaard in het tuig van een
melkwagen. Die man was André
de Korver, de groote openbaring
uit den laatsten Tour de France’.
Sport is vaak onrechtvaardig. Niet
André de Korver won de wedstrijd
maar het was Kees Pellenaars,
die De Korver in de eindsprint
kansloos liet.

Nieuwe foto
Drie spelers die ergens in Rotterdam poseren in 1957. Het zijn zeker geen onbekenden,
maar herkent u ze alle drie?. En dan dat tenue, kunt u dat thuisbrengen?
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Visgilde Voordeel

T!P-Kaders

Zalmﬁlet in
Hollandaise Saus

De Oud

100 gram

Visgilde Vissticks

Venrooy Tandtechniek

4 voor

2,25
4,95

D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
M
M
M

Hesseplaats

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Receptie:

Trapt mee als U dat wil!
in 4 kleuren en diverse maten

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

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

Slechts

E 1.495,-

reeds v.a.

E 1.295,-

rgd.

tis bezo
lussers gra
Voor 50 p aar de andere
Vraag n
oordelen.
50 plus v

Schiedam
Broersvest 40
3112 DE 010 - 27 35 421

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

GEVRAAGD PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

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

Rotterdam
Vlietlaan 53-55
3061 DV 010 - 45 30 300

Van ontwerp tot realisatie

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

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

Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.

Slinge 435
3085 ES Rotterdam
Telefoon 010-4806889
Fax
010-4813665
e-mail: info@degedenkgroep.nl
Openingstijden:
di t/m vr. 10.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Leverancier van
grafmonumenten,
urnen en
gedenksieraden
Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

www.degedenkgroep.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!

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

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
- Div. zonwering
- NIEUW!!
- Tapijt en Vinyl
complete
- Smyrna tafelkleden
slaapkamer sets
- Gewatteerde bedspreien
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Gegevens en foto’s
Spidohistorie blijven
binnenkomen
De oproep in De Oud-Rotterdammer, vier
weken geleden, voor hulp bij een speurtocht
naar het verleden van Spido, het bekendste
en oudste rondvaartbedrijf van Rotterdam,
heeft al meer dan veertig reacties opgeleverd.
(pQYDQGHYHUKDOHQNZDPYDQ) UDQN -
van Riel uit Spijkenisse.
Frank werkte in de beginjaren zestig als
waterklerk bij Pakhuismeesteren. “Ons bedrijf had het agentschap voor alle Russische
schepen, die Rotterdam aandeden. Door de
soort lading en door congestie, meerden veel
van deze schepen af op de boeien/palen in
de Rijn-, Maas- of Waalhaven. Omdat ik bij
het bedrijf de enige was in die tijd, die zich
in het Russisch goed thuis voelde in woord
en geschrift, was het mij vergund met grote
regelmaat de schepen die op stroom lagen, te
bezoeken en de bemanning op allerlei gebied
terzijde te staan.
Hoe ik aan boord kwam? Natuurlijk met de
Spido 10. Gedurende een aantal jaren heb ik
vele malen gebruik gemaakt van de Spido
10, vaak in gezelschap van meneer Prins van
Prins Supply, een scheepsleverancier, die mij
vroeg mee te mogen varen wanneer ik die
schepen ging bezoeken.”
Gegevens en anekdotes, hoe klein ook, blijven welkom, evenals foto’s van de schepen
of van uitstapjes die met boten van Spido
zijn gemaakt. Deze kunnen worden gezonden aan Historie Spido, p/a Uiterdijk 106,
3195 GK Pernis-Rotterdam of per e-mail aan
historiespido@telfort.nl

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!

Dit is natuurlijk géén
bril, maar zijn de O’s van
Oogziekenhuis en Onderzoek. Vroeger hadden het
de O’s kunnen zijn van de
twéé Oogziekenhuizen die
er voor de oorlog waren:
een voor de welgestelden
en het andere voor wie het
niet zo breed had, vernam
ik van Jolanda de Groot
van de onderzoeksstichting SWOO-Flieringa en
Maaike van Zuilen van Het
Oogziekenhuis Rotterdam.
We zijn De Oud-Rotterdammer,
dus beginnen we met: “Hoe was het
vroeger?”
In 1874 werd aan de Nadorststraat
een oogziekenhuis voor ‘minvermogende ooglijders’ gesticht. In
1915 kwam er een tweede aan het
Haringvliet, waar de patiënten
moesten betalen. Beide ziekenhuizen
werden in de oorlog gebombardeerd. De twee stichtingen werden
samengevoegd tot de Stichting voor
Ooglijders en in een herenhuis aan
de Westersingel werd een noodziekenhuis gevestigd. Tevens maakte
men plannen voor nieuwbouw; dit
werd het welbekende gebouw aan de
Schiedamsevest, geopend in 1948 en
later uitgebreid met een aanbouw.
“Er kwam nog een vestiging aan
de William Boothlaan”, vervolgt
Maaike, “maar die is inmiddels weer
gesloten. Door de ontwikkeling van
bijvoorbeeld nieuwe technieken
hoeft men voor veel operaties niet
meer in het ziekenhuis te blijven,
maar kan men dezelfde dag weer
naar huis. Hierdoor is het aantal bedden sterk verminderd: van 120 naar
9! Het gevolg is dat het ziekenhuis
aanzienlijk minder ruimte nodig
heeft.”
Trouwen vanuit
het Oogziekenhuis….
Tijdens een rondleiding krijg ik
kasten te zien met oude instrumenten, verder in het hele ziekenhuis
veel kunst, die altijd met ‘zien’ te
maken heeft; kortom, het ziekenhuis

- Jolanda de Groot (r) en Maaike van Zuilen (l)-

‘ademt’ Ogen. Jolanda toont de
medische bibliotheek waar veel over
oogheelkunde te vinden is.
Ook komen wij in een gedeelte van
het ziekenhuis waar waarschijnlijk het kindercentrum komt. Dit
zal geheel op kinderen afgestemd
zijn: speciaal getrainde artsen en
verpleegkundigen, qua inrichting, de
meeste behandelingen en onderzoeken kunnen er gedaan worden,
zodat kinderen op hun eigen afdeling

vertellen?
Onderzoek
Eén van de stuwende krachten achter
de ontwikkeling van het Oogziekenhuis tot het huidige topinstituut
is professor dr. H.J. Flieringa,
wiens naam verbonden is aan de
SWOO-Flieringa; voluit de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Het
Oogziekenhuis Prof. dr. H.J. Flieringa, aldus Jolanda de Groot.

- Verpleegsters trouwden soms vanuit het Oogziekenhuis -

blijven en zich er sneller thuis
voelen. Kortom, het zal minder ‘eng’
zijn allemaal.
“En dáár, op de derde verdieping,
woonden de verpleegkundigen; zij
trouwden zelfs vanuit het ziekenhuis!” wijst Maaike tenslotte. Zijn
er lezers die daar méér over kunnen

“Voor onderzoek is geld nodig, maar
het Oogziekenhuis mag het budget
van de zorgverzekeraars alléén
besteden aan patiënten. Daarom is
een speciale stichting in het leven
geroepen, de SWOO-Flieringa. Eén
van de hoofddoelen is natuurlijk het
stimuleren van wetenschappelijk on-

derzoek; hierbij worden niet alleen
behandelingsmethoden en operatietechnieken, maar ook onderwerpen
als patiëntveiligheid onder de loep
genomen.
Een arts stelt een onderzoeksplan op
dat ter beoordeling wordt voorgelegd aan enkele commissies zoals
de Medisch Ethische Toetsingscommissie. Het plan wordt niet alleen
inhoudelijk beoordeeld, ook wordt
gekeken of het te volgen protocol
juist is en de informatie naar de
patiënten toe duidelijk en volledig.”
Onlangs is bij het onderzoek met
de ‘probiotica’ nog eens duidelijk
gebleken hoe ontzettend belangrijk
dat is….
“Een ander doel van de SWOO is
KHWEHKHHUYDQGH¿QDQFLsQ³YHUWHOW
Jolanda verder, “want het is natuurlijk net zo belangrijk dat het geld
goed en verantwoord besteed wordt
als dat het binnenkomt.”
En hoe komt dat binnen? Veel stichtingen en verenigingen sponsoren de
SWOO, maar ook krijgt men giften
van donateurs zoals bedrijven en
particulieren; soms éénmalig, soms
maandelijks of jaarlijks een bedrag.
Eventueel kunt u voor meer informatie hierover op de website (www.
VZRRÀLHULQJDQO NLMNHQRI-RODQGD
GH*URRW  EHOOHQ
Els Beekmans

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

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

- Zo zit ons oog in elkaar -

- Het ziekenhuis ‘ademt’ ogen -
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Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen zoals:
fauteuils, stoelen, bankstellen, caravan- en bootkussens.
Tevens zijn wij gespecialiseerd in lederbewerking,
reparaties en restauraties.
Wij kunnen uw stoelen en bankstellen
voorzien van een totaal nieuwe vulling
van o.a. koudschuim, polether,
veren en/of dracon.
O






       

 
   
    

GRATIS offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar GARANTIE
GRATIS ophalen en thuisbezorgen
ANTIEKRESTAURATIE
MEUBELSPUITERIJ




Dominicus
!#$$#

STOELENMATTERIJ
Stoelen matten is een echt ambachtelijk beroep, dat wij al generaties lang uitoefenen. Wij voorzien uw
meubelen opnieuw van een biezen en rieten zitting en/of rug. Dit wordt geheel handmatig gedaan.
Wij zijn het oude ambachtelijke werk nog niet verleerd.
Wij restaureren alle soorten meubelen zoals: Stoelen, Bureaus, Tafels, Kasten.
Tevens lijmen en verstevigen van stoelen
Houtworm verwijderen is voor ons geen probleem.


   
    

QDWXXUVWHHQEURQVUYVRIJODV
YRRULHGHUEXGJHWHQYDQNODVVLHNWRWPRGHUQ

MEUBELSPUITERIJ
Voor al uw meubelen alle kleuren mogelijk (ook noten, eiken enz.)

%H]RHNRQ]HVKRZURRPLQGHUHJLR

Bij ons staat persoonlijk contact, kwaliteit en service hoog in het vaandel.
Bel voor meer informatie of bezoek onze showroom

0DGDPH&XULHVWUDDW%XUJYDQ:DOVXPZHJ
*1'RUGUHFKW0=5RWWHUGDP
77

Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

IJsclubstraat 68 - ROTTERDAM-Kralingen
Tel/Fax: 010-4145808
Oranjestraat 13 - Alblasserdam
Tel/Fax: 0786916684
www.dmddesign.nl


#$!

Normaal € 2250,-

Nu

€ 1695,-

""$

 



Bij Zit & Méér Comfort in Krimpen vindt u het grootste assortiment
draai- en relaxfauteuils. Zowel handverstelbaar als volledig elektrisch
met eventueel sta-op bediening. Zelfs leverbaar met massage-unit
of stoelverwarming.
Meer dan 30 modellen direct leverbaar!

10 jaar garantie - GRATIS
uit voorraad leverbaar

Electrisch
verstelbaar
rug + benen

Relaxen

Bloedcirculatie

Rusten

Extra sta-op-hulp
van € 1299,- nu voor

€ 899,-

NIEUW!

Rechtstaan

OP DE 1E ETAGE IN KRIMPEN

ACTIE

In 4 luxe lederkleuren,
5 jaar garantie,
uit voorraad
leverbaar

Incl. voetstoel
DraaiRelaxfauteuil Bornhölm

MATRAS CLASSIC
POCKET

895,-

SLAAPBANK NIEUWE COLLECTIE

RUIM 25 MODELLEN

Zevenhuizen:

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

Krimpen:

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
(2 min. over de Algerabrug)
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,
volop parkeergelegenheid voor de deur.

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Geheel leder
van € 1795,- nu voor

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

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

€ 995,-

Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
&



$$"#$" $""

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

- Massief houten
achterwand met
verlichting diverse kleuren
- 2 nachtkastjes op wieltjes
- 2 boxsprings
comforthoogte/deelbaar
- 2 pocketveermatras
met schouder/heup
Tijdelijk met
comfortzone
2 MATRAS
TOPPERS

CES
WEGENS SUTC31 MEI
O
T
D
VERLENG

2 STUKS
VAN 995,VOOR

#

 

Zit & Méér Comfort;

Droomvlucht Slaapcomfort;
Complete deelbare
boxspringcombinatie
op comforthoogte



Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,op de begane grond
van Droomvlucht Slaapcomfort.
Volop parkeergelegenheid voor de deur.

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

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

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 27 mei 2008

pagina 13

Opstelten opent eerste ZorgHotel
De Stromen
Pijnklachten
pijnloos behandeld
Wie dagelijks geconfronteerd wordt
met pijn, bijvoorbeeld reuma- of
artrosepatiënten, zou wel eens baat
kunnen hebben bij APS-therapie. Dit
is een pijnloze behandelmethode,
die gebruik maakt van laagfrequente
stroom, waarmee de zenuwcellen dusdanig geactiveerd worden dat de pijn
effectief bestreden wordt.
APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie en het bijbehorende apparaat
geeft dezelfde laagfrequente stroom
af als de zenuwcellen in ons lichaam.
Door middel van gel-electroden kunnen deze op een gerichte plaats de zenuwcellen activeren en zo het lichaam
stimuleren zichzelf te herstellen door
de aanmaak van lichaamseigen pijnstillers. Chemische pijnstillers hebben
als nadeel dat zij dikwijls vervelende
bijwerkingen hebben; APS is daarentegen geen geneesmiddel tegen pijn,
maar richt zich op het wegnemen van
de oorzaak van de pijn. Het prikkelt
het herstel van de stofwisseling, dat
een natuurlijk proces van pijnbestrijding en genezing op gang brengt.
APS-behandelingen kunnen plaats
hebben in een therapeutische omgeving, maar ook thuisgebruik is mogelijk, wat voor chronisch zieken een
uitkomst kan zijn. De behandeling is
relatief goedkoop in vergelijking met
pijnbestrijdende middelen.
Hoewel de resultaten veelbelovend
zijn, blijft vooralsnog enige voorzichtigheid geboden, omdat het tenslotte
om een vrij nieuwe behandeling gaat,
waarover nog niet alles bekend is.

Vrijdag 16 mei 2008 opende burgemeester Ivo Opstelten het
nieuwe ZorgHotel van De Stromen. Het ZorgHotel, met 66 luxe
hotelkamers, is het resultaat van een unieke samenwerking
tussen De Stromen en het Sint Franciscus Gasthuis.
Het ZorgHotel van De Stromen is
de ideale plek voor patiënten die na
een medische behandeling nog niet
naar huis kunnen en geen specialistische hulp nodig hebben. In het
ZorgHotel kunnen ze in alle rust en
comfort in eigen tempo revalideren,
maar wel met de zekerheid van alle
medische zorg van het ziekenhuis in
de nabijheid. Ook is het ZorgHotel
een uitstekende tussenoplossing voor
mensen die thuis bepaalde voorzieningen, hulp of zorg nodig hebben,
die nog niet beschikbaar zijn.
Tijdens de opening gaf de voorzitter van de Raad van Bestuur van De
Stromen Opmaat Groep, Constant
van Schelven, uitleg over de winwin- effecten van het ZorgHotel
voor alle partijen. Daarnaast gaven
gastheren en -vrouwen rondleidingen

langs de luxe kamers, restaurant,
recreatiefaciliteiten en spreekkamers.
Krachtig innovatief
concept
De Stromen en het Sint Fransiscus
Gasthuis hebben jaren geleden al
samen een goedlopende transferafdeling opgericht. Met het ZorgHotel
krijgt de succesvolle samenwerking
een nieuwe dimensie. Een uniek
krachtig innovatief concept, waarmee
we in Rotterdam voorop lopen in
Nederland.
Het ZorgHotel is sinds augustus
2007 succesvol in bedrijf. Door de
zorgprocessen te scheiden van de
hotelprocessen in het ZorgHotel,
verblijven de gasten in een hotel waar
JHNZDOL¿FHHUGH]RUJZHODDQZH]LJ
is, maar niet nadrukkelijk in zicht.

- Burgemeester Opstelten in gesprek met enkele gasten van het ZorgHotel -

In combinatie met een breed scala
aan activiteiten ontstaat een unieke
ontspannen entourage waardoor
de kwaliteit in de zorgketen sterk
verbetert; vanaf de voorbereiding
op een operatie, het verblijf in het
ziekenhuis en daarna het ZorgHotel
tot de terugkeer naar huis. Tijdens de
herstelperiode zijn alle faciliteiten
aanwezig voor een revalidatie op
maat. Tegelijkertijd hebben patiënten
de 24-uurs zekerheid van verpleegkundige en medische zorg. Indien
nodig heeft de arts van het ZorgHotel
overleg met de specialisten van

het ziekenhuis en krijgen gasten
bijvoorbeeld ondersteuning of een
behandeling van een fysiotherapeut,
ergotherapeut, maatschappelijk werker of een psycholoog. Tot grote tevredenheid van De Stromen, AWBZ,
Zorgkantoor, zorgverzekeraars en
het aangrenzende Sint Franciscus
Gasthuis blijken patiënten sneller te
herstellen.
Comfortabele
voorzieningen
Er zijn zestig comfortabele éénpersoons- en zes tweepersoonskamers.
In sommige gevallen kan ook een
partner in het hotel verblijven. Alle
kamers zijn voorzien van luxe,
sanitaire voorzieningen, minibar,
telefoon en een bureau. Verder is er
HHQÀDWVFUHHQWHOHYLVLHPHWHQWHUWDLQPHQWFRPPXQLFDWLHHQ¿OPRSWLHV
Bovendien beschikt het ZorgHotel
over diverse gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder
een sportcafé, fysiotherapieruimte,
internethoek, diverse lounges en
leesruimtes, allemaal rolstoeltoegankelijk. Hotelvakmensen verzorgen de
receptie, housekeeping, maaltijden
en drankjes. Klantvriendelijkheid en
gastheerschap staan voorop.

- De burgemeester bewonderde ook de luxe kamers van het ZorgHotel -

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (14)

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.

Zadkine
Tot de meest spraakmakende beelden
van Rotterdam mag ‘De Verwoeste
Stad’ van de destijds in Parijs wonende
Russisch beeldend kunstenaar Ossip
Zadkine (1890-1967) worden gerekend.
Op 15 mei 1953 is het bronzen beeld
onthuld op Plein 1940 aan de kop van
de Leuvehaven. Het was een geschenk
van de directie van de Bijenkorf aan
de gemeente Rotterdam. Burgemeester
Gerard van Walsum nam het namens de
gemeenteraad in ontvangst.
Rotterdam maakte kennis met het werk
van Zadkine via een op 1 december 1949
geopende expositie in museum Boijmans
Van Beuningen. Daar vonden met hem
de eerste besprekingen plaats voor het
realiseren van monument ‘De Verwoeste

stad’. Het jaar daarop kwam Zadkine
naar Rotterdam voor overleg over de
omvang van zijn schepping en waar deze
moest komen te staan.
In de loop der jaren is ‘De Verwoeste
Stad’ om uiteenlopende redenen nogal
eens verplaatst. De plek van het beeld
was reden voor protesten, zoals op 29
april 1986
door het comité Hart voor Zadkine.
De groep van beeldende kunstenaars,
journalisten, dichters en architecten
verpakten uit protest het monument in
een grote zak en onttrokken het daarmee
aan het oog. Hun actie was een pleidooi
voor een betere plek voor het monument
daar dit door de bouw van het Maritiem
Museum Prins Hendrik zou worden

weggedrukt en volgens hen niet meer tot
zijn recht zou komen. De raadscommissie Algemene Zaken liet drie dagen
later weten daar niet voor te voelen en
liet medewerkers van Gemeentewerken
het beeld uitpakken. Tientallen Rotterdammers legden daarna als tegenactie
bloemen als steun voor verplaatsing.
De foto is gemaakt op 2 juli 1982 toen
het monument vanwege werkzaamheden
tijdelijk elders had gestaan en weer naar
de oorspronkelijke plaats werd getakeld.
In later jaren is dat nog eens herhaald.
Sinds 14 mei 2007 staat het gerestaureerde monument (in de volksmond ‘Jan
Gat’) weer op de eigen plek.
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De BoedelZorgDrager
verhuist op maat
Tien jaar geleden richtte Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op.
In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererend
bedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen.

wonen
Laurens Wonen staat samen met de medewerkers van zorginstelling
Laurens altijd voor u klaar.
U kunt bij Laurens Wonen een mooie, ruime woning huren. Heeft u daarnaast behoefte
aan zorg- of gemaksdiensten, dan doet u een beroep op Laurens.

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

Laurens Wonen heeft 18 moderne woongebouwen voor 55-plussers, verspreid over
Rotterdam en Barendrecht. Als er een woning vrijkomt, bieden wij deze aan via Woonnet
Rijnmond.
In ons woongebouw Nieuw Verlaat in de
wijk Rotterdam-Zevenkamp hebben wij
echter regelmatig tweekamerwoningen
te huur, die wij u ook rechtstreeks mogen
aanbieden.

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl
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Wilt u een woning bezichtigen, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

      
    


,

-



Wat heeft Nieuw Verlaat u te bieden?
- Aantrekkelijke, gunstig gesitueerde
appartementen, die – naast woon- en
slaapkamer – zijn voorzien van een
ruime open keuken, een badkamer met
douche en toilet, een eigen bergruimte en een balkon. De huurprijs bedraagt – inclusief
GHYRRUVFKRWWHQVHUYLFHHQVWRRNNRVWHQ±¼SHUPDDQG+XXUWRHVODJEHKRRUW
tot de mogelijkheden.
- Een actieve bewonersvereniging, die regelmatig allerlei activiteiten organiseert in de
gezellige recreatieruimte.
- Een fulltime huismeester.
 (HQORJHHUNDPHUYRRUXZJDVWHQHHQJH]DPHQOLMNH¿HWVHQEHUJLQJHHQNDSVDORQHHQ
pedicure en een bibliotheek.
- Diverse winkels en het metrostation Nieuw Verlaat op een steenworp afstand.
- Wonen met zorg en diensten. Er bevindt zich in het gebouw een zorgpunt van Laurens.
U kunt kiezen voor alarmering en voor maaltijdverstrekking. Laurens heeft er zelfs een
eigen dagopvang voor de bewoners van Nieuw Verlaat!

)
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Laurens Wonen
Caroline Maeijer of Joyce Sookhlall
Sinclair Lewisplaats 20
(&5RWWHUGDP
T 010 407 07 07 / 010 407 07 15
E c.maeijer@laurenswonen.nl / j.sookhlall@laurenswonen.nl

Een begrip in vloertegels sinds 1987
3
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Gespecialiseerd
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vloeren

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

®

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

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

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam


XXXEFDPWMPFSOM

ECONOLOGISCH DE BESTE

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

www.marcoleer.nl

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV
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De progressiefste meester
Het stukje over de Hema op de Statenweg, waar Gerard
Verkroost in DOR van 13 mei over schreef, bracht bij mij ook
herinneringen boven water. Ik heb nog een rapport van de
genoemde Albert Jozephschool van klas 5 A bij de heer Krol
van 1950/1951. In mijn ogen was deze onderwijzer de progressiefste van de hele school.

Gat in spoordijk
Rosestraat nog
steeds mysterie
De speurtocht van Anton de Lange naar
de schuilplaats in de spoordijk tussen de
Rosestraat en Oranjeboomstraat heeft twee
reacties opgeleverd, maar daarmee is het
mysterie (nog) niet opgelost. In de vorige
editie van De Oud-Rotterdammer is beschreven hoe hij en vriendjes in de jaren vijftig het
gat ontdekten en er een hachelijk avontuur
beleefden.
De 63-jarige Bertus de Reus uit Zwijndrecht
meldt van schuilruimte te weten van ‘horen
zeggen’. Volgens mij was dat algemeen
bekend. “Destijds woonde ik in de Feijenoordstraat op het Noordereiland en ik
weet dat de enorme viaductkolommen in de
spoordijk bij de Maaskade, Prins Hendrikkade, Nassaukade, Roentgenstraat en Steven
Hoogendijkstraat gedeeltelijk hol waren.
Aan de zijkant zat een (afgesloten) ijzeren
luik dat er toegang toe gaf. Maar dat er aan
de bovenkant ook een gat zou zitten, is mij
onbekend. Het kan natuurlijk zijn dat het
gedeelte ingestort is geweest en dat zou dan
dat gat kunnen verklaren.”
Anton de Lange ontving één reactie. “Een
erg leuke van een vriendinnetje dat ik 52 jaar
geleden uit het oog verloren ben.” En: “Ik
hoop op nog meer reacties, bijvoorbeeld van
de straatvriendjes die ook in die holle ruimte
zijn geweest.”

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

In zijn lokaal stond een orgeltje
(harmonium?) waar hij niet alleen
Kerst- en andere geestelijke liedjes
op speelde die wij moesten zingen,
het was een katholieke school, maar
hij speelde ook populaire radioliedjes.

Zo herinner ik mij dat er op een dag
een orgel in de straat kwam en voor
het schoolgebouw het bekende ‘Af
en toe gaan Pa en Moe met ons naar
de speeltuin toe’ ging spelen. Hij
onderbrak zijn les, opende de ramen
en zei: “Jongens dat kunnen wij

beter en harder.” Hij spelen en wij
hard meebrullen.
Deze man kwam uit Limburg Brunssum - en in het voorjaar vroeg
hij wat wij ervan vonden per trein
een schoolreisje naar Valkenburg
te maken. Voor ons lag Valkenburg
aan het eind van de wereld, dus dat
leek ons wel. En passant zou hij daar
bij een uitspanning zijn familie ontmoeten. Ik herinner mij dat het een
lange, warme en vermoeiende dag is
geweest met veel treinuren.
Rellen
Deze man was supporter van voetbalclub Limburgia, die in dat jaar
lijstaanvoerder in de eerste klasse
der amateurs was. Ik was net twee
jaar lid van Xerxes en hij snoefde
dat zijn ploeg die Rotterdammers
wel kon hebben. De wedstrijd
eindigde in een 5-1 overwinning
voor Xerxes, maar wat belangrijker
nieuws was in de maandagkrant dat
er tijdens de wedstrijd ongeregeldheden plaats vonden met als hoogtepunt het schoonvegen van het veld
door politie te paard. Waarschijnlijk

- Een blik op de Statenweg -

de eerste voetbalrel.
Ik herinner mij nog een paar namen
van klasgenoten zoals Leo Platenburg, Coen Nix, de broertjes Groen,
Aad Bloem en Leo Vos.
Zure melk
Met de laatste twee liep ik meestal
uit Noord (Bergselaan) naar school
en op de Walenburgerweg passeerden wij de melkfabriek van de
Co-op Vooruitgang. Via een opening
in een raam kon je mannen achter
HHQÀHVVHQYXOPDFKLQHDDQKHWZHUN
zien. Om beurten staken wij ons
hoofd naar binnen en riepen hun wat
toe (zal wel niet netjes geweest zijn).
Daar dit regelmatig gebeurde, ben
ik op een ochtend goed teruggepakt.
Zodra ik mijn hoofd naar binnen
stak, kreeg ik een klets zure melk
in mijn gezicht. Onnodig te zeggen
hoe ik rook, maar roepen deden we
niet meer.
W.A. van Heugten
Maasboulevard 28
3114 HC Schiedam
010 - 4737631

Ravage in de Hoofdlaan
Aan het begin van de oorlog
woonden wij aan de Hoofdlaan 4 in Schiebroek; een
laan met mooie huizen met
aan het eind en bruggetje
dat voerde naar de Achterweg, nu bekend als Erasmussingel. Ons gezin had
een mooie eengezinswoning en het hoekhuis naast
ons werd bewoond door
twee ongetrouwde dames.
Van de eerste oorlogsdagen herinner
ik mij niet veel (ik was toen 9), maar
14 mei zal ik nooit vergeten. Na een
onrustige nacht stuurde mijn moeder
mijn invalide zusje terug naar bed,
terwijl de baby van mijn schoonzus
in de achterkamer in de kinderwagen
ODJ2SHHQVWLMGHQVGHNRI¿HRP
een uur of half elf, hoorden wij een
vreselijk geraas, gevolgd door een
harde knal. Alles werd zwart, we zagen niets meer. Toen het weer lichter
werd zijn we door de ramen over het
puin naar buiten geklommen, maar
vader moest terug want de baby was
nog in het huis. Die kwam gelukkig
ongedeerd naar buiten. Ook mijn zus

Vleesprijzen
om van te
watertanden

- Het hoekhuis was na de inslag geheel verwoest (zie hieronder) -

kwam er levend vanaf, maar haar
bed hing helemaal schuin. Van het
buurhuis was niets meer over, alle
vijf mensen waren dood.
Wij trokken in bij mijn zus, die
verderop in de Hoofdlaan op 27
woonde. Wij hadden dus de eerste
bom om half elf en waren tijdens het
grote bombardement begrijpelijkerwijs vreselijk bang.
Ik vraag mij af of er onder de lezers
mensen zijn die hier nog iets van
weten.
A.C. van de Hoek-Van Holst
Wilgenlei 526
3056 CA Rotterdam
010-4222399

J. Maters, ‘De slager van Kralingen’
zoals hij zich ‘beleefd aanbevelend’
SUR¿OHHUWYHUNRFKWXLWVOXLWHQGH
kwaliteit Hollandsch Vleesch. Dat
meldt hij in een annonce, die van
voor 1947 moet zijn, want tot dat
jaar had de Nederlandse taal veel
woorden op de lijst, die nu eindigen
met een ‘s’, als toevoeging de letters
‘ch’. Het duurde overigens nog acht
jaar voordat de verandering bekrachtigd werd in de Woordenlijst van de
Nederlandse taal in het eerste Groene
Boekje.
Maters had zijn slagerij op de hoek
van Aegidiusstraat en Siondwarsstraat, een echte Rotterdamse
volksbuurt. De vleesprijzen in zijn
advertentie zijn om van te watertanden. Wat te denken van een pond
runderlappen voor 5 eurocent, een
pond karbonade voor nog geen acht
eurocent en een pond buiklappen voor
6 eurocent. Anno 2008 is dat bijna
niet meer voor te stellen.
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‘t Vogelnest; Camping voor de 50-plusser!!
Op het mooie eiland Goeree-Overﬂakkee, “Eiland van Rust, Ruimte & Natuur”,
ligt op nog geen half uur rijden vanaf Rotterdam onze camping. Wilt u eens een
kijkje komen nemen of wilt u komen kamperen? U bent van harte welkom!!
De camping heeft:
- Nieuw verwarmd (schoon!!) sanitair
- Aparte grote plaatsen, 200 - 250 m2
- Jeu-de-boules banen
- Viswater naast de camping
- Fietsen over de buitendijken
langs het Haringvliet en het
Grevelingenmeer, ﬁetsroutemappen

-

Te Koop!
Dubbel chalet 7.20 mtr
breed, 9.50 mtr lang
- Unieke kavel +/- 700 m2!!
(plaats 102),buitenrand van
de camping,
mooi aangelegde siertuin.
- Alle denkbare luxe, evt. airco.
- Huurgrond, 15 maart tot 1 november

en ﬁetsenroute netwerk.
In juli en aug. ﬁetspontjes naar
Zeeland, Brabant en Voorne-Putten.
Keukenblok met centrifuge,
wasmachine en droger.
Apart sta-caravanveld,
plaatsen 350 m2

Tevens ruime
chaletplaatsen
van 350 m2 en
verkoop chalets

Camping ‘t Vogelnest
Oostmoerse Scheidweg 2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet
(Gem. Middelharnis)

Tel. 0187 – 611252 of 06-53 20 48 87
www.campinghetvogelnest.nl
campingvogelnest@hetnet.nl

NIEUWE BADKAMER
GEKOCHT?

’n goed kunstgebit?

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

Fietsarrangement

INSTALLATIE/MONTAGE

Een heerlijk weekendje weg
met de ﬁets.

Bespaar uzelf een hoop
moeilijkheden. Laat uw
badkamer plaatsen door een
specialist. George van Dijke
werkt met eigen loodgieters
en tegelzeters.

Na een stevig ontbijt één van onze ﬁetsroutes
maken, door de groene en enerverende
Krimpenerwaard.
Wij hebben voor u een speciaal ﬁets
arrangement samengesteld voor
de maanden juni en juli

George van Dijke Van sloop
Sinds 1983 afwetot

Dit houdt in:

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

rking

Vraag vrijblijvend
een prijsopgave
T 0186 66 21 23
www.georgevandijkemontage.nl

1-daags: (aankomst op vrij., zat. of zon.)
2 - daags: * (aankomst op vrij. of zat.)
Bij aankomst overhandiging van verschillende
ﬁetsroutes in de omgeving en een voucher voor
een gratis welkomstdrankje
O

Openhaarden &
Kachelcentrum

“De Griffioen”
Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59
Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

politiebericht
Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u Paul
niet, dan betaalt u teveel voor uw banden. autoBANDenWIELen BESTEkoop, wintersets, ook huur/ruil.
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411

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

3-gangen diner in ons totaal vernieuwde restaurant op dag van aankomst
O

(2 x)* Overnachting in een tweepersoonskamer
in ons hotel
O

(2 x )* Een heerlijk ontbijt op basis van een
ontbijtbuffet
O

( 2 x)* Een lunchpakket voor onderweg tijdens
uw ﬁetsroute
O

(2 x) Fietshuur
1-daags: €
2-daags:

69,00 p.p /
€ 109,00 p.p

toeslag 1 pers. kamer = € 20,-

Voor reserveringen bel: 0180-663344
of kijk op www.hoteldewittebrug.nl
Hotel – Restaurant de Witte Brug
Kerkweg 138
2941 BP Lekkerkerk
email: receptie@hoteldewittebrug.nl

+RWHO§'H/RFKHPVH%HUJ¨

DUITSLAND /
BAD REICHENHALL
#BE3FJDIFOIBMMHFMFHFOOBCJK0PTUFOSJKLJTFFOJOUFSOB
UJPOBBMCFLFOEF41"TUBE8JKCJFEFOVIJFSIFUMVYVFV[F
TUFSSFO(PMEFO5VMJQIPUFM#BE3FJDIFOIBMMJOIFUDFOUSVN
WBOEFTUBE&FOJEFBMFVJUWBMTCBTJTPNUFHFOJFUFOWBOIFU
NPPJFMBOETDIBQFOPNPBEFTUBE4BM[CVSHUFPOUEFLLFO
"BOLPNTUJFEFSF[POEBHWBOUN
;JFXXXWBOEFSWBMLWBLBOUJFTOMBV

6/8-daagse autoreis
incl. halfpension en vele extra’s
Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,ﬁets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”
binnen z’n muren een aangenaam verblijf: in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort; maaltijden met zorg toebereid.
(Fiets-)arrangementen bijv. 3 dagen 2 nachten v.a. 138,00 p.p.h.p.
Overtuig uzelf: Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

v.a.

€ 329 !!
QQ

Voor meer informatie/boekingen 0172 - 46 96 96
of kijk op: www.vandervalkvakanties.nl
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Deltaziekenhuis was bijna
honderd jaar terug nog Maasoord
- De Duyvesteynstraat, kort na de oplevering in de
jaren vijftig. Foto Jan Roovers/Arnoud Voet -

Apotheek en
kapsalon in
Duyvesteynstraat
nog van eerste uur
Ten tijde van het maken van bijgaande
foto waren er in de Duyvesteynstraat bijna
allemaal andere middenstanders actief dan
nu. De winkelstrip in Overschie is een van
de weinige in Rotterdam die nog als zodanig
in bedrijf is. Veel buurtwinkelstrips in de
naoorlogse wijken hebben het in de loop van
tijd afgelegd tegen grote winkelcentra. Niet
die in de Duyvesteynstraat, waar de apotheek
Overschie (voorheen Kleinpolder) en de
hairsalon van John van Vliet nog van het eerste uur zijn. Uiteraard zijn de bedrijven wel
aangepast aan de eisen van tegenwoordig.
Bij de opening van de winkelstrip in
ZDUHQHURQGHUPHHU¿OLDOHQ
gevestigd van NV De Rotterdamsche Melkinrichting (RMI), NV Bakkerijen J. Jansse
Wz. én broodbakkerijen NV Van der Meer
& Schoep en het levensmiddelenbedrijf van
L. & A. van Nieuwkerk. Voorts was er een
NUXLGHQLHUV¿OLDDOYDQ9pJpULMZLHOKDQGHO
A. Oosterhof, slijterij en wijnhandel F.J.W.
Stoopman, kapsalon Artistique van John
van Vliet en apotheek Kleinpolder van C.O.
Bierman. Juwelier Leo de Haas van Sativar
KHHIWRRNDOZHHUJHUXLPHWLMGHHQ¿OLDDODDQ
de Duyvesteynstraat.

Vogelklas Karel
Schot houdt zondag
8 juni open dag
Zondag 8 juni staan de deuren en toegangshekken van Vogelklas Karel Schot aan het
Afrikaanderplein 37 in Rotterdam wijd open
voor donateurs en belangstellenden. Tussen
11.00 en 16.00 uur krijgen de bezoekers
een kijkje in de ontvangst-, quarantaine- en
spoelruimte, de keuken, de kamer voor
kleine en jonge vogels, het binnenbassin,
de buitenkooien en de buitenbassins van
het asiel aan het Afrikaanderplein 37.De
medewerkers van de Vogelklas geven er
graag uitleg bij.
De afdeling Ridderkerk van Stichting Vrije
Zeeuwse papagaai is aanwezig met een
aantal van hun vogels en geeft uitleg hoe je
beste vrienden kunt zijn met je papegaai.
Vogelklas Karel Schot wil haar team van
vrijwilligers graag verder uitbreiden met ook
mensen van 50+. Voor wie iets wil doen voor
de vogels en de egels en één of twee dagen
per week beschikbaar heeft, is de Open Dag
een ideale gelegenheid om met de Vogelklas
kennis te maken en te beoordelen of vrijwilligerswerk bij dit opvangcentrum wellicht
interessant is.
Info over de activiteiten is te vinden op de
website www.vogelklas.nl.

Op initiatief van het Rotterdamse gemeentebestuur werd
8 december 1909 de Psychiatrische Inrichting Maasoord
opengesteld voor mensen met
een geestelijke of lichamelijke handicap. In de volksmond
werden zij aangeduid als
’gekken’ en ‘beddenpissers’.
Maasoord lag op het grondgebied van de voormalige
gemeente Poortugaal, omdat
- Op deze foto uit 1908 is het hoofdgebouw bijna gereed, maar daarachter wordt nog volop gebouwd Foto collectie Rein Wolters de verzorging moest geschieden in een rustige omgeving. Het buitendijkse stiltegebied
psychiatrisch ziekenhuis niets zag.
terdam maakte 9 april van dat jaar
langs de Oude Maas van het toen hoofdzakelijk agrarische
Wel zag hij brood in het bouwen van
bekend dat de capaciteit van Delta
dorp voldeed uitstekend aan die eis.
twee kleinere ziekenhuizen met elk
terug moest van 896 naar zevenhonvijfhonderd bedden in het zuidederd bedden. Alle oude gebouwen
Maasoord was eigendom van Rotafdeling. Daarna werd het lange
lijke Rijnmondgebied. Ondanks de
zouden in tien jaar worden verterdam en ook de grond waarop het
tijd stil; er deden zich nauwelijks
tegenstand van de minister groeide
vangen door nieuwe op de locaties
complex was gebouwd. In de loop
vernieuwingen voor. De ziekenvoorhet volume van Delta.
Poortugaal, Rotterdam-Zuidplein
der jaren zijn er duizenden patiënten
ziening draaide niettemin op volle
en Hellevoetsluis. De uitbreiding
verzorgd.
toeren. In die periode werd duidelijk
Vernieuwing
van Delta in de regio kreeg gestalte
Het almaar toenemende aantal
dat patiënten niet alleen geestelijke
De Rotterdamse wethouder W.J.
op 26 april 1991. Burgemeester M.
inwoners in Nederland veroorzaakte
en lichamelijke verzorging nodig
van der Have van volksgezondvan Rossen van Hellevoetsluis en
in de eerste helft van de vorige eeuw
hadden, maar dat ook betere contacheid opende 12 november 1981 het
de Rotterdamse wethouder J.W. van
een toeloop van zieken en maakte
ten met de achterban een bijdrage
nieuwe paviljoen De Aanloop voor
der Schalk sloegen in Hellevoetsluis
uitbreiding van Maasoord noodzaleveren aan het genezingsproces. De
72 mensen. Het was de start van een
gezamenlijk de eerste paal voor een
kelijk. De Rotterdamse wethouder
gemeenteraad van Rotterdam besloot
omvangrijk vernieuwingsproces van
dependance van Delta. Rotterdam
A. Hogeweg sloeg 1 september 1956
Delta uit te breiden met een contactDelta, tegen de ideeën van het Rijk
stootte 18 november 1993 Delta
de eerste paal voor een psychiatricentrum. Het was KVP-wethouder
in. Er kwam nog meer uitbreiding.
af als gemeentelijke voorziening.
sche kliniek op het complex bij de
G.Z. de Vos die het onderkomen
Burgemeester W. van ‘t Veld van
De uitbreiding en modernisering
Albrandswaardsedijk. Burgemeester
23 oktober 1962 openstelde. Op 16
Poortugaal sloeg 18 februari 1982
van Psychiatrisch Ziekenhuis Delta
mr. G.E. van Walsum opende het
maart 1979 nam de gemeenteraad
met trots naast De Aanloop de
had een positief verloop. Ondanks
op 2 april 1958, waarna de naam
van Rotterdam het besluit Delta in
eerste paal voor complex De Brink,
alle plannen voor afbraak heeft het
van de instelling werd gewijzigd in
tien tot twaalf jaar vrijwel geheel
eveneens voor senioren met een
ziekenhuis het hoofd boven water
Psychiatrische Kliniek Delta.
te slopen en daarna te herbouwen.
geestelijke handicap. Bijna vijf jaar
gehouden. De kreet: ‘Jij bent gek, je
De vervanging van de paviljoens en
later, op 8 maart 1989, opende drs.
hoort thuis in Maasoord’ wordt nog
Contacten
andere gebouwen vergde honderd
W.H.M. Aalbers, lid van Gedepugeregeld gehoord in Rotterdam en
Op 23 oktober 1962 reisde Van
miljoen gulden. Minister van Volksteerde Staten Zuid-Holland, het
de regio.
Walsum wederom naar Delta. Toen
gezondheid, dr. L. Ginjaar, lag dwars
nieuwe keukencomplex van het
YRRUGHRI¿FLsOHLQJHEUXLNVWHOOLQJ
en liet 1 juni 1980 weten dat hij in
ziekenhuis Delta. Wethouder J.H.A.
van opnieuw een psychiatrische
het bouwen van een nieuw groot
Henderson van de gemeente Rot-

Speeltuincoryfee Frans Kriesch overleden
Frans Wouter Kriesch was een coryfee aan het Rotterdamse
speeltuinfront en aan die van de Afrikaanderwijk in het
bijzonder. Op de leeftijd van 80 jaar is de voorzitter van
Speeltuinvereniging Afrikaanderplein (SVA) na een ziekbed
op zondag 11 mei overleden. Acht dagen later hebben familie, vrienden en relaties op ingetogen wijze afscheid van hem
genomen in crematorium Zuid aan de Maeterlinckweg.
Frans Kriesch was sinds 1952 als
bestuurder betrokken bij SVA. Zijn
schoonvader, Jan Teune, was er op
1 september 1948 medeoprichter
van. Dit jaar bestaat de vereniging
zestig jaar. Frans Kriesch heeft het
bereiken van deze mijlpaal net niet
meer mogen meemaken.
In zes decennia is het speeltuincomplex, vanwege reconstructie
van het Afrikaanderplein, drie
keer verkast en nu gehuisvest in
het derde (vorig jaar geopende)
clubhuis. Frans Kriesch heeft in al

die veranderingen, die doorgaans
ook een aanzienlijke verbetering
waren, een grote hand gehad. Ook
had hij geruime tijd sturende handen
in stedelijke organisaties en maakte
hij zich op landelijk niveau eveneens
sterk voor de speeltuinjeugd. Frans
werd achter de schermen aangeduid
als de Vader Klaren (oprichter van
de speeltuinbeweging in Nederland)
van Rotterdam. Voor zijn vele
verdiensten kreeg hij onder meer de
Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam uitgereikt, wat de bescheiden

DOR-redacteur Rein Wolters speelde als kind op de tuin van SVA, daarna zijn kinderen en
vervolgens ook zijn kleinkinderen. Hij feliciteerde Frans Kriesch (rechts) in juni 1992 met zijn
toen veertigjarig bestuurslidmaatschap van Speeltuinvereniging Afrikaanderplein.

vrijwilliger niet wilde. Frans vond
zichzelf niet zo bijzonder.
Voor SVA is zijn wegvallen een
groot gemis, maar nog meer voor
zijn vrouw Grietje (Frans noemde
haar nooit zo, maar simpelweg

‘Zus’), dochter Ellen, schoonzoon
Jan en kleindochter Melissa. Veel
sterkte bij het verwerken van dit
zware verlies.
Rein Wolters
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Trio Mustang
Bijna dertig jaar geleden waren ze plotseling wereldberoemd in Nederland vanwege hun hit
‘Naar de caravan’. Ze verschenen regelmatig in populaire tv-programma’s als Op Volle Toeren en
Nederland Muziekland: het Trio Mustang.
De in Schiedam geboren Bob van
Vliet, die in diverse Rotterdamse
bandjes had gespeeld, vond het
medio zeventiger jaren tijd worden
voor een eigen groep. De gitarist
en zanger liep Cock Björkman
(toetsen) en Ed de Clerk (drums)
tegen het lijf en dat betekende de
geboorte van het Trio Mustang.
Bob van Vliet: “Mustang was
destijds een bekend merk spijkerbroek. Ik dacht: dat is ook een
leuke naam voor een band. Ik heb
toen contact met het Duitse spijkerbroekenbedrijf opgenomen en dat
werd onze sponsor. We reden rond
in een busje met daarop hun logo.”
De Rotterdammers speelden in
eerste instantie voornamelijk top40-muziek. Van Vliet: “Ons eerste
serieuze contract kregen we in de

City Corner, een zaak op de hoek
van de Jonker Fransstraat en de
Goudsesingel. Daar traden we vier
dagen per week op. En we verzorgden tussen de bedrijven door ook
de bingo. Dat hoorde erbij.”
Plaatje
Trio Mustang stond in het begin
ook op de planken van vrijwel alle
buurthuizen in Rotterdam. Van
Vliet herinnert zich optredens in de
jongerencentra van De Arend en
de Zeemeeuw en in een buurthuis
op het Afrikaanderplein. Het eerste
plaatje van de groep, ‘Trek aan
GHEHO¶ÀRSWHZHOLVZDDUPDDUGH
tweede single van Trio Mustang,
‘Naar de caravan’, werd een regelrechte hit. Het meezingnummer
belandde op de eerste plaats van de

Nederlandstalige top-40. Van Vliet:
“We waren intussen met werken
bij onze bazen gestopt en professionele muzikanten geworden. We
konden het werk niet meer aan.
Soms hadden we vier optredens op
één avond.”
Het was Van Vliet die alle
composities voor het trio schreef.
Het enorme succes van ‘Naar de
caravan’ had tot gevolg dat de
groep met vrijwel alle bekende Nederlandse artiesten op de televisie
en vaderlandse podia verscheen.
De fanclub van het trio telde op
een gegeven moment ruim duizend
leden. Van Vliet: “We hebben
opgetreden met onder anderen Doe
Maar, Conny van den Bos, André
Hazes en Willem Duin.” Voor die
laatste schreef Van Vliet de tekst
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JVC BREEDBEELD LCD KTV

m

5c

10

-

Full HD 1080p
DynaPix plus 1080p
Maxx Bass
Energievriendelijk (eco mode)
3x HDMI
Universele afstandsbediening
Draaivoet
Zwar te voet
Beelddiagonaal 105 cm

Normaal 1399,-, prijs na inruil
oude spelende TV
(niet ouder dan 10 jaar)

nu

1199,Schiedamseweg 31
Tel.: 010 - 477 92 10

Lage prijzen - beste ser vice

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

- Trio Mustang. Van links naar rechts Ed de Clerk, Cock Björkman en Bob van Vliet -

voor zijn hit ‘M’n Allessie’.
Trio Mustang speelde bovendien in
een volgepakt Ahoy, als gastmusici
tijdens de concerten die André
Hazes er gaf. Van Vliet: “André
heeft in Ahoy het eerste exemplaar
van onze tweede cd uitgereikt.”
Jubileum
Van Trio Mustang verschenen tot
nu toe 22 singles, drie lp’s en drie
dvd’s. Eén van de leukste projecten
noemt Van Vliet de lp ‘Rotterdam
uit en Thuis’’. “Daarop zijn ook
Annie de Reuver, Peter Blanken
en Jaap Valkhoff te horen”, licht
hij toe. ‘Rotterdam uit en Thuis’
verscheen ook op dvd, waarvoor
volgens Van Vliet veel belangstelling bestaat. Met name vanuit
Australië en Canada. “Rotterdamse

emigranten die naar die landen
zijn gegaan willen die dvd graag
hebben.”
Het trio, dat tegenwoordig simpelweg Mustang heet, staat nog
altijd regelmatig op de planken.
Van Vliet: “Gemiddeld twee keer
per week spelen we ergens in het
land.” Het 35-jarig jubileum van
het gezelschap wordt in oktober
in Rotterdam gevierd. “Samen
met een hele rits andere artiesten”,
aldus Van Vliet. Meer wil hij over
het jubileumconcert vooralsnog
niet kwijt: “Want het moet een
verrassingsconcert worden.”
Heeft u een bijdrage voor deze rubriek, of wilt u reageren? Dan kunt
u mailen naar: ed.vanhelten@
hotmail.com.
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Het stadionspel
in het Feyenoordstadion
Op 30 augustus 1947, twee jaar na
de Tweede Wereldoorlog, werd de
bevrijding van ons land gevierd met
een stadionspel in het Feyenoordstadion. De regie was in handen van Carel
Briels en honderden medewerkers werden opgeroepen op vrijwillige basis als
¿JXUDQWRSWHWUHGHQ'DDUQDDVWZHUGHQ
alle zangverenigingen in Rotterdam
aangeschreven een groot gemengd koor
samen te stellen. Buiten de meespelers
die Duitse, Engelse of Nederlandse
soldaten moesten uitbeelden, waren
er natuurlijk mensen die de bevolking
van Rotterdam vertegenwoordigden en
met hun koffertjes op de vlucht waren.
De opvoering heeft indertijd op mij,
en veel Rotterdammers, diepe indruk
gemaakt.
Als ik mij goed herinner was de
kaart van de Nieuwe Waterweg op de
grasmat van het stadion weergegeven,
er kwamen vliegtuigen over die het
bombardement van Rotterdam moesten
weergeven en met geluidsinstallaties
werd het gehuil van vallende bommen nagebootst. Op het moment van
de aanval op Rotterdam kwamen
GH¿JXUDQWHQGLHGH'XLWVHVROGDWHQ
voorstelden, onder luid geschreeuw,
van de bovenste ring de trappen afrennen naar het middenveld, de rillingen
liepen mij over het lijf. Buiten al die
¿JXUDQWHQZDVHUGXVRRNGDWJHPHQJG
koor van duizend zangers en zangeressen. De muzikale leider van dit enorme
koor was ons aller Eduard Flipse en de
repetities onder leiding van deze gigant
staan mij na bijna 60 jaar nog fris in
het geheugen. We repeteerden in die
prachtige Koninginnekerk aan de Boezemsingel. Eduard Flipse zat achter de
piano en hoorde echt alles. Hij haalde
uit dat koor van duizend man die ene
tenor die met de sopranen meezong. Ik
weet echt niet meer hoeveel repetities
wij in die Koninginnekerk hebben
gehouden, maar toch minstens tien. Ik
dacht dat we vijf of zes liederen hebben
ingestudeerd. Als je de kerk inkwam,
moest je een kaart tonen waarin een
knipje gegeven werd om te voorkomen
dat minder ijverige zangers zonder de
noodzakelijke repetities alleen maar de
uitvoering in het stadion wilden bijwonen. Ik ben er in ieder geval trots op
daar onder de leiding van die eminente
Eduard Flipse onder andere het Rotterdams stedenlied te hebben geleerd
alsmede een lied over een vogel die
JHORNWZHUGPHWJHÀXLW
Ik ben heel nieuwsgierig of er nog
deelnemers zijn die aan deze manifestatie hebben deelgenomen. En zijn er
misschien foto’s van? Daar kun je mij
dus een groot plezier mee doen.
Harm Jager
Spuistroomstraat 17
3192 XX Hoogvliet
harm_jager@kpnplanet.nl
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5HJHOPDWLJ
organiseerde de
ZLQNHOLHUVYHUHQLJLQJ
OHXNHDFWLYLWHLWHQRS
Boulevard-Zuid, zoals
LQWRFKWHQRSKRRJWLMGDJHQ
PHWQDWXXUOLMNDDQNRSGH
HLJHQUHFODPHZDJHQ)RWR¶V
FROOHFWLH5HLQ:ROWHUV

Baby- en kleuterzaak Van Driel was begrip op Boulevard-Zuid
Generaties achtereen waren Arie en Ton Rook een begrip op winkelpromenade
Boulevard-Zuid. Onder het grote publiek was de naam ‘Rook’ minder bekend,
omdat ze bekend stonden als Arie en Ton van Driel. Die naam stond op hun winkelruiten, vandaar. In 1999 zette het duo (toen 73 en 68 jaar), na een periode van
leegverkoop, een punt achter 46 jaar baby- en kinderkledingverkoop. Hun winkel
aan de Groene Hilledijk 157 deden ze op 25 september van dat jaar voorgoed op
slot. Arie en Ton gingen genieten van een welverdiende oude dag.
In 1953 nam het toen nog niet getrouwde duo de
babyzaak over van ‘vrouw’ Kars. Een periode
van hard en creatief werken brak aan. Al snel na
hun start als kleine zelfstandigen trouwde het
stel en woonde drie jaar onder de winkel in het
souterrain. Hun oudste dochter, Marlon, werd er
geboren.
De zaken gingen voortvarend, ze zaten in een
JORULHWLMGZDDULQGHERPHQ¿JXXUOLMNWRWLQGH
hemel groeiden. Van overal kwamen de klanten:
van Barendrecht tot Ridderkerk en vooral van de
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Die kwamen met het ‘moordenaartje’, de (stoom)tram
van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij
(RTM) naar winkelcentrum Boulevard-Zuid, de
verzamelnaam voor Beijerlandselaan en Groene
Hilledijk. In buitendorpen hadden ze nauwelijks
winkels van enige allure en al helemaal niet die
gespecialiseerd waren in baby- en kinderkleding
van kwaliteit. Maar klanten kwamen ook van
om de hoek. Mijn moeder kocht er kleding voor
ons gezin, ik kocht er voor mijn kinderen en in
de nadagen van de winkel kocht ik er voor mijn
kleinkinderen.
Uitbreiding
Doordat het zakelijk erg goed ging, kwam bij
Ton en Arie aldra uitbreiding aan de orde. Het
QDDVWJHOHJHQFKRFRODGHHQNRHNMHV¿OLDDOYDQKHW
Overschiese bedrijf G.J. van Buuren & Zn werd
overgenomen en daarmee kreeg hun winkel de
ideale omvang. De opening op 5 september 1972
van een Baby Giftshop in het winkelcentrum

Zuidplein was de volgende stap. Soortgelijke
vestigingen kwamen in het centrum van Rotterdam, Barendrecht en Oud-Beijerland, allemaal

en zijn vrouw met de auto naar grote kledingbeurzen in Parijs, Florence en Keulen. Buitenlandse kleding van naam had toen de weg naar
Nederland nog niet gevonden. Daarom zochten
Arie en Ton zelf de producten op en konden hun
brede klantenkring zodoende een exclusieve
kledinglijn aanbieden. Geregeld kwamen in hun
winkel klanten die als kind door hun ouders waren aangekleed en nu als oma iets leuks kwamen
uitzoeken voor een kleinkind.

([FOXVLHYHEDE\HQNOHXWHUPRGHZDVMDUHQDFKWHUHHQWHNRRSELM9DQ'ULHODDQGH*URHQH+LOOHGLMN

onder leiding van hun dochters Ellen en Marlon.
Arie van Driel moest noodgedwongen in 1999 de
moedervestiging sluiten, niet uitsluitend vanwege
hun leeftijd. Het kooppatroon was veranderd
door een andere bevolkingssamenstelling van de
wijken rondom Boulevard-Zuid. Klanten van de
eilanden kwamen al helemaal niet meer sinds de
opening van het winkelcentrum Zuidplein, dat
ook openbaar vervoerknooppunt was.
Met enig hartzeer keken Arie en Ton terug op
‘een fantastische periode’. Arie deed de inkoop
bijvoorbeeld zelf. Een paar keer per jaar reden hij

'H*URHQH+LOOHGLMNLQGHJORULHGDJHQWRHQRRN%DVYDQGHU+HLMGHQHUQRJHHQ¿OLDDOKDGLQGHYRRUPDOLJHEURRGHQEDQNHWEDNNHULMYDQ-DQVVHRSGH
KRHNPHWGH5DQGZHJ

Verstokte Rotterdammer
Naast het opvoeden van hun dochters en hun
drukke nering, bleven Ton en Arie hun sportieve
rode draad door hun leven trouw. In hun jonge
jaren deden ze aan turnen bij MAAS (Machtig
Als Allen Samenwerken). Arie Rook beheerde 39
jaar het secretariaat van deze in 1996 opgeheven
turnvereniging. Daarbij was hij zes jaar secretaris
van winkeliersvereniging Boulevard-Zuid en
altijd in voor een grap of grol.
Kwam niet aan Rotterdam, want dat kwam je
aan Arie. Arie was een verstokte liefhebber en
kenner van de Rotterdamse historie. Vrijwel elk
boek dat over dat onderwerp verscheen, moest
hij in de kast hebben. Lange tijd werkte Arie
op Boulevard-Zuid samen met de veel te jong
overleden Bernard de Koning van het gelijknamige meubelbedrijf, die voorzitter van Boulevard-Zuid was. De twee lanceerden goede ideeën
om hun winkelpromenade in het centrum van de
aandacht te houden. Toch takelden de winkelstraten steeds verder af. Bernard vertrok naar
de meubelboulevard Reijerwaard en ook andere
bekende middenstanders hielden het voor gezien.
Tot verdriet van Arie en Ton Rook. Op de leeftijd
van 80 jaar is Arie gestorven. Hij maakte op 17
februari 2006 zijn laatste rit naar Crematorium
Rotterdam.
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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.

BESTELFORMULIER VOOR DE ZONDAGOCHTEND-NAJAARSCONCERTEN
Aantal Datum

Omschrijving

Prijs

Bedrag

zo. 9 nov.
zo. 16 nov.

Hier

28 mei

keuze
passe
partout
aankruisen*

Keuze passe-partout: U kunt 5 zondagochtend-

zo. 26 okt.

-- Er op uit! Kalender --

concerten uit de reeks van 7 kiezen (5x € 10,-)=

€ 50,00

Passe-partout: 7 Zondagochtendconcerten x € 9,50 (losse kaarten: € 11,50) =

€ 66,50

29 mei

Rotterdams Operakoor met Henk Poort
Waldin Roes en de Harmonie van Horst

€ 11,50

29-31 mei

400e jubileumconcert met Lee Towers,
Joke Bruijs en Gerard Cox

€ 11,50

Harbour Jazz Band & The Peeters Sisters

€ 11,50

zo. 23 nov.

Tribute to Billie Holiday, door Lils Mackintosh € 11,50

zo. 30 nov.

Jenny Arean in Concert

€ 11,50

zo. 7 dec.

Laura Fygie, Rendez-Vous

€ 11,50

zo. 14 dec.

White Christmas at the Doelen

€ 11,50

Rotterdamse politie in WOII - lezing
Gemeentearchief Rotterdam – 17:00 (Historisch Café)
Eddy Doorenbos – De Stromen Theaterconcert
Bibliotheek Theater Rotterdam – 14:00 u – gratis
The Man at the Piano – muziektheater
Lantaren/Venster – 20:30u – vanaf `11,-

1 juni

Van Smartlap tot Opera – meezingfestijn
Koeweide Crooswijk Rotterdam – 15:30u – toegang gratis

vanaf 7 juni
* hier kunt
u 5 verschillende
concerten
aankruisen.

Administratie, porto en verzendkosten € 3,00
TOTAAL BEDRAG
Uw gegevens:

10 juni

Oer Hollands - tentoonstelling
Atlas van Stolk – Schielandhuis
CreaWorkshop – ’t Kopblok – Riederlaan
Inschrijven vóór 6 juni – 13:00 u - ` 7,50 incl materiaal

Uw evenement in deze ladder? Dat kan! Bel: 0180-322575

Dhr./Mevr.

Tel.

Email

Adres

Huisnummer

Handtekening:

Postcode

Symfonieorkest Rijnmond

Plaats

Zaterdag 7 juni a.s. kunt u in de Prinsekerk aan de Statensingel 24 in Rotterdam het tweede concert
van het Symfonieorkest Rijnmond bijwonen. Na een zeer geslaagd debuut in januari belooft het
tweede concert onder leiding van Cor van der Linden zeker zo mooi te worden. Hoogtepunt wordt
het zinderende Concerto d’Aranjuez van Joaquín Rodrigo, met als solist de Arubaanse gitaarvirtuoos Marlon Titre. Verder brengt het orkest Sibelius’ symfonisch gedicht Finlandia, Satie’s prachtige
Gymnopédie en Dvoráks onvolprezen Achtste Symfonie ten gehore.

Bank/gironr.

Ik ontvang van u een bevestiging en wacht met betalen op uw acceptgiro
Dit ingevulde formulier opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Nu ook bij onze CAPRI Lijnbaan 119:
*
*
*
*

PIZZA
BROODJES
TAARTEN
CROISSANTS
7267,·6
* WARME SNACKS
* SANDWICH

Lunchen op uw bedrijf??
8NXQWELMRQVLMVEURRGMHVSL]]D·VVDQGZLFKVQDFNVHWFEHVWHOOHQ
8NXQW]RZHOWHOHIRQLVFKDOVSHUID[EHVWHOOHQ
$IKDOHQNDQELM&DSULLMV GHOLFDWHVHQRSGH/LMQEDDQ WHJHQRYHU%UXLGVPRGH$YHQXH
7HO)D[
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u één gratis koffie of thee per persoon
bij aankoop van een van de hierboven vermelde produkten.

programma 2008-200

Veelzi jdig cursu

saanb od voor

Cursusgids voor

lbare
Goede en betaa

senior en

cursu ssen voor

iedere en

8-2009

het seizoen 200

zier

Leren voor je ple

Over dag en in

Maandmenu:

Vrijdag 30 mei:
Frans Ashwin
Zaterdag 31 mei:
Wim Dalmee
Vrijdag 6 juni:
Ad Koorevaar
Zaterdag 7 juni:
dj Jeroen

Asperge Maand
Diverse gerechten

O Restaurant O 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.

9

Talen

MOVO

presenteert:

de avon dure n

Cursussen over o.a.
religie, kunst en cultuur,
muziek, taal en literatuur
en algemene vorming!

MOVO
Veelzijdig cursusaanbod voor senioren

Goede en betaalbare cursussen voor iedereen

Bestel nu de nieuwe cursusgids voor het seizoen 2008-2009
28 Talen
start
NT2, elke 6 weken
s
een beginnerscursu
g
Algemene Vormin
Communicatie
Creativiteit
Computer
Koken
Kunst en Cultuur

Ook insch rijve n

ww w.v

op onze web site:

/rot terd am
olks uni vers itei t.nl

Heemraadssingel

275-277, 3023 BE

n
In sc h ri jv e n va

Rotterdam

a f 2 ju n i!

Bestel de gids:
www.volksuniversiteit.nl/
rotterdam of bel
010 476 1200

Leren voor je plezier
Overdag en in de avonduren
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VAN HAVENMAN
TOT KUNSTSCHILDER
Wat Rijsdijk in Amsterdam gelukt was, wilde in Rotterdam
maar niet lukken. Het kunnen beschikken over een eigen terminal voor het afmeren en het onderhoud van zijn inmiddels
grote vloot van zo’n 8 drijvende grijperkranen, 7 weegtorens
en voor de tijdelijke en beperkte opslag van bulk voor doortransport. Het gemeentelijk havenbedrijf liet haar oren teveel
hangen naar de grote Rotterdamse overslagbedrijven en gaf de
ambitieuze kleine ondernemer geen ruimte.
Rijsdijk bleef brieven schrijven naar het gemeentelijk havenbedrijf, nodigde de havenwethouder en het gemeentelijk havenbedrijf voortdurend uit en voer met ze naar alle lokaties in de
haven waar hij met zijn drijvende kranen aan het werk was.
Iedereen enthousiast, dit had Rotterdam nodig: snelle, flexibele,
hoogwaardige en competieve bulkoverslag t.o.v. de omringende
havens. Maar... een geschikte locatie voor deze innovatieve
havenondernemer, ho maar... Dat Rijsdijk met zijn Interstevedoring ondanks tegenwerking toch in 1990 een recordomzet
haalde in de Rotterdamse haven was reden voor de Rotterdamse havenjournalisten (havenpersclub Kyoto) Rijsdijk voor 1990
uit te roepen tot havenman van het jaar.

1 Deze tekening geeft een impressie van de ‘Floating
Power’ van drijvende kranen en drijvende weegtorens waarmee het ‘Interstevedoring’ van havenondernemer Rijsdijk snel en heel flexibel (overal in de
Rotterdamse haven) bulkschepen kon lossen.

1

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

Flower &
Gifts
Janssen
Voor al uw bloemen en
planten zowel binnen als
buiten of op kantoor

Bezoek ook onze
website !!

Het enige café dat
van een rode loper
houdt en 5 jaar bestaat

www.demarkgraaf.be
klusserij

“Nieuw Zuid”
Informatie: 0624275313
0614363568
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

De Stamgast
Oude Binnenweg 140a
3012 JH Rotterdam
Tel. 010-2133957
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Uren, dagen,
maanden, jaren………
Het is aan het daglicht goed te merken, dat we op de jaarlijkse langste dag afstevenen:
over vier weken gaan we alweer kortere dagen kennen. Het zal allemaal wel met het
‘dagje ouder’ te maken hebben, maar ik vind het toch beangstigend dat de tijd zo razendsnel langs me heen vliegt. Vervelen doe ik me geen seconde van de dag; altijd is er
wel iets te verhapstukken, maar het lijkt of een uur nog maar 45 minuten telt. Ik heb het
niet alleen zo druk als een kapper met één klant, ik heb altijd ook (gesprek)stof over. En
dan hebben we het niet over het weer.
Over dat weer hebben we de laatste weken niets te klagen: konden
we met Pasen nog met sneeuwballen gooien, met Pinksteren vielen
de mussen van de warmte uit de
dakgoot. Hé…mussen! Bestaan
die vogeltjes nog wel? Op mijn
tienhoog zie ik ze niet langs vliegen; hier bij de Jobs- en Parkhaven
zijn het de meeuwen die hun lange
glijvluchten laten zien.
Mussen zag ik vroeger op straat
pikken. Ze waren een trouw metgezel van de ijskar: een door een
paard getrokken witte wagen, waar
ijsblokken voor slagerijen en cafés
in werden vervoerd.

Koelkasten waren destijds nog
geen algemeen goed. De grote
koelruimte in een café was aan
de binnenzijde voorzien van
zinkplaten. Een groot voorluik kon
worden opengedaan om vlot de
EHQRGLJGHJHNRHOGHÀHVVHQHUXLWWH
halen. Op de bodem bevond zich
een houten rek waarop ijsstaven
gelegd werden. Elke dinsdag en
vrijdag kwam er een koelwagen
met ijsstaven. Met een scherpe
haak werd een ijsstaaf snel naar
de losplek getrokken. Met de staaf
op de schouder, op een jutezak,
werd de leeggehaalde koelkast
snel voorzien van drie nieuwe
staven ijs. Er was een vaste wijze
van neerleggen in de koelkast,
om te voorkomen dat tijdens het
VPHOWSURFHVÀHVVHQJLQJHQVFKXLven of kantelen. Vooraan stonden
GHÀHVVHQPHWJHNRHOGHVWHUNH
dranken, zoals brandewijn, jenever
en citroenjenever.
Achter zo’n koelkar vlogen niet
alleen tientallen mussen, maar liep
ook de lieve jeugd. De mussen
rekenden op een grote boodschap
van het paard; dan hadden de
vogeltjes weer wat om in weg te
pikken. De jeugd maakte gebruik
van de afwezigheid van de voer-

man. Als deze een staaf ijs in een
winkel bracht, probeerden wij (ja,
ook ik hoorde tot die lieve jeugd)
schilfers of brokjes ijs van de karvoorraad ijsstaven af te halen. Als
de voerman weer in de buurt van
zijn kar kwam, genoot iedereen
van ’s mans woordenschat: de
meest originele scheldwoorden
kwamen z’n mond uit, zoals een
liturgisch gezang uit de keel van
een geestelijke klinkt. Toch waren
een paar dagen later mussen én
jeugd weer aanwezig!
Een paar jaar later verdween de
ijskar en kwam een andere ijswagen in beeld:

Het westen van Rotterdam
Stadsplanologen zijn het er
nog steeds niet over eens: waar
eindigt het centrum van de stad
en waar begint het westen? Het
nieuwe Westen strekt zich uit van
Heemraadssingel tot Delfshavense
Schie. Is het oude Westen dan van
diezelfde Heemraadssingel tot
Westersingel of moeten we van
Delfshavense Schie tot Nieuwe
Maas gaan denken? En als dit laatste gebied inderdaad oud is, hoe
nieuw is dan Oud-Mathenesse?
Als jochie van de straat interesseerde het mij geen bal of de
Nieuwe Binnenweg in ’t westen of
in ’t centrum lag: ik avontureerde!
En niet alleen ik zwierf door de
straten van Rotterdam-West, ook
Robbie Veldhuis heeft duizenden
straatstenen onder z’n voeten zien
doorgaan. Hij woonde rond jaren
’50 als zesjarige in de Compagniestraat. Op school ging hij op de
Dr. Woltjerschool in de Catharina
Beersmanstraat, de route tussen
huis en school kan hij nog dromen.
Een Schele Piet en een Toko in de

1ste Schansstraat waren punten
onderweg waar hij best een paar
centen wilde uitgeven; helaas bleven het meestal voor hem slechts
aantrekkelijke winkels.

Als zesjarige was roken er niet bij,
maar het sparen van lege sigarettendoosjes had een hoge prioriteit.
Sigarettenmerken als Golden
Fiction, Chief Whip en Miss
Blanche hadden doosjes met een
prachtige voorkant. Men knipte die
voorkanten uit de doosjes en kreeg
zo een fantastisch gezelschapsspel.
De deelnemers legden hun kaartjes
met de blanco kant naar boven op
een stapeltje. Daarna mocht ieder
om de beurt een kaartje van de
stapel afhalen. Trof je tweemaal
achter elkaar dezelfde afbeelding
dan mocht je het verworvene
houden.
Ook een spel dat Robbie graag op
het Piet Heynplein speelde was
landverovertje. Er werd een plekje
kale grond of zand gezocht en daar
werd een vierkant op aangegeven. Dit vierkant werd in tweeën
gedeeld en dan begon men met een
oud (aardappel)mesje stukken land
te ‘veroveren’.
Er was altijd wel iets op of rond
het plein te doen: je zag er de
lorrenboer, de zeepfabriek en de
wasserijen. In de Lange Dijkstraat
zat zelfs nog een hoefsmid. In de
Havenstraat stond een groot wit
pand waar uit Indonesië afkomstige mensen in woonden. Zo heerlijk
als het op dit stukje Havenstraat
naar nasi goreng rook, heeft Robbie nooit meer opgesnoven.

Als Robbie eenmaal aan z’n
herinneringen begint, valt hij niet
meer te stoppen. Hij vertelt over
Wasserij Willemse, de zeepfabriek,

door Aad van der Struijs

de maker van Brillantine Russe
Kremton en de chocoladefabriek
in de Moutersteeg. Uit die fabriek
kwamen de echte Rademakers
Haagsche Hopjes. Hij herinnert
zich de zuur- en azijnfabriek

De Nieuwe Binnenweg kende
één van de eerste afhaalchinezen:
“Wah-Nan”. Het gevarieerde
Indisch/Chinese eten werd niet
in plastic bakjes meegegeven;
men moest zelf voor pannetjes en
schaaltjes zorgen. Robbie schiet
nog in de lach als hij vertelt dat
sommige klanten met afwasteiltjes of emmers kwamen. Een
douche of bad was er thuis niet
bij; wekelijks ging onze gids naar
het Gemeentelijk Badhuis in de
Bruijnstraat. In de echte winters
die we toen nog kenden, was het
geen pretje met nat hoofdhaar in
de vrieskou te lopen. Al op de
Lage Erfbrug was het op je hoofd
een ijsvlakte.

Tromp en Rueb, de visafslag bij de
Ruigeplaatbrug, maar ook de verschrikkelijke stank op de Westzeedijk bij Huidenhandel Kaufmann.
Als je toen tien cent bij elkaar wist
te sprokkelen, kon je voor de delicatesse van je leven gaan: een zak
patat met piccalilly op de markt in
de Spanjaardstraat.
Later verhuisde Robbie naar de
Nieuwe Binnenweg, vlakbij de
tramremise. Vanuit z’n woning
zag hij De Kaplaars met daarnaast de sigaretten/tabakswinkel
van Verbeek. Deze winkel was
wereldberoemd in Delfshaven,
want daar kon je kaartjes voor zeer
belangrijke sport (lees voetbal)
wedstrijden kopen. ’t Was geen
probleem om biljarten te leren
spelen op de Nieuwe Binnenweg:
Janus Rotscheid, Café Populair
met eigenaar Toon, Joop en Tiny
Thijssen en niet te vergeten Kassie
Zes van Joop de Nijs. Heette de
ober daar geen Daan?
Een patatje haalde je bij Kokelaar
of iets verder op de Schiedamseweg bij Automatiek Van der Helm.

Robbie is 41 jaar geleden getrouwd met een dochter van de
radiodokter van de Havenstraat:
Evert de Waard. Of het door die
betrekkingen gekomen is, vertelt
Robbie niet. Maar tijdens de
komst van het zgn. REM-eiland
heeft hij een aardig zakcentje verdiend door speciale REM TV-antennes bij mensen te plaatsen. En
toen ik dat hoorde, zag ik ineens
de verwantschappen met mijn
leventje. Ook ik heb ‘Kanaal 9-antennes’ op zeer veel Rotterdamse
daken geplaatst. Helaas heeft deze
‘handel’ niet lang geduurd, op 12
augustus 1964 begonnen, was het
op 14 december van ’t zelfde jaar
alweer afgelopen.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
Foto’s: Uitgeverij Voet
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Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321
Andere filialen:
Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124 - 2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870
RelaxComfort Oud Beijerland
Willem Beukelszstraat 6b
3261 LV Oud Beijerland
Tel. 0186-622009
www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

Voor al uw
tuinwerkzaamheden o.a.
Aanleg
Onderhoud
O Schuttingbouw
O Vijvers
O Alle soorten bestratingen
O Ophogen
O Schoonmaken en fatsoeneren
O Blokhutten
O
O

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!!

ONDERHOUD

GRATIS BEZORGING
GRATIS PARKEREN
OPHAAL- EN BRENGSERVICE
DESKUNDIG ADVIES
PERFECTE SERVICE EN GARANTIE
ALLES ONDER 1 DAK

Al vanaf 35 euro
per maand

Bel nu voor de gratis prijsopgave

010-4373770

HEERLIJK WINKELEN
IN ONGEDWONGEN SFEER!
NIEUW!!! ACCESSOIRES, KADO-ARTIKELEN EN VLOERKLEDEN

Monuta Van den Toorn

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
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

Christiaanhuygensweg 2
Hellevoetsluis
Garantie op al onze materialen
en werkzaamheden

Problemen met uw (kunst)gebit?

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

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

Voordelen computergestuurd implanteren:
 /BHFOPFHQJKOMPPT
 WPPSTQFMCBBSJNQMBOUFSFO
 UPUPQ NN
 (FFOIFDIUJOHFO
 %JSFDUFQMBBUTJOH
 OPPEWPPS[JFOJOH
 4PNTNFUFFO
 QMBBUTJOHEFGJOJUJFWFWPPS[JFOJOH
 ;FFSLPSUFCFIBOEFMJOH
 (FFOPOOPEJHF
 CPUUSBOTQMBOUBUJFT

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG
0OEFSEFFM
WBO

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

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

XXXTNJMFDMJOJDOM
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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
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Na 51 jaar weer bij elkaar
Het zou het programma Spoorloos kunnen zijn en eigenlijk is het dat ook
wel een beetje. Na veel zoek- en speur werk is het ons gelukt op 19 april
j.l. een klassereünie te houden. Dit was ons echter zonder de hulp van
anderen niet gelukt. Vandaar dat ik de redactie van De Oud-Rotterdammer
wil bedanken voor alle hulp die wij gekregen hebben, want zonder u was
dit nooit gelukt. Het was een onvergetelijke dag.
namens de klasgenoten
Arie de Kievit, Spijkenisse

Grote ‘Kruininger Gors’Wisseltruc
Vond u ook dat de familie Driessen zo
veranderd is? En Ger Groenenboomvan Tol herkende u vast helemaal
niet meer terug op de foto. Dat kan
kloppen. De foto’s bij de artikelen
over het Kruininger Gors op pagina
17 en pagina 29 van De Oud-Rotterdammer van 13 mei zijn per abuis
omgewisseld. Bekijkt u de foto’s met
deze wetenschap nog eens. Misschien
herkent u de vakantiegangers nu wel.
Van de redactie
--------------------------------------------Oostvoorne
Mijn naam is Jan Groene. Ik woon
in Brisbane Australia. Familie stuurt
De Oud-Rotterdammer naar ons, die
dan weer doorgegeven wordt op de
Hollandse club. In het blad van 15
april stond een aardig stukje over het
Kruininger Gors in Oostvoorne.
Onze familie had daar een tenthuisje
Het werd opgezet met Pasen en
opgeruimd in september. Het hout
werd opgeslagen bij de tuinder en het
tentzeil ging mee naar
huis in Rotterdam. Vanaf 1937
kampeerden wij op de boerderij
van Waalboer. De AJC (algemene
jeugdcentrale) kampeerde ook in
Oostvoorne1936-1937. In 1945
gingen we terug om te kijken of
onze spullen er nog waren. De heer
Waalboer had alles netjes bewaard,
dus ons tenthuisje werd weer opgezet.
Wij kampeerden daar nog enige jaren,
maar de lol ging er af. De Rotterdamse gemeente nam het over. Er
kwamen winkels, een kampleider en
allerlei voorschriften. Voor de oorlog
kwamen ook dagjesmensen met een
boot naar Oostvoorne. Ik weet niet
van welke rederij deze boten waren,
maar wel de namen van de schepen;
dat waren De Witte en de Schelde.
Anderen kwamen met de moordenaar
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(treintje) vanuit de Rosestraat.
De Oud-Rotterdammer wordt hier
graag gelezen door de Rotterdammers. Ik ben geboren hoek Pijnackerstraat/Bloklandstraat. Mijn vader had
daar een schoenmakerij. Vanaf 1938
woonden wij op de Zwaanshalskade
tot 1956. Daarna vertrokken naar
Australia.
Jan Groene
groene1@optusnet.com.au
---------------------------------------------Waar is Johan Cruijff?
Ik neem aan dat het stuk over ‘het
dreamteam van Feyenoord’ geschreven is door Dick van den Polder.
Zo’n persoonlijk verhaal verdient
een naam van de schrijver! Ik ken
mijn collega van vroeger natuurlijk
hartstikke goed, maar waarom is hij
in zijn dreamteam helemaal voorbij
gegaan aan Johan Cruyff? In het
seizoen 1983-84 was Cruyff de grote
aanjager van het kampioenschap
van Feyenoord. Zonder Cruyff was
de ploeg nooit kampioen geworden!
Daarover waren vriend en vijand van
deze ras-Ajacied het eens.
Zou Dick als ras-Rotterdammer, die
niet zo goed kon tegen de Amsterdamse blufmentaliteit, hem daarom
niet in zijn dreamteam hebben
opgenomen? Het enige dat ik me
kan voorstellen is dat hij Cruyff niet
heeft genoemd omdat hij maar één
seizoen bij Feyenoord zijn zakken heeft gevuld en daarom niet de
eeuwigheidsroem mag krijgen die
andere Feyenoorders terecht hebben
verdiend.
Toch wil ik nog wel even weten waarom Dick van den Polder (bewust?)
Cruyff niet heeft genoemd. Het kan
ook zijn altijd uitdagende manier van
schrijven zijn waardoor hij in de jaren
‘70, ‘80 en nog een deeltje in de jaren
‘90 tot de top van de Nederlandse
sportjournalistiek behoorde. Hij was

eigenlijk een heel nette en degelijke
vorm van ‘schoft’ Johan Derksen
thans. De laatste is er alleen op uit
zonder onderbouwing voetballers
onderuit te halen. Dick analyseerde
topvoetballers tot op het bot!
Hans Roodenburg
Sint-Annaland
------------------------------------------Beste redactie,
Leuk zo’n dreamteam samenstellen,
maar wel lastig. Als je een aantal
gelijkwaardige spelers selecteert voor
dezelfde positie ben je toch geneigd
je persoonlijke voorkeur toe te passen, dus niet objectief te zijn. In uw
dreamteam is mij iets merkwaardigs
opgevallen; u ziet Johan Cruijff over
het hoofd. Nu kan ik naar u sneren dat
deze man toch ook aardig tegen een
balletje kon trappen, maar dat is niet
mijn bedoeling, vreemd is het echter
wel. Dit is mijn opstelling met hier en
daar een verrassing:
(GG\3LHWHUV*UDDÀDQG%HQ:LMQstekers, Rinus Israel, Jo Walhout,
Cor Veldhoen - Johan Cruijff, Wim
Jansen, Wim van Hanegem - Henk
Schouten, Ove Kindvall, Coen
Moulijn.
R. Glimmerveen
Botreep 320
3192 PG Hoogvliet
-------------------------------------------De krantenman
De verhalen over Het Vrije Volk
brachten bij mij een leuke herinnering boven. Ik was een jaar of acht,
dus het moet omstreeks 1934 zijn
gebeurd. Oude Rotterdammers weten,
dat voor de oorlog DE rooie krant
de Voorwaarts was. Ook wij waren

thuis geabonneerd op de Voorwaarts,
die eens per week, ten behoeve van
mijn moeder, vergezeld werd van De
Proletarische Vrouw.
‘s Maandags, tussen de middag, als ik
thuis was van school, werd er gebeld.
Wij woonden op het Willebrordusplein, twee hoog, dus werd er aan het
touw gerukt en ging de deur beneden
open. “De krantenman”, klonk het
van diep weg.
Ik kreeg een kwartje van mijn moeder
en daalde af om te betalen. Voorwaarts en De Proletarische Vrouw
kostten tezamen achttien cent. Met
mijn beperkte rekenkundige kennis
berekende ik onderweg: vijfentwintig
min achttien is zeven. Ik moest dus
zeven cent terug ontvangen.
Beneden stond de krantenman. Ik
zie hem nog voor mij. Een klein oud
mannetje, met vriendelijke kraaloogjes, een grote snor, bruin van het
roken, een versleten manchester pak
aan en een leren pet op.
“Zo jongen, kom je betalen?” en
hij stak zijn hand naar voren. “Ja
mijnheer.” Ik legde het kwartje in
zijn hand. Hij pakte het aan, haalde
uit zijn zak de, volgens mij, grootste
beurs ter wereld en knipte die open.
Het kwartje verdween erin en hij
begon in de, voor mij, enorme massa
los geld te graaien. Dan ging de knip
dicht en verdween in zijn zak. Ik
hield mijn hand op om de zeven cent
te ontvangen.
De eerste cent werd in mijn hand
gelegd.”Dat is negentien”, de tweede
cent volgde, “en dat is twintig en een
stuiver maakt vijf en twintig. Dag
jongen tot volgende week” en hij

verdween naar zijn volgende adres.
Daar stond ik. Ik had wel degelijk
zeven cent in mijn handen, maar het
woord ‘zeven’ was niet gevallen. Wel
“Vijfentwintig”, maar dat was het
kwartje, dat ik niet meer bezat en in
zijn knip was verdwenen. Hoe kon
iemand mij nu zeven cent teruggeven
en tot vijfentwintig tellen? Ik snapte
er niets van. Volledig in verwarring
liep ik naar boven. Daar poetste ik
mijn ego enigszins op door het geld
aan mijn moeder te geven met de
mededeling “Ma, hier is ZEVEN cent
terug…”
A.D. van der Kade
Kleibroek 10
1901 SX Castricum
--------------------------------------------

Verloren?
in een oud boek dat ik kocht in de
Kringloopwinkel in Oud-Beijerland trof ik vier kleurenfoto’s aan,
waaronder bijgaande. De andere drie
betroffen een graf met nummer 457
met een bloemstyuk met witte rozen.
Wie deze foto’s mist of er prijs op
stelt kan mij even bellen, waarna ik
de foto’s zal opsturen.
Arie Mes
Zinkweg 160
3262 BG Oud-Beijerland
0186-611716

Speeltuinvereniging
De Driehoek
Op mijn stukje over de Oost Pietermanstraat en familie De Vrije heb
ik veel leuke reacties gekregen. Het
leukste telefoontje kwam van mevrouw
van de Velde van de horlogerie uit de
Groningerstraat waar mijn invalide
oom gewerkt heeft. Mevrouw Van
de Velde had nog een foto voor ons
en samen met mijn tante ben ik een
middag bij haar op de thee geweest. Nu
vond ik laatst nog een paar foto’s van
de opening van speeltuinvereniging ‘De Driehoek’ in de Heer Danielstraat (1955).
Het meisje met wie ik op de wipwap zit,
heet volgens mij Van Gogh en haar vader
was bij de P.T.T.
De buurman van mijn grootouders heette
Piet Sitton. Hij was oppasopa bij de
speeltuinvereniging.
Het was een leuke, grote speeltuin met
rozenstruiken eromheen. Ik moet nog
altijd aan die speeltuin denken als ik witte
klimrozen ruik. Misschien zijn er mensen
die zichzelf op de foto herkennen.
Francien de Leede van Driel,
Rietstapstraat 34,
3056LS Rotterdam.

pagina 26

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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

Reünie Eben Haezerschool
Voor de jaargenoten van 1962 tot 1968
wordt 26 oktober 2008 een reünie
gehouden. Wij hebben al veel leerlingen
gevonden, maar zijn nog op zoek naar:
Rommie Nijholt, Yvon Ducoffre, Nico
Leentvaar, Jan Blok, Hennie Koning,
Sjanie Radder, Annet Raben, Ina Sassen,
Jaap vd Velden, Francien, Agnes, Ronald
Blom, Jan Zuidmeer, Luuc Visser, Wim
van Vuren en Peter de Groot. We hopen
echt dat we iedereen 40 jaar na het verlaten van de school weer bij elkaar kunnen
krijgen, dus wacht niet en meld je aan:
Jo Westerwoudt
j.westerwoudt@hetnet.nl
078-6933848
0655730528
-------------------------------------

Reünie
Deze foto dateert uit 1968 van de zesde
klas. Voor een reünie ben ik op zoek naar
Kees de Bruin, Ton Marges, Lenie Merkestein, John Piek, Frans Witkamp, Gerard Woerdenbach, Lenie vd Wielen, Joke
vd Tak, Ellie en Ed Schnitker, Astrid,
vriendin van Ellie, Wim Schouten, Wim
vd Meer, Mena, Martin. Willen degenen
die zich herkennen op de foto contact met
mij opnemen via hotmail superhaas44@
hotmail.com.en heavenly_sonja@
hotmail.com
Jan de Haas
3075 JH 211
-------------------------------------------Magda Houtbraken
Begin 2007 probeerde ik informatie op
te sporen over allerlei oud-collega’s via
het internet. Ik had geen succes totdat ik
“Houtbraken” typte en tot mijn stomme
verbazing zat ik even later het volgende

artikel te lezen: “Door melkboer Houtbraken toch een mooi Kerstfeest”, dat in De
Oud-Rotterdammer van 12 december
2006 verscheen. Ik bedacht mij: “Dat
moet Magda’s vader geweest zijn; het
zou toevallig zijn als er twee melkboeren
die naam hadden en zo’n gewone naam
is het niet.” Magda Houtbraken was
mijn assistente en ik was dol op haar. In
de jaren vijftig en zestig werkte ik bij
R.S. Stokvis, Heiman Dullaertplein 3A,
Afdeling Sanitair. In 1969 vertrok ik naar
Australia waar ik in 1973 met mijn Australische vrouw, Diane, ben getrouwd.
Eind dit jaar hopen wij vier maanden
in Nederland te vertoeven en het zou
leuk zijn o.a. met mijn oud-collega’s te
praten. Ik ben op zoek naar de volgende
personen: Magda Houtbraken, Jannie
van Dijk-Vermeulen, Jan Vermeulen, Wil
Vermeulen-Brittijn, Aad Ruigrok, Hans
van de Graaf, Richard Heering, Gerard
Verburg, Aad de Vrij, Piet Hein Both,
Ruud Waayer, Piet van Minnen, Kees van
Bloois, Loek van Bloois-Jobse, Jan Erkelens. Zij kunnen mij als volgt bereiken en
post sturen naar:
Piet Brouwer
Tyalla Street, West Chermside
Queensland, Australia, 4032.
piet_diane@hotmail.com
-------------------------------------------------Piet Bakker
Piet Bakker (1943) woonde in zijn jeugdjaren aan het Ungerplein in Rotterdam.
Hij had zes zussen. Zijn vader was docent
bouwkunde op het Bouwcentrum. Zijn
moeder was van origine Utrechts en een
erg lieve vrouw. Later is het gezin van
het Ungerplein verhuisd naar de Van
Opbergenstraat in Alexanderpolder.

Piet Bakker is zijn loopbaan begonnen
op kantoor bij Chefaro aan de Keileweg
en rond die periode enige tijd verloofd
geweest met mijn zus, vandaar mijn
band met Piet. De verloving ging uit en
wij bleven jaren lang boezemvrienden.
Wij zagen elkaar als broers, omdat we
die allebei niet hadden. Later kreeg Piet
verkering met Marja van Deventer uit de
Montignylaan in Hillegersberg en met
haar getrouwd; zij kregen twee zoons.
Piet werkte toen als Supply and TransporWDWLRQ2I¿FHUELM&RQRFR2LO&RPSDQ\
een Amerikaanse oliemaatschappij,
gevestigd in Brussel en Zeebrugge,
in België, waar hij met Marja is gaan
wonen. Mijn vrouw en ik kwamen
regelmatig bij hen. Later zijn Piet en
Marja vertrokken naar Zuid Amerika.
Wij hebben toen nog een keer een wat
vreemde brief van Marja ontvangen en
verder nooit meer iets gehoord helaas.
Wie weet iets over de huidige situatie
van Piet; woont hij nog zo ver weg of
is hij inmiddels terug of erger nog…….
leeft hij nog wel? Om het beeld helemaal
duidelijk te maken doe ik er een foto van
Piet bij toen hij een jaar of 20 was.
Met meer dan normale spanning zie ik uit
naar de reacties op mijn verzoek. Alvast
zeer bedankt.
Fred Velders
fred.velders@hotmail.com
-------------------------------------------------Gezocht
Bijgaande foto is vermoedelijk in 1942
gemaakt in de Nozemanstraat. Sommige namen zijn mij bijgebleven, zoals:
Jannie, Dientje en Wimmie Evertsen,
Dientje, Cobie en Ali de Boek, Willie
Muien, Jantje Verbeek, Marietje, Piet en

Nijverheidstraat
Ik heb gewoond in de
Nijverheidstraat op no.
51a even voorbij Van
Waning. In 1941 zijn
er straatfoto’s gemaakt.
Op deze foto sta ik de
vierde van rechts op de
tweede rij met een pop in
mijn armen. Het zou leuk zijn als er lezers van De Oud Rotterdammer zijn die
zichzelf of anderen op deze foto herkennen.
Ida Petersen, Molenweg 17A, 6542 PP Nijmegen, 0243774932, idap@xs4all.nl

L&B Badkamers

Kom gauw eens langs bij
Weg en Bos 117, 2661 DM Bergschenhoek, tel. 010-5248141

Colofon

Oproepjes
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Beppie Scheffer(s), Corrie de Vos, Piet
Nelemans, Beppie Vlucht, Frans. Met
Marie en Catrien Put en Jan Verloop heb
ik contact. Ik heette in die tijd Marietje
Petri. Sinds 1956 woon ik in Amsterdam
Ik hoop dat er nog personen van in leven
zijn en dat zij reageren.
Mevr. M.J.H. Steensma - Petri
Groenpad 35 hs
1068 EC Amsterdam
020-6198924
rietsteensma@hetnet.nl
--------------------------------------------Havenvakschool
Ik ben al jaren op zoek naar een foto van
de allereerste Havenvakschool, gemaakt
in 1953 of 54. Koningin juliana is er op
bezoek. Ik wil deze foto zo graag, omdat
mijn broer daar op staat. Hij woont al 45
jaar in New Zealand. Ik zou hem er zo
graag mee verrassen. Zelf heb ik die foto
gezien in de zestiger jaren bij een reünie
van de school. Ik heb ook al bij de school
geïnformeerd, maar men kon mij niet
helpen. Hopelijk weet iemand van het
bestaan van deze foto.
Marijke Vos
vosbeer45@kpnplanet.nl
-------------------------------------------------Wie kan helpen?
Voor Jan Nolten, die in 1951 naar
Australië emigreerde en daar nog steeds
woont, zoek ik zijn vriend Herman
Messemaker. Herman woonde destijds
in de Voetjesstraat, trouwde met Henny
Snijder en ging bij zijn schoonouders
aan de Pleinweg inwonen. Hij werkte in
de bouw.
W. de Does, 010-4836381
f2hwdedoes3232@hetnet.nl
--------------------------------------------Karel(tje) Kooiman
Ik zoek mijn buurjongen uit de Mathenesserstraat 58 te Rotterdam. Wij
woonden tweehoog en Kareltje (zo
noemde iedereen hem destijds) op de eerste etage onder ons. Hij is geboren op 7
januari 1942 of 1944. Ik op 29 november
1943 en hij was dus een jaar jonger of

ouder dan ik. Karel was een rustige, wat
teruggetrokken jongen. Hij mocht met
mijn ouders en mij mee naar Hoek van
+ROODQGLQGH]RPHU,N¿HWVWHRSPLMQHLJHQ¿HWVQDDUGLWVWUDQGHQ.DUHOWMHPRFKW
achterop bij mijn moeder.
Ik trouwde in 1965 en verliet de Mathenesserstraat. Ik heb nooit meer iets van
Karel gehoord na zijn verhuizing.
Ik moet vaak aan Karel denken nu ik
ouder word en heb geen idee waar ik hem
moet zoeken. Ooit via via gehoord dat hij
naar het Oosten van het land is verhuisd.
Wie weet iets van mijn vroegere buurjongen ?
Liesje de Haan, 010 – 4552191
cuilenborg@hetnet.nl
--------------------------------------------Gezocht
Rachel Pijneman woonde met haar baby
in de Kortgenestraat in Rotterdam. In
1944 werd zij met haar baby meegenomen door de Duitsers. Ter bewaring gaf
zij haar buurvrouw (nu 98 jaar) een koperen kandelaar en schemerlampje (voor als
zij terug kwam). Deze buurvrouw wil dit
aandenken graag terug geven aan haar of
haar familie. Rachel had een broer, Bram
of Abraham, die in Overschie gewoond
heeft. Wie kan haar verder helpen?
Mevrouw J. Meijer, 0180-410892
-------------------------------------------------Jan Krijgsman
Ik zoek Jan Krijgsman (of zijn broers
Arie en Dick) en Martin Schouten,
beiden woonachtig in de Bergpolderstraat in de jaren 50. Ik woonde toen in
de Bergselaan. Mijn ouders hadden een
melk-levensmiddelenwinkel bijna op de
hoek met de Savornin Lohmanlaan. Bij
drukte moest ik mijn vader soms helpen
in de melkwijk en kwam dan bij klanten
LQGHKHOH%HUJSROGHU2RN¿HWVWHLNYDDN
door de Bergpolderstraat naar mijn Mulo
aan de Benticklaan. Volgens mij zat de
halve Bergpolder op de bewaarschool in
de Insulindestraat, want ook ik werd er
‘bewaard’. Mocht u of iemand anders iets
weten van Jan en Martin of waar ik hen
nu kan vinden: dan graag een berichtje
aan mij.
Sylvia Peer-Bracht
Groote Ruighte 22
3261 EE Oud-Beijerland
0186-622091
sylviabracht@hetnet.nl
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Dinsdag 3 juni bestaat woongebouw Nieuw Verlaat aan de F. Bordewijkstraat in Rotterdam-Zevenkamp 25 jaar

Feest in Nieuw Verlaat
Nieuw Verlaat, een wooncomplex van Laurens Wonen, is een serviceflat voor ouderen. Iedereen, ouder dan 55 jaar, kan hier zelfstandig wonen. Indien gewenst met service en zorg omringd. Er is een fulltime huismeester, die de steun en toeverlaat van de bewoners is.
Voor bewoners die al wat zorg nodig
hebben, bevindt zich in het gebouw het
kantoor van Laurens Zorg aan Huis.
En voor wie de dag niet meer zelf kan
invullen is er de dagopvang, geleid

door enthousiaste, bekwame activiteitenbegeleidsters.
Veilig
Dit voorjaar ziet Nieuw Verlaat er

sprookjesachtig uit. Het gebouw is
omringd door ruim 35 kastanjebomen,
waarvan de kaarsen nu in bloei staan.
Prachtig!
Dat was 25 jaar geleden wel even
anders….. Toen stond Nieuw Verlaat,
toen nog een bejaardencentrum
genoemd, te midden van “woeste en
ledige” grond en bouwputten. Dat veranderde snel. Nu is de wijk Zevenkamp
vol gebouwd. Een goede plek om te
wonen en zeker in het woongebouw
Nieuw Verlaat, waar vrolijkheid en
vertier bij alle bewoners hoog in het
vaandel staan.
“Het is een veilige plek”, verwoordde
één van de vier bewoonsters van het
eerste uur de gevoelens van veel van
haar medebewoners.
Nieuw Verlaat heeft door de jaren heen
een zeer actieve Bewonerscommissie,

waarvan de leden hun uiterste best
doen het de bewoners zoveel mogelijk
naar de zin te maken. Van alles wordt
er georganiseerd, zoals barbecues,
haringparty’s, braderieën, een wekelijks happy hour in de grote, gezellige
recreatieruimte, en nog veel meer.
Ook het feest dat dinsdag 3 juni
gevierd wordt ter gelegenheid van het

25-jarig bestaan is georganiseerd door
de Bewonerscommissie. Een feest in
Oostenrijkse sferen, met de daarbij
behorende gezelligheid. Gezang
en gejodel, Obstler, Sauerkraut mit
Bratwurst: het wordt genieten voor de
bewoners, dat is zeker!

Puzzel mee en win !!!
De puzzel in De Oud-Rotterdammer nummer 10, van 13 mei, refereerde nog eens aan de oorlogsdagen in onze stad.
De oplossing

‘Zelfs bommen krijgen onze stad niet klein’
oogstte veel trotse en instemmende reacties. Die vele reacties op de puzzelspreuken zijn een bijzonder leuk fenomeen.
Bijna elke krant staat Rotterdam centraal in de oplossing en telkens weer blijkt hoe trots Rotterdammers op hun stad
zijn, want velen van hen laten hun oplossing vergezeld gaan van commentaar. Ditmaal was de optelsom van al die
reacties “En zo is ’t maar net’. Onder de vele inzenders zijn ook deze keer weer twee winnaars getrokken die samen
met een partner gratis een Zondagochtendconcert kunnen uitzoeken in de najaarsserie in De Doelen.
Dat zijn ditmaal:
P. Lander, Capelle aan den IJssel
T.J.van’t Hof, Zuid-Beijerland
Horizontaal
1. ambtgenoot; 7. zestigste deel van een minuut; 12. stoot (stomp); 13. blaasinstrument; 14. loot (stek); 15. nummer (afk.); 17. beknopt; 19. soort van (bittere) wilg;
21. romanum imperium (afk.); 22. corpulent; 24. helderziende; 27. geneesmiddel
in de vorm van een tablet, dragee of capsule; 28. te eniger tijd; 30. toiletartikel; 31.
bovendien; 32. spottende benaming voor een belangrijk bestuurslid in de sportwereld;
33. eikenschors; 35. gezicht (Barg.); 37. voertuig op twee wielen; 38. Limburgse
delfstof; 41. jongensnaam; 42. adellijke titel; 44. adellijk; 46. voedingsmiddel bereid
uit het merg van sommige palmsoorten; 47. telwoord; 48. eertijds (voorheen); 49. in
grote kolonies levende insect; 50. ontuchtige vrouw; 52. toespraak; 54. feestartikel;
56. buitengewoon lagere school (afk.); 58. onderbed; 61. lokspijs; 62. gedeeltelijk; 64.
raad voor economische aangelegenheden (afk.); 65. getand werktuig; 67. afgemat; 68.
all terrain bicycle (afk.); 70. hoofdstad van Letland; 72. gehoororgaan; 73. iemand die
altijd liegt; 76. dik en plomp; 77. openbare werken (afk.); 78. deel van zeilschip; 79.
plaats in Duitsland; 81. familielid; 82. ten aanzien van (afk.); 83. plaats in Drenthe; 84.
(koor)dans; 86. roofvogel; 87. nagerecht.
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Verticaal
1. anticonceptiemiddel; 2. langspeelplaat (afk.); 3. haarkrul; 4. op het genoemde of
bedoelde; 5. eerste trap waarmee het voetbalspel begint; 6. onbeschaafd (ruw); 7. zich
voortbewegende watermassa; 8. oud Nederlands betaalmiddel; 9. gewicht; 10. deel
van bijbel (afk.); 11. narede (slotrede); 16. plaats in Brazilië (afk.);18. recht stuk van
een rivier tussen twee bochten; 20. eskadron (afk.); 21. borstbeen; 23. nauwe opening;
25. god van de liefde; 26. middag als tijdstip (12 uur); 27. wijnsoort; 29. weerslag
(ongeluk); 32. toestel waarmee de druk van de dampkeerkring gemeten wordt; 34.
klein paardje; 36. kort verhaal in proza; 37. spie (wig); 39. dopheide; 40. lawaai (herrie); 42. vrouwenverblijf; 43. gezongen toneelspel; 45. landelijk rechercheteam (afk.);
46. sociaal economische raad (afk.); 51. niet gebonden; 53. mannetjesbij; 54. antitankwapen dat raketten afvuurt; 55. open plein in een dorp; 56. smal stromend water; 57.
morsdoekje; 59. spoorstaaf; 60. spreidzit; 62. geneesheer; 63. langs de zee gelegen
strook zand; 66. algemene ouderdomswet (afk.); 67. sporenplant; 69. mannelijk dier;
71. lijm; 73. eiland in Indonesië; 74. rivier in Duitsland; 75. boomvrucht; 78. raar
(vreemd); 80. landtong; 82. voorzetsel; 85. internet explorer (afk.).
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Ook in deze uitgave van De OudRotterdammer 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 4 JUNI op naar:
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Grootstedelijk wonen in het groen
Oosterwiek (Oosterflank)
Aan de Varnasingel (Oosterflank) wachten prachtige
huurappartementen op u.
Met restaurant ‘De Bezige Bij’,
een mooie tuin met een terras
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Kijk, dàt is nou Humanitas!
4UJDIUJOH)VNBOJUBTt1PTUCVTt-$3PUUFSEBN
5FMt&NBJMJOGP!IVNBOJUBTSUOMt8FCXXXIVNBOJUBTOV

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten
over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en
werken en de nieuwste ontwikkelingen.

Humanitas heeft
altijd plaats voor:

op loopafstand bevinden zich
Vrijwilligers
NS-station Alexander, de metro- Nadere inlichtingen over Humanitas, een vraag of misschien een

stations Alexander en Ooster- tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.
Student-medewerkers
flank, terwijl de RET-buslijnen
voor onze restaurants
30, 31, 36 en 37 een halte voor Bezoek het Humanitas Herinneringsmuseum

de deur hebben. Meer informa- Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.30 - 16.00 uur
Oproepverzorgenden
tie bij mevrouw Achillesstraat 290 3054 RL Rotterdam
(af en toe invallen) en
Coby Bosker (Hillegersberg/ Honderd en Tien Morgen) (SBUJTFOUSFF
Verzorgenden IG
van Humanitas,

Waar
het
verleden
toekomst
heeft
telefoon  
   of
het PWS-team
Humanitas:

Dat Humanitas iets met dieren heeft weet de
oplettende lezer van deze pagina natuurlijk al
Er zijn in de
lang. De zoon van mevrouw Ouwendijk van De
Oosterwiek
Evenaar, is beheerder van de kinderboerderij
ook koopap‘Klein Boveneind’ in Krimpen aan den IJssel.
par tementen
Hij bracht onlangs een aantal geitjes mee naar
beschikbaar.
de eerste etage van De Evenaar. De bewoners
konden weer zorgend bezig zijn en hebben
daar ontzettend van genoten. Op de foto mevrouw Van den Akker-van der Ster.

Humanitas haalt het
voorjaar op schoot

aan het water, een fysiotherapeut en
alle zorg die
u eventueel
nodig heeft.
De nettohuur
ligt rond de
€ 560,-, exclusief service- en verwarming.
De Oosterwiek telt zes étages
en de meeste woningen hebben uitzicht op de omgeving
en het vele groen, onder andere van het Semiramispark.
Het woongebouw is gelegen
tegenover winkelcentrum
Oosterhof/Alexandrium.
De woningen zijn goed bereikbaar per openbaar vervoer:

Veel aandacht voor kinderen en kleinkinderen

Dag van de Zorg bij Humanitas-Akropolis uitbundig gevierd

Er zijn ook regelmatig woningen te huur (en soms te
koop) in onze andere vestigingen, in bijvoorbeeld
Ommoord, Hoek van Holland, Schiebroek, het Oude
Noorden, Hillegersberg en
Lombardijen. Bel voor informatie: .

0Q XPFOTEBH  NFJ WPOE
XFFS EF USBEJUJPOFMF 4QFM FO
4QPSUEBH WBO )VNBOJUBT
Akropolis plaats. De Dag van
EF ;PSH WBMU FJHFOMJKL PQ 
mei, maar er was bewust weer
voor de woensdagmiddag ge
kozen, zodat ook kinderen en
kleinkinderen mee konden
doen.

Kinderen konden zich bijvoorbeeld laten schminken, snoepkettingen maken (geholpen door
cliënten), een limonadekoe melken, er waren twee grote luchtKom luisteren, kom praten.
kussens om op te springen en
,PNOBBSIFU)VNBOJTUJTDI$BGÏFOEFOLNFF
er konden Tuk Tuk-ritjes worden
0OEFSXFSQA)FU(FEJDIUBMT&HPEPDVNFOU gemaakt. Ook de dierenweide
De een schrijft een dagboek, de ander schildert kon zich in een grote belangstelzijn indrukken van zich af en weer een ander is ling van de kinderen verheugen.
vaardig met taal en kiest het gedicht als vorm
van zijn expressie. Is dat moeilijk? Zouden we Er waren weer kramen neergezet
dat zelf kunnen? Als de mens zelf verantwoor- met poffertjes, suikerspinnen,
delijk is voor zijn eigen leven, dan kan het ge- hamburgers (ook halal), lekkere
dicht als egodocument de ultieme verantwoording aan zichzelf zijn.
De avond wordt verzorgd door Elly Mans, humanistisch uitvaartspreekster en dichter. Daarnaast is er een performance van de
Rotterdamse stadsdichters WoordDansers.
%POEFSEBHNFJtVVS
De Zingende Zeeleeuw (Müllerpier)
4JOU+PCTLBEF USBN 3PUUFSEBN

[JFPPLXXXIVNBOJTUJTDIDBGFOM

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 Humanitasverpleeghuis

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

verwarmingskosten ligt rond de
€ 350,- per maand.
Bel voor meer informatie mevrouw Coby Bosker van Humanitas, telefoon 
of het PWS-team Humanitas:


hapjes, ijs en nog veel meer. Genoeg voor iedereen, inclusief de
vele belangstellende bewoners.
Zestien teams streden met allerlei spellen om de overwinning,
soms met een béétje valsspelen,
maar dat moet kunnen op zo’n
dag! Na afloop waren er vier buffetten en daarna een groot feest
met de prijsuitreiking en indrukwekkende karaokeoptredens.
De eerste prijs was voor het Josephine Baker-team van de paraperimedische dienst.

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

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

