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Gezelligheid troef in café ’t Tappunt…
Eén van de gezelligste cafés
van Crooswijk, gedurende de
jaren ’80, was café ’t Tappunt aan de Boezemstraat
67b. Dit hoekcafé, gevestigd
pal tegenover het voormalig
slachtterrein, had vóór de
oorlog al enige faam, dankzij
de plichtsgetrouwe kastelein
A.J. van Kleeff. Het moet een
aanzienlijk meervoud van
tienduizend zijn geweest: het
aantal billijk geprijsde borrels die deze van Kleef heeft
ingeschonken aan vermoeide,
maar voldane veehandelaren,
slagers, slachters en overige
‘koeienjongens’. Zij bezochten
dagelijks deze ‘dependance’
van het slachthuis en de sfeer
binnen moet warm, soms
prachtig fel en in ieder geval
éérlijk zijn geweest.

'HNURHJGLHQGHLQGHUWLMGDOVRI¿FLHX]H
ZDFKWNDPHUYRRUJURVVLHUVHQWMD
GLHKHUHQYRQGHQµHYHQWMHVELMNRPHQ¶
KHOHPDDOQLHWHUJ8ZHHWKHWKHW
VODFKWWHUUHLQVORRWLQGHMDUHQ¶KDDU
GHXUHQHQKHWFDIpNUHHJYDQOLHYHUOHH
HHQWRWDDOQLHXZHNODQWHQNULQJ'DWKDG
YRRUDOWHPDNHQPHWKHWLQYHQWLHYHGXR
$QV3DHUHO JHE/LWK HQ-RRVWGH
-RQJ=LMEUDFKWHQYDQDIRQGXE
EHO]LQQLJQLHXZOHYHQLQGHNURHJ
Daghap
2PWHEHJLQQHQYHUNRFKWHQ]LMGH
YRRUQDPHOLMNMHXJGLJHFOLHQWqOHYDQDI
KDOI]HVHHQSULPDGDJKDSYRRUKHW
OXWWHOHEHGUDJYDQI9HUGHU]RUJGHQ
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- Café ’t Tappunt op de hoek van de Boezemweg en de Pootstraat was een populair café in Crooswijk -

]LMYRRUDOOHUKDQGHVSHOOHWMHV]RDOVGDP
PHQVFKDNHQNDDUWHQHQGDUWV,QHHQ
KRHNZHUGHHQSLDQRPHWHHQDDQYDDUG
EDUHNODQNNDVWQHHUJH]HWHQKHWZDV
KHWYHUPDDUGH7ZHHGH.DPHUOLG3LHWGH
9LVVHUGLHUHJHOPDWLJ]LMQKDQGHQRYHU
GHWRHWVHQOLHWJDDQ'HDDQZH]LJKHLG
YDQ3LHWGH9LVVHUZDVJHHQWRHYDOZDQW
URQGJROG¶W7DSSXQWDOVRI¿FL
HXVQDSUDDWORNDDOYDQGH3YG$IUDFWLH
YDQRQ]H*HPHHQWHUDDG&RU\IHHsQDOV
3YG$ZHWKRXGHUV+DQV6LPRQVHQ3LP
9HUPHXOHQZDUHQUHJHOPDWLJPHWKXQ
WURXZHGLVFLSHOHQDDQGH%RH]HPVWUDDW
WHYLQGHQ1HHQ%UDP3HSHUNZDPHU
QRRLW'HJURWHJDQJPDDNVWHUYDQ¶W
7DSSXQWZDV$QV3DHUHOJHDVVLVWHHUG

- Ans Paerel en Joost de Jong bliezen ’t Tappunt nieuw leven in met allerlei activiteiten, zoals een
wedstrijd ‘barkruk zitten’ voor het goede doel -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

Het vertrouwen van vijf generaties

Sloop
%HJLQNUHHJKHW7DSSXQWGXRWHKR
UHQGDWKHWFDIpELQQHQDQGHUKDOIiWZHH
MDDUJHVORRSW]RXZRUGHQLQYHUEDQGPHW
RQYHUPLMGHOLMNHQLHXZERXZ&\QLVFK
JHQRHJZDVZHWKRXGHU3LP9HUPHXOHQ
GDDU]HOIYHUDQWZRRUGHOLMNYRRU,NKHE
WRHQYLDGHUXEULHN6WXNJRHGLQ+HW



 


 
Tel. 010 - 447 99 00 www.vanderspekuitvaart.nl

GRRUGHMHXJGLJHQRFKWDQVDWWHQWH.ODDV
'HJHOLQJ.RRNKDSSHQLQJVYRRUNODQWHQ
]HOIZLMQERWWHOHQHHQZHGVWULMGEDU
NUXN]LWWHQZDDUELMGHWRWDOHRSEUHQJVW
SLHN]RQGHUVWULMNVWRN QDDUKHWRP
GHKRHNJHOHJHQ 3RRWVWUDDW EXXUWKXLV
JLQJ9HUGHUZHUGHQHUUXLOEHXU]HQ
VFKLOGHUVHVVLHVHQYRRUOHHVPLGGDJHQ
JHKRXGHQ'HFKDUPHYDQKHWFDIpZDV
RQGHUDQGHUHGDW-RRVWGH-RQJDFKWHUGH
EDUQLHW]XLQLJNHHNZDQQHHUGRRUKHW
MRQJHJUXWGH]RYHHOVWHNRSWKHHZHUG
EHVWHOG'LHSLQ]LMQKDUWVFKRQNKLMKHQ
HLJHQOLMNOLHYHU]R¶QZDUPHNRSGDQ
DOFRKRO=XOWX]HJJHQPDDUYDQWKHH
ZRUGMHDOVNURHJEDDVWRFKQLHWULMN"
.ORSW0DDUGHFKDUPHYDQ$QV3DHUHO
YRRUPDOLJPDQQHTXLQ JLQJRYHUGH
JUHQ]HQYDQ&URRVZLMNKHHQGXVGH
]DDNOLHS¶VDYRQGVWyFKZHOYROPHW
GRUVWLJHOLHGHQYDQEXLWHQ&URRVZLMN
'LHµEXLWHQOXL¶NR]HQQDWXXUOLMNYRRU
MDMHPHQJHUVWHQDW
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9ULMH9RONQRJYRRUKHWEHKRXGYDQ¶W
7DSSXQWJHYRFKWHQPDDUGDWPRFKWQLHW
EDWHQMDQXDULVORRW¶W7DSSXQW
YRRUKHWODDWVWGHGHXUHQHQQRJJHHQ
WLHQGDJHQODWHUPDDNWHGHVORSHUVKDPHU
HHQHLQGHDDQKHWNDUDNWHULVWLHNHFDIp
SDQG+HWGXR]DWQLHWELMGHSDNNHQQHHU
HQQRJJHHQKDOIMDDUODWHURSHQGHQ]LM
VFKXLQDDQGHRYHUNDQWHHQQLHXZHHWHQ
GUDQNHWDEOLVVHPHQW0HWKXOSYDQ3LP
9HUPHXOHQ GXUHYHUERXZLQJ ZHUGppQ
YDQGHSRRUWJHERXZWMHVYDQKHWVODFKW
WHUUHLQEHVFKLNEDDUJHVWHOG'DDUKHHIW
KHWGXRQRJUXLPWLHQMDDUVXFFHVYRO
JHGUDDLG+HODDVRYHUOHHG-RRVWGH-RQJ
WDPHOLMNRQYHUZDFKWLQHQGULHMDDU
ODWHUJRRLGH$QV ODWHUQRJEHNHQGYLD
GH6QHUWWUDP GH¿QLWLHIGHKDQGGRHN
,QKDDUHHW]DDNRPJHGRRSWLQ%UDVVR
ZRUGWQRJVWHHGVHHQVPDNHOLMNPDDO
EHUHLG7MDHQZDW¶W7DSSXQWEHWUHIW
WDPHOLMNHHQWRQLJHQLHXZERXZKHHIW

RSGHEHZXVWHKRHNiOOHVSRUHQYDQKHW
]ROXGLHNHJH]HOOLJHNURHJJHEHXUHQ
YRRUJRHGJHZLVW«
-RULV%RGGDHUW

Caféfoto’s gezocht!
,QGHHOYDQKHWERHNµ5RWWHUGDPVH
&DIpV¶GDWKDOIQRYHPEHUYHUVFKLMQW
ZRUGWYRORSDDQGDFKWEHVWHHGDDQGH
UXLPKRQGHUG5RWWHUGDPVHFDIpVGLH
LQGHMDUHQ¶HQ¶MDPPHUOLMNZHU
GHQJHVORRSW-RULV%RGGDHUWDXWHXU
HQXLWJHYHUYDQKHWERHN]RHNWQRJ
VWHHGVIRWR¶VYDQYHUGZHQHQNURHJHQ
:DQQHHUXIRWRPDWHULDDOYRRUKHP
KHHIWZLOWXKHPGDQPDLOHQ MRULV
ERGGDHUW#KRWPDLOFRP VFKULMYHQ
&RROKDYHQ%$ RIEHOOHQ
 =LMQGDQNLVJURRW

Jarig!!
,QGHYRULJHHGLWLHYHUNODSWHQZHDOGDWXLQRNWREHUHHQPDULWLHPIHVWLMQNXQWYHU
ZDFKWHQWHUJHOHJHQKHLGYDQGHGHUGHYHUMDDUGDJYDQ'H2XG5RWWHUGDPPHU
:DWGDWIHVWLMQSUHFLHVLQKRXGWNXQQHQZHQRJQLHWGH¿QLWLHI]HJJHQPDDUZHOVWDDW
YDVWGDWZHHQHYHQWXHHORRNRNWREHU DIKDQNHOLMNYDQKHWDDQWDOGHHOQHPHUV 
LQVDPHQZHUNLQJPHWGH6SLGR1RVWDOJLVFKH+DYHQWRHUWRFKWHQJDDQRUJDQLVHUHQ,Q
GHYROJHQGHXLWJDYHNULMJWXDOOHGHWDLOV
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[POXFSJOH CFIBOHFOTMBBQDPNGPSUIFCCFOXJKPO[F
 BDUJWJUFJUFOWFSEFSVJUHFCSFJE

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD
IN WONINGONTRUIMINGEN
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BTTPSUJNFOUVJUHFCSFJENFUPOEFSNFFSFFUIPFLFO ESFTTPJST XBOENFVCFMT LMFJONFVCFMFO
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#FOUVTMFDIUUFSCFFOEBOCF[PFLFOXJKVUIVJTPGIBMFOVPQOBBSPO[FXJOLFM
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4UBQFFOTCJKPOTCJOOFOFOMBBUVPOEFSIFUHFOPUWBOFFOLPQKFLPGGJFPGUIFFWSJKCMJKWFOE
JOGPSNFSFOPWFSEFNPHFMJKLIFEFO
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9ZW^ccZcgj^biZ^hoZa[hckVcYZ\gddihiZ
^co^_c`aVhhZ#J`jcikZZabZZcZbZcYVc`o^_
YZÓZm^WZaZWV\V\Zgj^biZZcYZkZaZha^bbZ
deWZg\eaZ``Zc#

o.a.Betty Barclay, Bandolera, Taifun,
Tuzzi, Frank Walder, Sommermann
en Freya etc.
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Onze unieke
service:
U wordt gra
tis
opgehaald
en
thuisgebrac
ht na
telefonische
afspraak!

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49
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Mode in maat 36-50

Bergselaan 285D,
Rotterdam
www.bensmode.nl
T. 010-4653233
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XXKortingen op
de gehele
Zomercollectie
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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.

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

010-414 86 43 / 06-18124248
e-mail: info@huis-ontruiming.nl
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Putsebocht was
gezellige winkelstraat
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Museum Overschie
houdt Heimweefeest
- Rechts op de hoek de Dordtse Bazar, ruim zestig jaar een
Winckel van Sinckel in Bloemhof. Foto’s collectie Rein Wolters -

De Putsebocht was ooit dé
winkelstraat van Bloemhof,
met in de etalages een gevarieerd en breed assortiment.
Door vernieuwing van de wijk
en verhuizingen is het winkelbestand zwaar uitgedund
en veranderd. Het waren
doorgaans gezellige winkels,
waar je ‘over de toonbank’
werd geholpen.
Zoals bij de Dordtse Bazar op de hoek
van de Violierstraat en de Putsebocht.
Al vanaf de jaren dertig van de vorige
eeuw stond de winkeldeur gastvrij
open voor het huren van stoelen, glaswerk en nog veel meer. Van oorsprong
was de Dordtse Bazar een winkel in
speelgoed, huishoudelijke artikelen en
galanterieën. Meer en meer nam vraag
en aanbod van het verhuren van artikelen voor feesten, bruiloften en partijen
een vlucht. Voor directrice Thea Meijer
was het in de jaren negentig aanleiding
voor een aanzienlijke uitbreiding en
verhuizing naar een groot en modern
bedrijfspand aan de Bovenstraat 230
in deelgemeente IJsselmonde. In 1994

CCtje

- De Putsebocht, maar nu in de richting van de Dordtselaan. In de jaren zestig waren er tal van middenstanders actief onder wie drogist Kroeze, bloemist Heijboer en
tapijtdiscounter Dies Poppeliers, Optique Artistiek en sigarenhandel Rovers -

wonnen zij en de werknemers van het
innoverende bedrijf de Ondernemersprijs van de stad Rotterdam. Burgemeester Peper reikte die uit.
Op de hoek van Putsebocht en Abcoudestraat was destijds de overbe-

kende brood- en banketbakkerij van
P. Lakeman gevestigd. Iets naar rechts
bevonden zich de sigarenwinkel van
J. de Bruin en het Parfumeriehuis van
drogist Egge, die in de 1e Pioenstraat
HHQ¿OLDDOKDG,QYHUWURN(JJH

c foto burosolo.nl

HQWRWGHYHUKXL]LQJLQQDDUGH
Dordtselaan was in het pand Het Sleutelhuis van Gerard Honcoop gevestigd.
Op de hoek van de Zwederstraat
bevond zich nog de sigarenzaak van J.
de Bruin.

Over Friesland,
dat was tenminste de bedoeling
Friesland, bent u daar wel eens geweest? Dat moet u echt eens
doen. Ik ken het, doordat ik een paar programma’s heb gemaakt
met de oer-Fries Rients Gratama. Die woonde toen op een
prachtige stolpboerderij in Birdaard, dat is aan de Dokkumer
Ee, het water tussen Bartlehiem en Dokkum, u weet wel, dat
stuk dat tijdens de Elfstedentocht heen een weer moet worden
geschaatst alvorens aan het laatste stuk naar Leeuwarden kan
worden begonnen.

Cox Column

Heimwee is niet uitsluitend persoonlijke emotie die mensen met elkaar
verbindt, ongeacht hun afkomst,
leeftijd, cultuur of religie. Ook het
geboortedorp of de vroegste herinnering kan nostalgische gevoelens van
diep verlangen oproepen. Deze emotie
krijgt gestalte op het Heimweefeest
Overschie op zaterdag 4 oktober in
museum Oud-Overschie aan de OverVFKLHVH'RUSVWUDDWPHWDOV
thema: Nostalgie van een – naoorlogs
- dorp.
Het programma bevat een breed
scala onderwerpen die uitsluitend met
Overschie te maken hebben. Een schat
aan fraaie schilderijen en oude foto’s
]LMQWHEH]LFKWLJHQHQ¿OPVZRUGHQ
getoond. Voorts zijn Overschiese boeken, ansichtkaarten en ander materiaal
verkrijgbaar. ’s Middags treden Overschiese amateur-artiesten op. Iedereen
die zich aangesproken voelt of aan het
Heimweefeest wil deelnemen kan reageren via www.museumoudoverschie.
nl en info@museumoudoverschie.nl

(Wat die Elfstedentocht betreft, allerwegen kun je nu weer horen beweren, door
de milieupessimisten, dat we die wel
nooit meer mee zullen maken. Vanwege
“de opwarming van de aarde”. Laat
je toch niks wijs maken mensen. De
enthousiaste wijze waarop die milieupolitie al die rampen die ons te wachten
staan voorspelt, doet vermoeden dat ze
nog teleurgesteld zullen zijn als al die
rampspoed onverhoopt helemaal niet
GRRUJDDW,Q¶ZDVGLHEHURHPGH(OI
stedentocht met bevroren ledematen en
ander ongerief, gewonnen door Reinier
Paping. En toen heeft het geduurd tot,
ZDVKHW¶RI¶YRRUHUZHHUHHQ
kwam. Bijna vijfentwintig jaar dus. En
toen kwam er het jaar daarop weer een,
allebei gewonnen door die jongen die nu
een boerderij in Canada heeft, ik kan niet

op zijn naam komen. En de laatste, was
die niet in ’99, dat is dus nog helemaal
niet zo lang geleden. Maar nee, ik heb er
wel eens een grap over gemaakt, maar
YHUGRPGQXVWRQGKHWRI¿FLHHOLQGH
krant: Nederland warmt sneller op dan
de rest van de wereld! Hoe bestaat het,
hè? We zijn een postzegel op het aardoppervlak, maar toch heeft de opwarming
daar het meeste grip op! Hoera!, hoor je
ze roepen. ´De gemiddelde temperatuur
bereikt waarden die vroeger hoorden
bij Frankrijk”, sjonge jonge. Nou is
Frankrijk ik schat zo’n tien keer groter
dan Nederland, als het niet meer is,
dus ik ben benieuwd van welk stuk
Frankrijk wij de temperatuur hebben
over genomen, tenzij de temperatuur in
Frankrijk natuurlijk overal hetzelfde is,
hetgeen mij met al deze berichten ook

niet meer zou verbazen. Er staat ook
steeds meer Zuidenwind, en door de
afname van de luchtvervuiling, denk je
een keer dat je iets goed doet, kan de
warmte uit het zuiden makkelijker het
aardoppervlak bereiken. Ik verzin het
niet, ik citeer de krant. Aan de andere
kant is de “Windex”, de index voor de
HQHUJLHLQKRXGYDQGHZLQGVLQGV¶
twintig procent gedaald, wat weer slecht
is voor de energie, want de windmolens
draaien niet hard genoeg. Hebben we
dus eerst talloze landschappen verpest
met die ondingen, staan ze er dadelijk
voor Jan Joker. Vindt u het erg dat ik om
al die onzin hartelijk moet lachen? Nee
hè? Het gaat heus wel weer eens een
wintertje lekker vriezen, met alle sneeuw
en ijzel en het gekanker daarop van dien,
en dan ga ik mijn kleindochters heerlijk
leren schaatsen. En dan zijn gelijk al die
pestparkieten dood, die nu alle mussen
vermoorden.)
Maar daar had ik het helemaal niet over,
ik had het over Friesland. Ik was vorige
week met Rients in Franeker, bij de PC,
dat is zeg maar het Wereldkampioenschap Kaatsen. Ik schrijf het met een

hoofdletter, want het is een topsport,
en grandioos om te zien. Er zijn een
heleboel ploegen die elkaar door de
dag heen uitschakelen, zodat er tegen
de avond nog twee over zijn voor de
¿QDOH'XV]DWLNYDQ¶VPRUJHQVKDOI
tien tot ’s avonds zeven op een houten
bankje met m’n kiets in de gloeiende
zon, want Friesland had die dag hetzelfde klimaat als wij. Nou mensen, ik
ging de jaren wel voelen. ( “Dat moet
je NOOIT van je zelf zeggen”, zei Sonneveld altijd, maar ja, die is niet ouder
dan vierenvijftig geworden). De botten
in mijn billen protesteren nog altijd.
Maar het was een onvergetelijke dag,
in een prachtige provincie, waarvan de
bewoners er een eer in stellen een zo
onbegrijpelijk mogelijke taal tegen je uit
te slaan. Ik vroeg Rients of hij nog een
favoriete ploeg had. “Of de kou skiet of
de bolle, is mi allike folle”, antwoordde
hij. Mag u raden wat dat betekent.

Pagina 4

Dinsdag 5 augustus 2008

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

(Advertorial)

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing

’n goed kunstgebit?

Ons bedrijf zet zich in voor mensen met
haarproblemen. Als u iets wilt doen aan
kaalheid of dunner wordend haar, helpen wij
u graag met een goed alternatief.

Voor ons geen kunst!
Behandeling bij u thuis mogelijk!

Soms is dit voor altijd en vaak ook tijdelijk.
Wij komen na afspraak bij u thuis of nodigen
u uit in onze gespecialiseerde winkel.
Wilt u echt haar of liever synthetisch?
Wij geven u het juiste advies.

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.

Indien u een verklaring heeft van uw arts,
kunnen wij bemiddelen bij het aanvragen
van een aanvullende vergoeding van uw
ziektekosten-verzekeraar.

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Wij werken uitsluitend op afspraak:
Tel: 06 – 1411 8765 of 06 – 1411 8753
( w w w. h a a r w e r k e n s p e c i a l i s t . n l )

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

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

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

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

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

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N
V I E R B A N N E N S T R A AT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798
WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

SLIJPERIJ

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

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

Bevoegd docente
start in september weer met
lessen Engels aan kleine
groepjes volwassenen (50+)
Diverse niveau’s mogelijk

Tel. 010-4833410
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 70”
Waarom ik vier weken geleden
zo nadrukkelijk moest schrijven:
‘….helaas ook dáár heeft de moderne tijd toegeslagen en is een
en ander danig veranderd’ weet ik
echt niet. Maar als stedeling kom
TOEN
je niet elke dag in Hoogvliet en de
zoon.”
raadfoto gaf zo’n gezellig beeld van vroeger, dat modernisering
Even de foute oplossing van Wim
voor mij eigenlijk vanzelfsprekend was. Fout….helemaal fout!
Van der Heul (Waterview Heights
De Dorpsstraat in Hoogvliet zag er in 1966 bijna hetzelfde uit als
– NSW – Australië): “Opgave 70 is,
diezelfde Dorpsstraat in 2008. DOR-lezer J. van Geijn bespaarde
als ik het goed heb, de Ring in Pernis.
onze fotograaf een scooterrit naar de satellietstad en stuurde me
Negen jaar heb ik daar gewoond en
een prachtige (kleuren)foto van de locatie. Ook Elma Labee-Van
werkte toen bij scheepsreparatiebeWelie, als bewoonster van één van de huidige pandjes, stuurde
drijf Niehuis en Van der Berg in de
me een aantal fijne foto’s. Deze foto’s werden vergezeld door een
Eemhaven.” (Ik vind Internet één van
lijvige brief, waar ik straks op terugkom.
de mooiste ‘uitvindingen’ in mijn
leven. Zomaar een oud-Rotterdammer die 20000 kilometer hier vandaan
wonen’, maar in 1974 konden we een
Een enkele inzender dacht dat de
‘gewoon’ de Oud-Rotterdammer op
PRRLHÀDWNULMJHQRS=DOPSODDWHQ
dijkjes in IJsselmonde onderwerp
Internet zit te lezen. Zijn woonplaats
zijn we getrouwd. We hebben tot 1981
waren, maar deze inzenders zullen al
Waterview Heights ken ik nog van een
op Zalmplaat gewoond en toen een
begrepen hebben dat we het aan de
vakantie in 1999. Mijn echtgenote en
huis gekocht in de Boomgaardshoek.
andere kant van het eiland moeten
ik hebben toen enige maanden door
Nu is de Dorpsstraat een van onze
zoeken.
Australië gezworven. Op weg vanuit
favoriete straatjes als we op de markt
Hetty Leeuw (Hellevoetsluis): “Het
het NSW-binnenland naar de kust,
in Hoogvliet zijn geweest en dan terug
antwoord is: Hoogvliet, Dorpsstraat,
mochten we ondervinden wat regen in
gaan lopen via deze straat onder de
bij de splitsing naar de Achterweg,
Australië is. Binnen no-time was de
metro door naar de Boomgaardshoek.
kijkend in de richting van de Groene
Gwydir Highway een soort binnenWe wonen al die jaren met veel plezier
Kruisweg. Ik ben geboren op de
zee geworden. De angstkreten van
in Hoogvliet.”
Achterweg in 1961, daar stonden toen
m’n echtgenote klinken nog in m’n
H.J.de Goede (Zuidland): “De foto
enkele woonwagens. Hier woonde ook
oren. In Grafton hebben we toen een
van opgave no.70 is eindelijk een foto
de familie Van Loon, naast het jeugdgoede B&B gevonden; we zaten er
naar mijn hart. Vaak heb ik mij afgegebouw van de N.H. Kerk. We kijken
gelijk drie dagen vast. Maar Grafton
vraagd waarom doet Hoogvliet niet
hier rechts op de woning+werkplaats
heeft een prachtig streekarchief; mijn
mee? (Omdat Rotterdam zo groot is
van bakker ???, die later in de hokjes
echtgenote heeft zich geen seconde
en omdat we duizenden foto’s hebben.
van de Beneluxtunnel, guldens ging
verveeld. Excuses dat deze foute opMaar zelfgemaakte foto’s van ‘toen’
innen. Links de dijkhuisjes. Een
lossing mij verleid heeft tot een klein
zijn
van
harte
welkom.
AvdS).
Deze
vrouw die ik mij herinner die hier
uitstapje. AvdS).
foto roept zoveel herinneringen bij mij
woonde was de lieve vrijgezelle SienElma Labee-van Welie (Hoogvliet):
op, dat ik mij gelijk weer jaren jonger
tje Koppenol.” (Uit de oplossingen die
“Inderdaad hoort dit gedeelte waar de
voel. Aan de linkerkant denk ik aan
binnengekomen zijn, heb ik de bakker
foto is gemaakt ook bij Rotterdam.
de kapper met zijn houten been (naam
leren kennen. AvdS).
Dat de moderne tijd op dit stukje
ben ik even kwijt), rechts achter de
J.M. den Toom (Hoogvliet): “De foto
ook heeft toegeslagen ben ik het niet
auto bakkerij De Koning (bijnaam Bas
is geschoten in de Dorpstraat te Hooghelemaal mee eens! Wij Dorpsde Pil). Toen ik op de lagere school zat
vliet. Eén keer per week kom ik met
straatbewoners doen erg ons best dit
(rechts net buiten beeld) vonden we
de scootmobiel over deze dijk.”
stuk te behouden. Op de foto van de
RSZHJQDDUVFKRROLQGHEDN¿HWVHQ
Gerard Spiljard (Spijkenisse): “Dit is
prijsvraag is een auto te zien, die met
van de bakker (oude) krentenbollen
nog een stukje Dorpstraat in Hoogde neus richting Groene Kruisweg
en eierkoeken. Die versnaperingen
vliet. Ik heb er als postbode gelopen
staat. Dit is tegenwoordig verboden.
kreeg je thuis bijna nooit, dus al waren
vanaf 1968. Het is nog een van de
De straat is al jaren éénrichtingverkeer
ze oud, toch was het een lekkernij.
weinige stukjes Hoogvliet die over
en verboden voor vrachtverkeer. Beide
Aan het einde van de weg liep de
zijn, met de Jan de Raadtkade en de
is goed. Wanneer er toch een vrachtGroene Kruisweg, met daarnaast de
Boomgaardhoekseweg.met de kerk.”
wagen langs komt, sta ik te schudden
RTM tram, rechts van de foto liep
Nanny Gelok, Plevier 91, 3191 GA
in het huis. Eigenlijk snap ik nog
beneden ook een straat, waar de tram
Hoogvliet (Rt): “Dit is de Dorpsstraat
steeds niet waarom de vuilniswagen
op
een
brug
overheen
reed.
Van
deze
in Hoogvliet. In 1973 ging ik met mijn
nog met zo’n grote wagen langs komt.
straat maakte je gebruik als je naar
aanstaande man naar Hoogvliet met
Dit was een stukje uit het heden, nu
school ging en dan kon je de tram van
de bus via de Vondelingenweg. Op
verleden: Als kind kwam ik al op deze
onderen bekijken; maar het was veel
de Vondelingenweg vloog de motor
dijk. Mijn tantes woonden daar, in het
spannender als je naar boven klom.
YDQGHEXVLQGH¿N]RGDWZHRS
ouderlijk huis van mijn vader. InmidAlleen vonden ouders en meesters dit
een volgende moesten wachten. We
dels mag ik met mijn gezin in dit huis
niet altijd goed. Een stukje richting
gingen op visite bij mijn aanstaande
wonen. Toen ik ongeveer vijf jaar was,
fotograaf woonde loodgieter Van der
schoonzus die al getrouwd was en op
werd er achter de huizen een nieuwSchee, die enkele dochters van rond
=DOPSODDWZRRQGH1DDÀRRSYDQGH
bouwwijk geplaatst. Toen snapte ik
mijn leeftijd had, dus was het altijd
visite moest ik hard lopen, omdat de
niet waarom mensen dat niet zo leuk
goed om even langs te lopen. Jaren
bus er aan kwam. Ik zwikte door mijn
vonden. Nu begrijp ik dat veel beter.
later kom ik één van deze dochters
enkel en was daar veertien dagen zoet
Wat zou er nu een schitterend uitzicht
tegen als de schoonmoeder van mijn
mee. Ik zei: ‘ik ga nooit in dat gat
aan de achterzijde geweest zijn als

NU
die nieuwbouwwijk er niet was
gekomen. De bewoners die te zien zijn
op de foto, zijn in de loop van de jaren
allemaal veranderd. Links is de kapper/scheerwinkel van Gerrit Bakker
te zien (beter bekend als bloempotmodel). Twee huizen daarachter het
huisje waar mijn twee oudste broers
geboren zijn. Inmiddels is dit huis
gesloopt. De gemeente Rotterdam had
het idee deze dijk te slopen. Nadat
dit huisje gesloopt was, is het plan
gewijzigd. Dus het huisje had er nog
kunnen staan. Aan de rechterzijde het
huis en bakkerij en winkel van “De
Koning”. Menigeen zal de geur nog in
het geheugen kunnen oproepen.”
Annie Ras (Hoogvliet): “Een buurvrouw van mijn ouders is destijds
verhuisd naar de Dorpsstraat en mijn
moeder en ik gingen regelmatig bij

deze mevrouw op bezoek. Wij gingen
met de stoomtram en door het lange
kletsen, moesten we meestal hollen
om de stoomtram terug naar huis te
halen. Zij woonde net na de bocht op
de foto en haar huis staat er volgens
mij nog. Ik heb daar heel wat voetstappen liggen, want door de woningnood ben ik in 1959 ook verhuisd naar
Hoogvliet (waar ik nog steeds woon).
Wandelend achter de kinderwagen
met mijn toen geboren dochter, heb
ik heel wat kopjes thee bij mijn oude
buurvrouw gedronken en ik was altijd
welkom (Dit is toch niet Annie Ras uit
Delfshaven? AvdS)”.
Trouwe lezers hebben al begrepen,
dat het feest is op het/de Plevier. De
attentie gaat naar Hoogvliet.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 72

Deze ‘Waar-was-dat-nou-foto’ is zeer bekend terrein voor me. Achter één van
de huisdeuren links op de foto woonde een klant van mijn vader. Omdat zij
niet dichtbij de slagerij van mijn vader woonde, was de afspraak dat zij een
bestelling zou doorbellen en ik het wel ‘even’ zou brengen.
Deze bezorgklant herinner ik me nog goed:
1. Ik woonde in Delfshaven en de winkel van mijn vader
was aan de andere kant van de stad;
2. Eén ons gekookte worst was voor deze klant óók een bestelling.
  ,NUHHGGDQYRRUFHQWRSP¶Q¿HWV]R¶QNLORPHWHU
In de nadagen van deze locatie, de sloper was al aan ’t werk,
werd foto 72 gemaakt. En in 72 zit een aanwijzing!
Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 18 augustus 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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Indesit Wasmachine

- Kort programma
- Extra spoelen
programma
- Spoelstop
- Programmavoortgang
indicatie
- Halveerbaar
Centrifugetoerental

- Wasmachine
voorlader
- 1400 toeren
- Energieklasse A
- Wasresultaat A
- Droogresultaat B
- Makkelijk strijken
programma

van 429,-

nu

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

Lage prijzen - beste ser vice

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22
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ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:
NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

Nu van € 84,- voor
beschikbaar op 400 cm breed

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!
Voile, overgordijnstof en verduisteringstof vanaf
€ 24,95 p/m inclusief confectie!

Interﬂoor Celebrate
400 br van € 108,- voor

€ 88,50 p.m.

Woninginrichting Verschoor het juiste adres voor:
Tapijt - Bedden - Gordijnen - Laminaat - Vinyl
Houten vloeren - Zonwering - Behang
TAPIJT - BEDDEN - GORDIJNEN
LAMINAAT - ZONWERING
Industrieweg 19 - Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890 - fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl
Showroom open:
dinsdag
10.00-17.00
woensdag 10.00-17.00

INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

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

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

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

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

G
ratis
op

halen en
terug bezorg
en

Altijd

3gajaar

rantie

donderdag 10.00-17.00
vrijdag
10.00-21.00
zaterdag
10.00-17.00

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

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

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

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

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

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

Hans
Roodenburg

Wanneer is het raadzaam een testament te laten opmaken? In deze tweede aflevering gaan we uit van samenwonende partners. In de derde en laatste aflevering
behandelen we een alleenstaande die van plan is een redelijk vermogen na te laten. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl

Voor samenwoners is al gauw testament nodig
Door Hans Roodenburg
Zodra er maar enig vermogen in het spel is, is het voor samenwonende partners aan te raden een testament te laten
opmaken waarin de langstlevende als eerste erfgenaam
wordt aangewezen. Om in aanmerking te komen voor een
eventueel nabestaandenpensioen vragen pensioenfondsen
vaak – als bewijs - om een samenlevingscontract.
Vaak is er het misverstand dat samenwonen gelijk staat aan een geregistreerd
SDUWQHUVFKDS'HJHYROJHQYDQVDPHQ
wonen regel je zelf door een samenleYLQJVFRQWUDFWHQRIWHVWDPHQWWHPDNHQ
$OVMHRQGHUGHZHWWHOLMNHUHJHOLQJZLO
vallen, kies je voor een geregistreerd
SDUWQHUVFKDSRIHHQKXZHOLMN%HLGH
worden in de gemeentelijke burgeradministratie vastgelegd. Dat geldt niet voor
HHQVDPHQOHYLQJVFRQWUDFW+XZHOLMNRI
HHQJHUHJLVWUHHUGSDUWQHUVFKDSLVGXVHHQ
stap verder dan alleen het samenlevingsFRQWUDFW(HQJHUHJLVWUHHUGSDUWQHUVFKDS
EHWHNHQWLQSULQFLSHGDW±QHW]RDOVELM
JHKXZGHQ±HHQDOJHKHOHJHPHHQVFKDS
van goederen ontstaat. Door daaraan
YRRUZDDUGHQWHVWHOOHQLQHHQQRWDULsOH
akte kan daarvan (vergelijkbaar met
huwelijkse voorwaarden) worden
afgeweken. Ook moet er op gewezen
worden dat kinderen geboren uit een geUHJLVWUHHUGSDUWQHUVFKDSQLHWDXWRPDWLVFK

GH]HOIGHUHFKWHQKHEEHQDOVHHQNLQGGDW
uit een huwelijk voortkomt. In een gereJLVWUHHUGSDUWQHUVFKDSPRHWGHPDQ]LMQ
kind wettelijk erkennen. Dan pas kan het
kind wettelijk erven van zijn vader.
Bij het aangaan van een samenlevingsverband is er in beginsel geen sprake van
gezamenlijke bezittingen. Men bepaalt
zelf wat men apart wil houden en wat
JHPHHQVFKDSSHOLMNLV'HZHWNHQWRRN
JHHQHUIUHFKWHOLMNHYRRU]LHQLQJYRRUGH
langstlevende ongehuwde partner als de
ander overlijdt. Om te voorkomen dat de
bezittingen van de overleden partner zullen toekomen aan zijn of haar wettelijke
erfgenamen, is het zaak een testament
te laten opstellen. Daarbij moet nu al
worden opgemerkt dat de (hoge) vrijstelOLQJYDQVXFFHVVLHUHFKWGLHJHOGWYRRU
gehuwden, bij partners in de eerste jaren
ODJHULVHQKHWVXFFHVVLHWDULHIRRNQRJ
DDQ]LHQOLMNKRJHU$OVVDPHQZRQHQGHQ
na hun 18de ten minste zes maanden een

GXXU]DDPEHGRHOGHJHPHHQVFKDSSHOLMNH
huishouding hebben gevoerd, dat hebben
vastgelegd in een notarieel samenleYLQJVFRQWUDFWHQ]LFKKHEEHQJHUHJL
VWUHHUGRSppQDGUHVLQGH*HPHHQWHOLMNH
Basisadministratie Persoonsgegevens
GDQZRUGHQ]HYRRUKHWVXFFHVVLHUHFKW
DOVJHKXZGHQEHVFKRXZG'DDUQDDVW
geldt dan nog als voorwaarde dat zij
elkaar in de aangifte inkomstenbelasting
DOV¿VFDDOSDUWQHUKHEEHQDDQJHZH]HQ
Blijven partners ongehuwd samenwonen
zonder nader vastgelegde regelingen
dan kunnen dus bij overlijden van de
ppQJURWH¿QDQFLsOHSUREOHPHQRQWVWDDQ
voor de ander. We noemen hierbij als
YRRUEHHOGHHQÀLQNHRYHUZDDUGHLQ
bijvoorbeeld de eigen woning die aan
de overleden partner toebehoort. De
erfgenamen van hem of haar strijken
die overwaarde op en de in het huis samenwonende partner heeft het nakijken.
Het gevolg kan zijn dat de langstlevende
partner gedwongen wordt het huis te
verlaten. Dit soort vervelende situaties
zijn vaak niet de bedoeling als twee
mensen bij elkaar gaan wonen.
In een samenlevingsovereenkomst
kan dat worden ondervangen door een
zogenaamd ‘verblijvingsbeding’ op te

nemen. Hierin bepalen de partners dat
de eerste die overlijdt zijn bezittingen
nalaat aan de langstlevende partner. Dit
verblijvingsbeding geldt in beginsel
alleen voor zaken waarvan de eigendom
JHPHHQVFKDSSHOLMNLV(U]LWWHQDDQGH
zaak ook nog veel andere kanten, zoals
het zogenoemde ‘toebedelingsbeding’
of ‘overnemingsbeding’. Het is dus
UDDG]DDP]LFKKLHURYHUJRHGWHODWHQ
YRRUOLFKWHQ'RRUHHQWHVWDPHQWJDDQ
RRNGHSULYpYHUPRJHQVQDDUGHDQGHU
over. Indien samenwonende partners
kinderen hebben en men wil voorkomen
dat de kinderen, bij overlijden van een
van hen, hun wettelijk erfdeel opeisen
kan men dit alleen voorkomen door
QDDVWHHQVDPHQOHYLQJVFRQWUDFWWHYHQV
een testament op te maken.
Hierdoor bereikt men dat de kinderen
pas na het overlijden van de langstlevende hun deel kunnen opeisen. Men
kan uiteraard bepalen dat de erfdelen
eerder opeisbaar zijn, bijvoorbeeld bij
hertrouwen van de langstlevende partner.
$OVHUNLQGHUHQXLWHHQVDPHQOHYLQJVUH
latie geboren worden, zijn die automaWLVFKNLQGHUHQYDQGHPRHGHU=LM]LMQ
pas kinderen van de vader als deze ze
heeft erkend. Dat gebeurt bij de gemeen-

telijke basisadministratie (‘burgerlijke
stand’) met toestemming van de moeder.
Bij de geboorte heeft de moeder het
gezag. De vader heeft pas het gezag als
zij gezamenlijk het gezag hebben aangeYUDDJGELMGH5HFKWEDQNVHFWRU.DQWRQ
=LMQHUELMVDPHQZRQHUVDOJURWHYHUPR
gens in het spel, dan is het raadzaam te
onderzoeken hoe na overlijden van de
HHQ]RZHLQLJPRJHOLMNVXFFHVVLHUHFKWHQ
door de ander of door hun eventuele
kinderen betaald moeten worden. Dat
NDQGRRUDDQµVXFFHVVLHSODQQLQJ¶RI
‘estateplanning’ te doen. Daarmee
wordt legaal overgang van vermogen
EHZHUNVWHOOLJGZDDUGRRUGH¿VFXVQD
overlijden van een partner niet het volle
SRQGDDQVXFFHVVLHUHFKWHQRSVWULMNW2RN
hierin zijn er vele mogelijkheden zoals
het kruiselings sluiten van verzekeringen
RSHONDDUVOHYHQZDDURYHUPHQ]LFKNDQ
ODWHQYRRUOLFKWHQ

(Dit artikel is gemaakt in samenwerking
PHWRQ]HDGYLVHXUQRWDULV0*YDQ
5DYHVWH\QLQ5RWWHUGDP

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Financiële kwesties
Samen grote prijs in
Staatsloterij delen
Ik regel voor twaalf mensen het gezamenlijk meespelen in de Staatsloterij.
De bedoeling is uiteraard, als er een
grote prijs valt, dat geld te verdelen
zonder dat ik schenkingsrecht aan
mijn medespelers moet betalen. Kan
dat?
We hebben deze vraag voorgelegd
DDQGH6WDDWVORWHULM'LHVWHOWRI¿FLHHO
‘Naar aanleiding van uw vraag kan ik
u namens de Nederlandse Staatsloterij
het volgende meedelen. Het komt
-zoals u ook aangeeft - vaak voor dat
spelers gezamenlijk aan de Staatsloterij
deelnemen. Het kan geen kwaad om
het langdurig samenspelen van een
MXULGLVFKHEDVLVWHYRRU]LHQ=RZRUGHQ
problemen met het verdelen van
gewonnen (grote) prijzen voorkomen.
Een notaris kan behulpzaam zijn bij
KHWYLQGHQYDQGHMXLVWHMXULGLVFKH
samenwerking en de benodigde
MXULGLVFKHGRFXPHQWHQ$OVHHQJURWH
prijs is gewonnen, moet aan een aantal
IRUPHOH¿VFDOHUHJHOVZRUGHQYROGDDQ
De Nederlandse Staatsloterij kan
GDDURPSULMVZLQQDDUVLQFRQWDFWEUHQ
JHQPHW¿QDQFLsOHH[SHUWVGLHDGYLHV
kunnen geven over de verstandigste
NHX]HVLQGH]H'H¿VFDOHUHJHOJH
YLQJLV]HHUFRPSOH[HQYRRUHON
LQGLYLGXHHOJHYDOYHUVFKLOOHQG-XLVW

daarom is het belangrijk een goed en
onafhankelijk advies te hebben.’ Ons
FRPPHQWDDUOXLGWGDWGLWHHQZHOKHHO
erg formele weg is. Het lijkt ons geen
grote problemen te geven als u de prijs
YDQGHVWDDWVORWHULM GLUHFW GHHOWPHW
de andere deelnemers in uw (inforPHOH" FOXEDOVEHZH]HQNDQZRUGHQ
dat de loten gezamenlijk eigendom
zijn. Daarbij is een mondelinge
µRYHUHHQNRPVW¶RRNUHFKWVJHOGLJDOV
die unaniem bij de Belastingdienst kan
worden bewezen of desnoods voor de
UHFKWHUNDQZRUGHQEHYHVWLJGGRRUHHQ
LHGHU,QKHWRI¿FLsOHVWDWHPHQWYDQGH
Staatsloterij gaat men er ook van uit
GDWWXVVHQµGHOHUV¶YDQHHQORWFRQÀLF
ten kunnen ontstaan over uitbetaling.
Bijvoorbeeld als de houder van het lot
weigert de prijs te delen met de andeUHQ$OVKHWµORWHULMFOXSSLH¶GDWDOOHV
LQHHQQRWDULsOHDNWHKHHIWYDVWJHOHJG
LVHURRNHHQMXULGLVFKHEDVLVYRRUGH
YHUSOLFKWLQJRPWHYHUGHOHQHQYRUPW
het bewijs naar de belastingdienst geen
enkel probleem meer. Is die juridiVFKHEDVLVHUQLHWGDQ]RXGHQWXVVHQ
GHHOQHPHUVJURWHFRQÀLFWHQNXQQHQ
RQWVWDDQGLHPLVVFKLHQYRRUGHUHFKWHU
PRHWHQZRUGHQXLWJHYRFKWHQ

22.048 belastingvrij kunnen schenken.
Ik heb dit in 2007 gedaan aan mijn
thans in Australië wonende en studerende dochter. Zij is nog geen 35 jaar
HQWRFKNULMJLNQXHHQDDQVODJYDQ¼
881 zijnde schenkingsrecht. Is dit een
fout van de belastingdienst?

heb geen kinderen. We hebben een
langstlevende testament laten opmaken. Als mijn man overlijdt, moet ik
dan successierechten voor de kinderen
betalen? Als ik wil dat de kinderen van
mijn man ook van mij erven, moet ik
dat dan vastleggen in een testament?

Het gaat in dit geval om een eenmaOLJHVFKHQNLQJDDQNLQGHUHQWXVVHQ
de 18 en 35 jaar. Voor een dergelijke
VFKHQNLQJ LQLVKHWEHGUDJ
PD[LPDDO¼ PRHWZHODDQJLIWH
YRRUVFKHQNLQJVUHFKWZRUGHQJHGDDQ
via een aan te vragen biljet van de
belastingdienst waarin ook een beroep
moet worden gedaan op de ‘eenmalige
verhoogde vrijstellingen’. De normale
vrijstellingen kunnen zonder goedkeuring vooraf worden gedaan. We
ZHWHQQLHWRIX]LFKDDQGH]HUHJHOLQJ
hebt gehouden. Is dat het geval, dan
moet u bezwaar aantekenen tegen de
DDQVODJ$OVXQDPHOLMNLQGHDDQJLIWH
hebt verzuimd uitdrukkelijk beroep
te doen op de eenmalig verhoogde
vrijstelling, is de ‘gewone’ vrijstelling
LQYRRUNLQGHUHQ¼ YDQ
toepassing en moet u over het meerGHUHVFKHQNLQJVUHFKWEHWDOHQ

In geval van een langstlevende
testament, waarin is bepaald dat
de vordering van de kinderen pas
opeisbaar is als de langstlevende is
RYHUOHGHQZRUGHQGHWHEHWDOHQVXF
FHVVLHUHFKWHQYRRUGHNLQGHUHQPHWGH
¿VFXVSDVDIJHUHNHQGELMRYHUOLMGHQ
YDQGHODQJVWOHYHQGH$OVHUJppQWHV
WDPHQWLVJHOGWKHWZHWWHOLMNHUIUHFKW
HQPRHWHQGHVXFFHVVLHUHFKWHQRYHU
GHYRUGHULQJYDQGHNLQGHUHQGLUHFW
ZRUGHQDIJHUHNHQGPHWGH¿VFXV
Dat kunnen de kinderen zelf doen of
de nog levende ouder. In het laatste
geval wordt dat bedrag uiteraard op de
YRUGHULQJLQPLQGHULQJJHEUDFKW
De kinderen van uw man erven alleen
hun deel van hem, niet van u als
stiefmoeder.

Erf- en schenkingsrecht

Successierechten bij
vordering kinderen
Mijn man en ik zijn beiden voor de
tweede keer getrouwd in gemeenschap
van goederen. Mijn man heeft twee
kinderen uit zijn eerste huwelijk. Ik

Toch aanslag bij een
schenking aan kind
Ik heb in dit soort rubrieken vaak
JHOH]HQGDWRXGHUVKXQNLQG HUHQ ¼

Indien u komt te overlijden is uw
HFKWJHQRRWGHHUIJHQDDP$OVXZLOW
dat ook uw stiefkinderen van u erven,
moet u dat in een testament laten
vastleggen.
Aftrekposten
executeur
Ik zou graag willen weten welke

posten aftrekbaar zijn voor een
executeur? Ik weet dat de porto,
reiskosten en telefoon aftrekbaar zijn.
Wat gebeurt er met de opgenomen
verlofuren in verband met bezoek aan
bijvoorbeeld de notaris?
8PRHWZHORQGHUVFKHLGPDNHQWXVVHQ
HHQH[HFXWHXU WHVWDPHQWDLU GLH]HOI
mee erft en alleen met onkosten te
PDNHQKHHIWRIGDWGRHWYRRUHHQH[H
FXWHXUEHORQLQJ(UIWXPHHGDQNXQW
u de kosten die u maakt eerst uit de
WRWDOHQDODWHQVFKDSYHUJRHGNULMJHQ
Belastingaftrek bij u is dan niet aan
de orde. Pas als de andere erfgenamen
DDQXHHQH[HFXWHXUEHORQLQJXLWEHWD
len, is er sprake van nevenverdiensten
en aftrekposten.
Doet u het voor derden, dan zijn er
UHJHOVYRRUHHQH[HFXWHXUEHORQLQJGLH
bij u onder ‘nevenverdiensten’ valt in
ER['XVYROOHGLJEHODVW$IWUHNEDDU
zijn dan alle kosten die u noemt en
voor het verkrijgen van de nevenverdiensten worden gemaakt. Porto en
telefoonkosten die betrekking hebben
RSGHH[HFXWHXUZHUN]DDPKHGHQ
VSUHNHQYRRU]LFK5HLVNRVWHQ]LMQWRW
PD[LPDDOHXURFHQWSHUNLORPHWHU
aftrekbaar. Derving aan inkomsten
omdat u verlof opneemt, speelt geen
rol en vormt geen aftrekpost.
Kijk bij de aangifte ook naar de uitgebreide informatie in een belastinggids.
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WWW.WONINGONTRUIMING.NET
Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen
Tevens doen wij verhuizingen van groot naar klein/seniorenwoningen
O De woning wordt in de staat van oplevering teruggebracht naar de eisen
van de familie, makelaar en / of woningstichting
O Tevens doen wij inkoop van gehele inboedels
O Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar
O Gratis prijsopgave/offerte/geen voorrijkosten
O Gelijk contact: 010-4136939 / 06-29103430
O per email bontes@upcmail.nl
O Zie ook www.woningontruiming.net
O
O

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

TE KOOP:
ZEER FRAAIE ROYALE RECREATIE-VILLA
IN BATTENOORD AAN DE GREVELINGEN
Zeer fraaie royale recreatie-villa die 365 dagen per jaar
bewoond mag worden. Eigen grond (925m2) Parkeergelegenheid voor 3 auto’s. Indeling grote hal met hardhouten
trap, geheel betegeld toilet met wandcloset en fonteintje
met bergkast. Grote L-vormige woonkamer van 32m2 met
openslaande deuren naar terras.
Royale keuken met alle inbouwapparaten aansluitend op
een practische bijkeuken van 300x230m met CV opstelling aansluitend op aanpandige berging van 360x280m met
deur naar buiten. De gehele begane grond in voorzien van
plavuizen. Perceeloppervlakte is 925m2. Op de 1e verdieping: 3 grote
slaapkamers van 560x368 en 2 slaapkamers van 320x280m2. Badkamer
met ligbad en douchecabine en toilet en vaste wastafelameublement.
Alles 1e verdieping met laminaat vloeren.
Via een vlizotrap bereikt u de grote bergzolder. De woning
is nieuw en opgeleverd in juni 2006. Alle ramen voorzien
van dubbel glas. Tuin rondom (Zuiden)

Prijs ` 285.000,00 k.k.

Voor meer inlichtingen: Telefoon 0187-652099 of Mobiel 0610161014

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

Tevens
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING

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.

Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:00 uur

Ook is het mogelijk om bij ons op zondag een besloten feest te
organiseren.

Eetcafe Moèd

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68
Tel./Fax: 010-4145808
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel./Fax: 078 - 6916684

Van lennepstraat 280, R’dam-West
Bel voor inlichtingen of reserveringen 010 - 4151776

www.dmddesign.nl

Een begrip in vloertegels sinds 1987
3
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VLOERVERWARMING
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GEINSTALLEERD

teer
Proﬁ nze
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N
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Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

“Ons leren bankstel
lijkt weer 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!”

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

ECONOLOGISCH DE BESTE

®

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

www.marcoleer.nl
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Onbenullig
fotootje met
historische waarde
- Op 30 mei 1921 vertrok Chef Kreuger (baard, snor en pijp)
naar Rotterdam om daar aan boord te gaan van stoomschip
Insulinde van de Rotterdamsche Lloyd voor de reis naar
Java Foto’s uitgeverij Aprilis -

Chef Kreuger fotografeerde in opdracht
Koninklijke Marine
Chef (Jozeph) Kreuger (1886-1971) was
als fotograaf een avonturier te land, ter zee
en in de lucht. Voor de Koninklijke Marine
produceerde hij talloze foto’s. De marine
maakte destijds bij gebrek aan een eigen
fotodienst gebruik van freelance fotografen.
Chef Kreuger was één van hen. De opdrachten brachten hem op plaatsen waar collega’s
nooit mochten komen. Van zijn werk is een
fraai boek samengesteld.
In 1909 opende Chef een fotozaak in Den
Helder en hij kreeg acht jaar later van de
marine opdracht een fotodienst op het marinevliegkamp De Mok op Texel op te zetten.
Vliegkamp ‘De Kooy’ in Den Helder volgde
snel daarna. Als eerste fotograaf vloog hij
boven het Marsdiep en verwierf daarmee de
titel ‘eerste luchtfotograaf van Nederland’.
In 1921 vertrok Kreuger naar Nederlands-Indië en richtte in Bandoeng een fototechnisch
bureau op. In 1925 keerde hij terug, werd
restauranthouder en werd bestuurlijk actief.
Niet eerder is een boek over deze markante
fotograaf verschenen. Het boek toont een
groot aantal foto’s uit verschillende museale
collecties en particulier bezit. Kreuger heeft
een belangrijke bijdrage geleverd aan de
beeldvorming van Den Helder, het reddingswezen, de Koninklijke Marine en Nederlands-Indië gedurende de periode 1900-1925.
‘Chef Kreuger – Fotograaf in opdracht van
de Koninklijke Marine’ bevat 168 pagina’s
met ruim honderdvijftig foto’s in zwart-wit.
Auteurs: Maarten Bakker, Graddy Boven,
Henk Visser. ISBN 978.90.5994.153.3 Prijs:
22,50 euro. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of uitgeverij Aprilis, Markt 9, 5301
AL Zaltbommel. Informatie: 0418-512088,
info@aprilis.nl of www.aprilis.nl

Dit fotootje heeft veel weg van een ordinair vakantiekiekje,
goed voor een familiealbum. Toch heeft het enige historische
waarde. Het plaatje is door Coby Jansen, echtgenote van Feyenoorder Wim Jansen, gemaakt op het strand van Breskens, de
geboorteplaats van Wim van Hanegem.
De families Van Hanegem en
Jansen waren daar in de zomer van
1972 op vakantie. In die periode
gingen er geruchten dat de Kromme
een aanbieding had gekregen van
Olympique Marseille. De twee clubs
zouden het al eens geworden zijn
over een transfersom van 900.000
gulden. Om uit zijn eigen mond te
horen wat er waar van was, stapte ik
op een goeie dag in mijn auto, reed
naar Vlissingen en stapte daar op de
boot naar Breskens.
Bij het naderen van de haven zag
ik de twee families al op het bijna
verlaten strand liggen. Ik hoefde dus
niet lang te zoeken. Toen ik me naast
hen in het zand had gevlijd, begreep
ik al snel dat Willem moeite had
een beslissing te nemen over zijn
toekomst.

Zelf wilde hij het liefst bij Feyenoord blijven, maar zijn toenmalige
echtgenote Truus voelde wel wat
voor een buitenlands avontuurtje.
Toen ook kleine Wim en Coby hun
mening hadden gegeven bleken de
stemmen te staken: 2-2.
Om van alle gezeur af te zijn koos
Willem voor een even originele als
primitieve oplossing. Hij zou zijn
herdershond Wodan laten beslissen.
Willem zou de naam Marseille noemen en kijken hoe de hond daarop
zou reageren. Zou de hond blaffen,
dan zou hij de aanbieding voor drie
jaar accepteren. Reageerde hij niet
dan zou Willem bij Feyenoord blijven. De hond hield zijn mond dicht
en daarmee was voor de Kromme de
kous af.

Toen ik afscheid nam verzocht hij
mij even bij manager Guus Brox
langs te rijden om hem zijn beslissing mee te delen.
Ik werkte destijds voor Het Parool.
Later is dit verhaal ook in andere
kranten en boeken verschenen. Maar
zonder foto. Ook in het 620 pagina’s

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

tellende levensverhaal van Willem,
dat vorig jaar door De Buitenspelers
werd uitgegeven, en het kersverse
nog dikkere jubileumboek van Feyenoord zal men vergeefs naar dit
onbenullige plaatje zoeken. Het zat
al die 36 jaar in mijn familiealbum...
Dick van den Polder

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 22 juli 2008
Jarenlang kenden vele Rotterdamse wijken hun eigen wielerronde. De bekendste was ongetwijfeld de Ronde van Feijenoord die in de periode 1935-1996 niet minder dan 56 maal werd
verreden. Deze foto is gemaakt op 16 juni 1951 en toont een moment uit de Ronde van het
Zuidplein, ook georganiseerd door de Renners Club Feijenoord. Het is een wedstrijd voor nieuwelingen en het parcours loopt door het Brabantse Dorp. De opbrengsten kwamen ten goede aan
de uitzending van de kinderen uit de wijk. Voor Joop Meijer uit Vlaardingen was deze raadfoto
wel erg gemakkelijk. Hij schrijft: ‘De foto is gemaakt in de wijk het Brabantse Dorp, een nooddorp in Rotterdam-Zuid. De voorste renner op de foto ben ik. Ik was toen 19 jaar en woonde in
Overschie. De winnaar van die ronde was Borremans uit Hoogerheide en ik werd tweede’.
Het parcours liep – zoals de foto toont – over een slecht wegdek. Ineke Wensveen herinnert zich
GDWZHJGHNQRJJRHGHQVFKULMIWGDDURYHUµ,N¿HWVWHYDQ9UHHZLMNGRRUKHWQRRGGRUSQDDUPLMQ
school aan de Roerdomplaan. De kinderhoofdjes waren verschrikkelijk, ik werd helemaal door
elkaar geschud’.
De wielrenners van de Ronde van het Zuidplein
PRHVWHQ]HVWLJNLORPHWHURYHUGH]HNLQGHUKRRIGMHVDÀHJJHQ'HXLWVODJZDV$%RUUHPDQV +RR
gerheide); 2. J. Meijer (Overschie); 3. G. Bestebreurtje (Barendrecht); 4. W. den Outer (Rotterdam); 5.
A. Vuyk (Rotterdam); 6. A. Bravenboer (Rotterdam); 7. S. van Amen (Rotterdam) en 8. W. Bravenboer
(Rotterdam).
Het Brabantse Dorp werd in 1941 als noodcomplex gebouwd. De straten waren genoemd naar steden
en dorpen in Noord-Brabant. In 1965/1966 werd het ‘dorp’ afgebroken.

Nieuwe foto
Twee bijzondere voetballers gekiekt in het jaar 1953. Wie zijn dit?
Zij spelen die middag mee in een bijzondere wedstrijd maar welke dan wel?
- De omslag van het fraaie (foto)boek -

- Het historische verhaal dat iedereen kent, maar nu voor het eerst met foto -
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O Persoonlijke

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

Visgilde Voordeel

O Huishoudelijke

verzorging
O Verpleging
O Stoma verzorging
O Ondersteunende
begeleiding
O Activerende begeleiding

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

verzorging
O Gezelschap
O Aanvragen

indicatie
administratie
O Zorg tot 24 uur
per dag
O PGB

Zorg voor particulieren,
AWBZ geïndiceerden en diegene met een
Persoons Gebonden Budget (PGB)

Verse Forel

6,95

per stuk 2,50

3 voor

Gemarineerde Gamba’s

Venrooy Tandtechniek

2,25

per 100 gram

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

3 hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen!
Ruim 75 meubelfabrikanten onder een dak.
BANKSTELLEN
WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
FAUTEUILS

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

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

Opticien

LEDIKANTEN
LINNENKASTEN
LATTENBODEMS
MATRASSEN

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

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

EIKEN
KERSEN
NOTEN
KOLONIAAL

KLEINMEUBELEN

VERBREE MEUBELEN
Twijnstraweg 6a ( industrieterrein)

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
Vrijdagkoopavond 18.30-20.30 uur
Zaterdag
9.30-16.30 uur

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

3500m2

Lekkerkerk tel. 0180-661706

www.VERBREE-MEUBELEN.nl

Gratis parkeren
Eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

GEVRAAGD PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

Hotel De Oude Brouwerij
Een hotel maar dan anders!
Monumentaal en uniek
gastvrij hotel
Uitstekende keuken,
sfeervol restaurant,
tuinen en terrassen.

Speciale
Midweekarrangementen
Vraag vrijblijv end een brochure
Hoofdstraat 53 Mechelen
Zuid -Limburg tel:043- 4551636
www.deoudebrouwerij.nl

Van ontwerp tot realisatie

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

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

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

Al drie generaties ervaring met
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies
bij aanschaf tot aflevering.
Zwartjanstraat 99 • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630

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

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

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

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

Gesloten
10.00- 17.00 uur
op afspraak
10.00- 16.00 uur

De koffie staat altijd klaar

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

- Div. zonwering
- Tapijt en Vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien
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In Kralingen was het leven mooi (1)
OVM vertoont
‘The Dam Busters’
De luchtaanval in de Tweede Wereldoorlog op een aantal dammen in het
Duitse Ruhrgebied door Squadron 617
onder leiding van Guy Gibson, blijft
WRWGHYHUEHHOGLQJVSUHNHQ'H¿OP
‘The Dam Busters’ toont het verhaal
van een groep mannen die een aanval
ondernam met een onbekend wapen: de
stuiterbom. Met geen enkele zekerheid
was vast te stellen of de vinding van
bomexpert Barnes Willes daadwerNHOLMN]RXZHUNHQ'H¿OPYDQ
minuten wordt zondag 17 augustus om
14.00 uur vertoond in het OorlogsVerzetsMuseum (OVM) Rotterdam aan
de Coolhaven 375, onder de Pieter de
Hoochbrug bij metrostation CoolhaYHQ(QWUHHGULHHXURNLQGHUHQWRWHQ
met 12 jaar de helft. Voor informatie
www.ovmrotterdam.nl of 010-4848931
of info@ovmrotterdam.nl.

Tempelrunners
start beginnersgroep hardlopen
De Tempelrunners, een hardloopgroep,
is in oktober 2007 ontstaan vanuit
55-Plus bewegen. Op 13 augustus
wordt begonnen met een nieuwe beginnersgroep. Mensen die al een paar
kilometer kunnen hardlopen zijn ook
welkom. Het is de bedoeling regelmatig te bewegen en meteen de sociale
contacten te bevorderen. De kosten
zijn 1 euro per keer. We verzamelen in
basisschool Valckestein. De start is om
14.00 uur. De deur staat altijd open.
Info Ger Meijdam
010-5011961
germeijdam@kpnplanet.nl

Begin jaren 50 woonden wij
in de Polanenstraat 34a,
hoek Waterloostraat boven de
melkwinkel van de RMI. Tegenover de melkwinkel zat de
bakkerij van Arkesteijn en tegenover Arkesteijn de kruidenierswinkel Van der Loo, later
Jan ter Brake. Verder had je
tegenover Van der Loo de slagerij van Arie en Jannie van
Wijk en hun dochter Willeke.
In een soort schuurtje dat
tegen de woningen was aangebouwd slachtte Arie zijn
varkens en koeien (Of waren
ze al geslacht en bewaarde
hij ze daar?). Heel vaak heb
ik in de winkel gestaan en
was doodsbang van die vieze
opengesneden beesten die
met bloed en wel aan haken
voor het raam hingen.
Boven de slagerij woonde een zus
van mijn vader met haar gezin. Oma
Laurens, van vaders kant, woonde in
de Polanenstraat, vlakbij de garage
en oma Hartman van moederskant er
tegenover. Later kwamen nog een oom
en tante, broer van mijn vader, boven
mijn oma Laurens wonen. Veel familie
en lekker dichtbij allemaal.
In de Waterloostraat zat de waterstokerij van Janus Suijkerbuijk en
daar haalden we petroleum voor de
oliestelletjes en in de zomer kwam er
altijd een grote vrachtwagen met hele
grote stukken ijs. De vrouw van Janus
had een grijs knotje en droeg altijd
een donkere jurk met groot wit schort
ervoor. De petroleum werd uit een vat
omhoog gepompt en dat was altijd
leuk om te zien.
Melk koken
Alle boodschappen werden opgeschreven en mijn vader ging elke week

- Rechts de Polanenstraat, gezien vanuit de Avenue Concordia -

zijn salaris halen op de Veemarkt en
daarna de slager en kruidenier betalen.
Tussen de middag haalden we gewoon
zoveel plakken worst of kaas als nodig
waren voor het gezin en dan was alles
gelijk op. De broodkar (duwkar) van
Arkesteijn kwam aan de deur en die
bakker heette De Heer. Hij had een
dochter, Nellie. Ook al zat er een
melkwinkel van de RMI, toch kwam
er ook een melkboer met paard en
kar langs de deuren. Je liep dan met
de melkkoker naar beneden en de
melkboer schepte met een soeplepel
de koker vol. Mijn moeder haalde
de room eraf en kookte de melk, die
anders zou bederven. We hadden nog
geen koelkast.
Marskramer
De familie Roest, Indonesische
mensen, woonde in een souterrainwoning in de Polanenstraat. De
vader werkte bij de Marskramer in
de Lusthofstraat, waar ook de winkel
was van de familie Huibers, ik geloof
ook een Marskramer, maar dan op
huishoudelijk gebied. Daar zat ook de
winkel van Bergsma, met ondergoed,
handdoeken en zo. Mijn vader haalde

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (19)

altijd zijn sigaretten, Miss Blanche,
bij de tabakswinkel daar, maar ik weet
de naam van de winkel niet meer. In
de Lambertusstraat zat een winkel,
(Kentie?) die ook van alles verkocht,
breiwol en allerlei andere zaken op gebied van textiel. Mijn vader ging daar
in dezelfde straat naar de kapperszaak
van Spek. Bij ons thuis kwam er twee
keer per jaar een man met een koffer
vol dekens, ondergoed en weet ik veel
wat. Mijn moeder zocht dan spullen
uit en vertelde hoeveel ze van alles
wilde hebben. Dat leverde hij later bij
ons thuis af.
Stoer
Tijdens Koninginnedag werd de Polanenstraat, vanaf de Waterloostraat tot
DDQGH+RÀDDQYHUVLHUG(UNZDPHHQ
muziekpodium en er waren straatspelletjes voor de jeugd. Hardlopen met
een lepel en balletjes erop, een stuiver
uit een bak water halen met je mond
etc. De grotere jongens, mijn broer
Jan, André Bal, Rob Hoek en de jongen (weet geen voornaam meer) van
Schoonderwalt, stonden dan stoer te
kijken met een sigaret in de hand, naar
wat hun jongere familieleden allemaal

presteerden.
Op de vijver leerden we schaatsen.
Van die mooie houten krengen met
dat oranje band om vast te maken.
Volgens mij was het elk jaar een echte
winter. Mijn vader heeft wat op zijn
knieën gezeten om dat elke keer weer
goed vast te maken. Fietsen hebben
we allemaal geleerd in het Laantje van
Woudestein en het Laantje van Nooitgedacht. Dan moest je eerst de Groene
Wetering af, achterop bij je vader en
PLMQJURWHUH]XVRIPLMQEURHU¿HWVWH
GDQRSGH¿HWVZDDURSLNPRHVWOHUHQ
¿HWVHQPHWEORNNHQRSGHWUDSSHUV
Na de kerk op zondag, met mooi weer,
altijd met het gezin naar de Kralingse
Plas. Ma achter de kinderwagen of pa,
die voor die jaren heel geëmancipeerd
was (hij schilde aardappelen, kookte,
stofzuigde, deed heel veel voor onze
moeder in het huishouden en met zijn
kinderen). Over de witte bruggetjes en
als het meezat een ijsje van vijf cent
met gekleurde balletjes bij het karretje
van Heinekamp, dat daar elke zondag
stond.
(QJHOLHQYDQ(ZLMN/DXUHQV
Barendrecht

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.

Ramtorenschip
Hr. Ms. Buffel ging in 1974 voor het laatst overzee
als sleep van Den Helder naar de vaste ligplaats in
de Leuvehaven in Rotterdam. Het ramtorenschip
werd in opdracht van de Koninklijke Marine in
1867-1868 gebouwd bij scheepswerf Napier in
Glasgow. Met haar lengte van 62,68 meter en
breedte van 12,25 meter was de oorlogsbodem een
bijzonder schip. Bij een diepgang was 4,75 meter
maakte het een waterverplaatsing van 2200 ton.
Nederland was destijds niet bij machte moderne
pantserschepen te bouwen. Door ze in het buitenland te bestellen en na te bouwen, was dat een
voorbeeld van plagiaat. In 1867 werd in Amsterdam
de kiel gelegd voor de Guinea’, bijna identiek aan
die van de Buffel. Ook dit ramtorenschip kreeg
onder water een versterkte voorsteven om een vijandig schip de grond in te boren. De toren met twee
kanonnen was draaibaar op zware rollen

rondom een cilindervormig gat in het midden van
het schip. Beschermende pantserplaten kregen als
ondergrond een dikke laag teakhout. Twee liggende
stoommachines met eigen schroef zorgden voor
de voortstuwing. Snelle ontwikkeling van wetenschap en techniek degradeerden de Buffel al snel tot
verouderd schip. In 1894 werd het buiten gebruik
gesteld en verbouwd tot drijvend logement voor
350 man. Tot het afstoten in 1973 deed het dienst in
Hellevoetsluis, Amsterdam en Den Helder. Daarna
nam Rotterdam de Buffel over van de Koninklijke
Marine voor museaal gebruik en herstelde het in de
oorspronkelijke staat. Op 1 september 1979 werd
de Buffel voor bezichtiging opengesteld, de eerste
jaren nadien kwamen honderdduizend bezoekers.
In augustus 2007 kreeg de Buffel opnieuw een opknapbeurt en is nu weer in alle pracht te bewonderen in een nieuwe presentatie. Nog steeds is het een
gewilde locatie voor trouwfoto’s.
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Alles wat u moet weten om te reizen met de RET
RET voelt zich
ook als een vis
in het water

RET en Mercedes
gaan met elkaar door
Vanaf 14 december dit jaar gaat de RET
met 75 nieuwe, nog milieuvriendelijker
bussen rijden. Een week nadat de RET de
nieuwe busconcessie voor de Rotterdamse
regio deﬁnitief heeft verworven, kwamen
algemeen directeur Pedro Peters (RET) en
directeur Hans Smits (EvoBus, importeur
en dealer van o.a. Mercedes-bussen) de
aanschaf overeen van EEV (enhanced
environmentally friendly vehicle) Citaro
bussen.
Daarnaast gaat de RET eind 2009 als proef ook
twee dieselhybride gelede bussen van Mercedes
inzetten. Met de aanschaf van de EEV en hybride
bussen is een investering van meer dan € 20
miljoen gemoeid. RET realiseert hiermee de
volgende stap in de hoge klimaatambities.
Sinds twee jaar rijdt de RET met uitsluitend
bussen die voldoen aan de strenge Euro 5 norm.
Negentig van deze bussen zijn de nieuwe Citarolagevloer- bussen (sinds 2006). De RET vervangt
nu een groot aantal van de oudere bussen door
bussen met nog schonere EEV-motoren.
Experiment met hybride bussen in Londen,
Hamburg en Rotterdam
De RET gaat meewerken aan een internationaal
twee jaar durend experiment van EvoBus met
de vervoerbedrijven van Londen, Hamburg, Rotterdam en diverse andere grote steden, waarbij
vanaf eind 2009 dieselhybride, 18 meter gelede

Waar is mijn
€ 4,00
gebleven?

Als u reist op saldo,
betaalt u bij het inchecken €
4,00 instaptarief. Dit bedrag dient als borg
voor uw reis.
Aan het einde van uw reis worden bij het
uitchecken de reiskosten verrekend.
U krijgt het teveel betaalde bedrag terug.

Check de feiten!

De Nieuwe Prins
Sinds 1 mei vaart de RET tussen Hoek
van Holland en de Maasvlakte. Een snelle
verbinding over de Nieuwe Waterweg
voor voetgangers, ﬁetsers en reizigers
die op de Maasvlakte werken of een
leuke wandel- of ﬁetstocht maken.

Sinds 18 juli vaart de RET met een eigen fast
ferry; De Nieuwe Prins. Hoek van Holland,
Maasvlakte, Landtong en de Maeslantkering
worden hierdoor aangedaan. Het schip is in
Singapore gebouwd en biedt ruimte voor 130
passagiers en 30 ﬁetsers.

bussen van het type ‘Mercedes-Benz Citaro G
Hybrid’ ingezet worden. Voor dit experiment
koopt de RET twee hybride bussen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Stadsregio
Rotterdam betalen mee aan de aanschaf van
de bussen. De verwachte brandstofbesparing
van deze bussen is 25-30%. De bussen zullen
op bepaalde trajecten geheel emissieloos rijden
en worden volledig ingezet in het dagelijks
openbaar vervoer in de Rotterdamse regio. Als de
proef slaagt, wil EvoBus de bussen daadwerkelijk
in serie voor de markt gaan produceren. De RET
zal dan naar alle waarschijnlijkheid in 2012
45 oude bussen vervangen door dieselhybride
exemplaren. Deze bussen zijn een opstap naar
waterstofhybride aangedreven bussen, waarbij
de kleine dieselgenerator wordt vervangen door
een brandstofcel. Het streven is vanaf 2015 met
zulke bussen te rijden.

Busconcessie
Rotterdam naar RET

De inzet van 75 EEV bussen en de proef met
dieselhybride bussen past binnen de doelstellingen die de RET zich, samen met de Stadsregio
Rotterdam, in het kader van het Rotterdam
Climate Initiative gesteld heeft.

De stadsregio wil graag de ruimte hebben een
openbaar vervoerproduct ‘zonder grenzen’ aan te
bieden waarbij bus, tram, Randstadrail en metro
één systeem vormen dat de reiziger optimaal
bedient en wordt gekenmerkt door comfort,

De RET blijft ook vanaf 2009 de busvervoerder in Rotterdam. De regioraad heeft
op 9 juli ermee ingestemd dat de stadsregio de RET-aandelen overneemt van de gemeente Rotterdam. Het dagelijks bestuur
van de stadsregio Rotterdam besloot in
vervolg hierop de concessie Bus Rotterdam onderhands te gunnen (inbesteding)
aan de RET. De aandelenovername is
noodzakelijk, omdat inbesteding volgens
Europese regelgeving alleen mag aan een
eigen dienst van de vergunningverstrekker. De te verlenen concessie gaat in op 14
december 2008 en loopt tot 10 december
2011.

Handig om
te weten

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

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

zaterdag
09:00 - 17:00

zondag
12:00 - 17:00

Verkoop- & informatiepunten

maandag t/m vrijdag

zaterdag

zondag

Stationsplein Centraal Station

06:00 - 23:00

07:00 - 23:00

12:00 - 17:00

Metrostation
Beurs/Churchillplein

07:00 - 21:00 (op
koopavonden tot 21:30)

09:00 - 19:00

10:30 - 18:30

Metrostation Zuidplein

06:00 - 23:00

07:00 - 23:00

08:00 - 23:00

Metrostation Spijkenisse Centrum

06:30 - 18:30

08:00 - 18:15

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

Metrostation Capelsebrug

07:00 - 18:30

08:00 - 17:30

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

samenhang en eenduidigheid. Dit product hangt
samen met het door de stadsregio beoogde
besturingsmodel waarbij de RET binnen de regiogrenzen de “regisseursrol” zal vervullen.
Voordeel voor reiziger: veel meer OV
in Regio Rotterdam
De reiziger gaat erop vooruit in het nieuwe
vervoerplan voor deze concessie. Allereerst gaan
de bussen veel vaker rijden: 16% meer dan nu.
Zo krijgen elf drukke lijnen op werkdagen tussen
07.00 en 19.00 een frequentie van minimaal
elke tien minuten. De dertig andere buslijnen
vormen een basisnet waarop geen bezuinigingen plaatsvinden. Wel komen daar speciale
rechtstreekse verbindingen naar kantoorgebieden, scholen en Rotterdam Airport, zodat de
reiziger direct naar werk, school of vliegveld
kan. Verder wordt de Servicebus geïntroduceerd.
Deze bus heeft een sociale functie en rijdt langs
ouderenvoorzieningen, ziekenhuizen en lokale
winkelcentra.
Railverbeteringen
Het nieuwe vervoerplan omvat ook verbeteringen voor metro, Randstadrail en tram. De
metro’s op de Calandlijn gaan voor 07.00 uur
vaker rijden. Op zaterdag wordt de frequentie
op Randstadrail met 25% verhoogd: van drie
naar vier ritten per uur en er komt een betere
aansluiting met NS bij station Den Haag, Laan
van NOI. In de tweede helft van 2008 worden
de nieuwe metrovoertuigen voor Randstadrail
ingezet tussen Hofplein en Den Haag Centraal.
In 2009 worden dan alle Randstadrailritten
met nieuwe voertuigen gereden. Ook worden
begin 2009 de eerste nieuwe metro’s voor de
Calandlijn geleverd.
De RET schaft 53 nieuwe lage vloertrams
aan, waarvan de eerste nog in 2009 geleverd
worden. Er komt een betere aansluiting met NS
in Schiedam. De lijnen 21 en 23 gaan voortaan
rijden via station Schiedam Centrum. Lijn 25 van
Carnisselande naar Schiebroek gaat –vanwege
de sterke vervoergroei- negen keer per uur rijden
in plaats van zes keer.
Bron:Stadsregio Rotterdam

Ik betaal dubbel
basistarief

Als u tijdens uw reis gebruik maakt van zowel
OV-chipkaart als strippenkaar, betaalt u zowel het basistarief
voor de OV-chipkaart als de basistrip op de strippenkaart.
Gebruik in dit geval voor uw gehele reis nog de strippenkaart. Met een abonnement op de OV-chipkaart kunt u
zonder problemen overstappen, omdat u dan een zichtcoupon ontvangen hebt.

Check de feiten!

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Jan en Henk
zonder vier
Het tikken van een bericht gaat bij wijze
sneller dan het geluid. Een foutje is snel
gemaakt, zoals het wegvallen van een cijfer
in een telefoonnummer. Dat was helaas het
geval in de vorige editie in het bericht over
de nieuwe Feijenoord-cd ‘Feijenoord voor
altijd’ van het duo Jan Dorpmans en Henk
Numeijer. Er ontbrak een 4 en zodoende
hebben velen vergeefs de telefoon gepakt
om de cd te bestellen. Deze kost 4,95 euro
en is te verkrijgen via Henk Numeijer: 0104514787 (het goede nummer) en e-mail:
henknum@telfort.nl
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Wasgoed uit het zolderraam
De foto bij het artikel ‘Op de Groene Hilledijk’ van Jaap Kooreman uit Roelofsarendsveen, bezorgde een lichte rilling. Niet
van schrik, maar van herkenning. Uit het zolderraam hangt een
rekje waar luiers aan te drogen hangen. Wie goed kijkt ziet
tussen de vitrage een vrouwspersoon, mijn (overleden) moeder.
De luiers zijn van jongere broers en zussen. Ons gezin woonde
in bij de familie R. van de Gevel boven de slagerij van Wim de
Pater, die in 1972 de zaak overdeed aan zoon Jaap die deze nog
dertig jaar voortzette.
Aan de Groene Hilledijk bewaar
ik goede herinneringen, zeker aan
de talrijke winkels en de enorme
drukte op zaterdagmiddag. Dan leek

het wel de Lijnbaan, Coolsingel of
Beurstraverse van nu: bijna geen
doorkomen aan. Over en bij de drie
promenades wriemelen zich trams en
- De Groene Hilledijk vanuit de andere richting met links de bakkerij en winkel van J. Jansse
Wzn. Tramlijn 3 draait links de Randweg op en daarnaast de rails van de RTM-stoomtram -

Lezersactie De Oud-Rotterdammer

Naar bruisend Berlijn
met bijzondere extra’s
Het is u ongetwijfeld opgevallen, dat
steeds meer reisorganisaties onze krant
inschakelen om reislustige Groot Rotterdamse 50-plussers te informeren over de
vele bestemmingen waaruit vandaag dag
te kiezen valt. Niet in de laatste plaats is
die toename te danken aan Van der Valk
Vakanties, die al begin dit jaar besloot De
Oud-Rotterdammer op regelmatige basis
in te zetten. Een logische keuze, omdat een
aanmerkelijk deel van het reisprogramma
van Van der Valk juist is afgestemd op
“ervaren” vakantiegangers.
Bijzondere band met Rotterdam
Met Avifauna in Alphen a/d Rijn, waar
zo’n beetje iedere Rotterdammer te gast is
geweest (en trouwens nog steeds de vaste
stek is voor vele Rotterdammers), maar ook
door de Rotterdamse bekendheid van het al
meer dan 50 jaar “jonge” restaurant Plaswijck, heeft Van der Valk een bijzondere
band met onze stad. Daarom stelde Van
der Valk ons voor af en toe leuke speciale
reizen te willen organiseren voor onze
lezers. De vijfdaagse busreis waarover u
meer kunt lezen in de advertentie elders in
deze krant naar Bruisend Berlijn is daar een
goed voorbeeld van.
Bruisend Berlijn
Wanneer u al langer met plannen rondloopt
deze bijzondere stad te bezoeken is de reis
van 5 t/m 9 oktober de uitgelezen kans.
Bijna vier van de vijf dagen kunt u alles
zien en bezoeken wat u op uw Berlijnlijstje
heeft staan. Van de Rijksdag tot de Muur.
Van de Kurfürstendam tot Checkpoint
Charley en van Schloss Charlottenburg tot
Madame Tussaud.
De prijs voor de reis, met alles erop en
HUDDQEHGUDDJWVOHFKWV¼SS$OOHHQ
de lezers van onze krant krijgen op de
terugreis bovendien gratis een driegangen
afscheidsdiner in Hotel Van der Valk in
Hengelo.

- Bijna dezelfde foto als twee weken geleden, maar het rekje met wasgoed ontbreekt, want het
inwonende gezin was verhuisd. Foto’s collectie Rein Wolters -

op de Groene Hilledijk was dat al niet
anders, waar de RTM-stoomtram zich
VRPVPHWJLOOHQGHÀXLWEORHGVWROlend een weg baande. Net als Jaap
Kooreman sloeg de schrik af en toe
in mijn lijf.
Graag bekeek ik de etalages van
onder meer woninginrichter Storm
en Ranke, witgoedhandel Velo, C.
Jamin, kruideniers Co-op, Kruidenier
André van der Hilst, woninginrichter

H. de Ron, melkwinkel RMI, boekhandel Been, Denis Radio en TV,
De Kaplaars, de chocoladezaak van
G.J. van Buuren & Zn, de banketwinkel van G. van der Stelt en niet te
vergeten de bakkerij en winkel van J.
Jansse Wzn op de hoek van Groene
Hilledijk en Randweg.
Rein Wolters

‘Grande Dame’
ss Rotterdam
definitief thuis
Ze is er: eindelijk én definitief. Stoomschip Rotterdam ligt sinds
maandagavond 4 augustus op haar vaste stek aan de kop van de
Maashaven. Feestelijk ingehaald door duizenden, maakte de ‘Grande
Dame’ een triomftocht over de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas.
Even was er het trotse gloriegevoel
dat onlosmakelijk verbonden is aan
de binnenkomst van een majestueus
zeekasteel. Binnenkomst, want van
vertrekken en uitwuiven is geen
sprake meer, of het moet naar een
buitenlandse sloper zijn. Dat is iets
waar niemand aan denkt of zelfs
aan wil denken, nu het schip haar
plek heeft ingenomen. Binnenkort
zal de nieuwe Rotterdamse horeca-,
congres- en hotelattractie toegan-

- De SS Rotterdam in 1993 in droogdok Norfolk -

- De Statendam en Rotterdam in RDM-dok voor onderhoudsbeurt -

- De SS Rotterdam in baai van New York -

kelijk zijn en kan iedereen genieten
van het rijke interieur van het op 13
september 1958 bij de Rotterdamsche
Droogdok Maatschappij (RDM)
Heijplaat te water gelaten passagiersschip.
Na omzwervingen over de wereld
is het in het Duitse Wilhelmshaven
gerestaureerd voor de nieuwe bestemming. Afgelopen zaterdagmorgen om
negen uur trokken twee sleepboten

van Kotug de Rotterdam los van de
Hannoverkai naar de sluizen van
Wilhelmshaven. Het begin van de
reis naar de thuishaven verliep voorspoedig, evenals het bereiken van de
open zee. Ruim twaalf uur na vertrek
passeerde het konvooi onder een licht
bewolkte hemel op een spiegelgladde
zee de lijn Delfzijl-Groningen. Maar
dat bleef niet zo, want ’s nachts
vielen hevige regenbuien. Zondagmorgen om acht uur ging het onder
een dun wolkendek voorbij aan Terschelling. Gistermiddag tegen drieën
doemde aan de horizon Hoek van
Holland op, waar op de pier en op de
Strandboulevard velen in afwachting
waren van Het Schip.
Een konvooi van party- en Spidoschepen begeleidde de Rotterdam in
zo’n vier uur naar haar plek. Met de
terugkomst van het beroemde schip is
een nieuw hoofdstuk begonnen in het
Rotterdamse historieboek.
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Hotel * *
Restaurant
Boek nu uw Vakantiereis:
zowel voor particulier als gezelschap.

Opstapplaatsen
in overleg.

* Compleet verzorgde vakantieweek (all in)
LQFOKDOHQEUHQJHQH[FXUVLHVHQ]YDQDI¼ SS
)LHWVPLGZHHNYDQDI¼ SS
* Klaverjas midweken:
YHUWUHNGDWXPDXJXVWXV¼ SS
VHSWHPEHU¼ SS
RNWREHU¼ SS
7RHVODJSHUVRRQVNDPHU¼

voor de 50-plusser!!
Oostmoerse Scheidweg 2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 – 611252 of
06-53 20 48 87
www.campinghetvogelnest.nl
campingvogelnest@hetnet.nl
Grote aparte plaatsen.
Toercaravans 220 m2
Stacaravans 350 m2

* Informeer ook naar onze Kerst- en Nieuwjaarsreis 2008
GDJHQXLWHQWKXLVLQFOXVLHIH[FXUVLHSURJUDPPD

Faulebutter
•
•

525 m hoogte

Zeer rustig gelegen
Mooi gelegen wandelpaden

GDJHQ+3¼SS
-zondag tot vrijdag+3¼SSSHUGDJLQSHUVRRQVNDPHU

$SSDUWHPHQW¼SHUGDJ
/DQGJDVWKRI3HQVLRQ5DGHPDFKHU
Faulebutter 2

)LQQHQWURS)DXOHEXWWHU
tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491
ZZZODQGJDVWKRIUDGHPDFKHUGH

Voor meer informatie/boekingen: Tel: 0516-431223 of 433232.
Vaart Nz.89. 8426 AV Appelscha.
Kijk voor nog meer aanbiedingen op: www.hotelaandevaart.nl

Vakantie in het

Vakantie in het Sauerland

Camping ‘t Vogelnest;
Voor een actieve Vakantie bent U bij
“Hotel aan de Vaart” aan het juiste adres.

Vijftig confortabele kamers
Lift aanwezig
Sfeervolle zalen bieden
u een riant onderkomen
* 7.000 ha bosperceel
* 450 km fietsplezier
* 45 Wandelroutes

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

*UDDJVWXUHQZLMXRQ]HEURFKXUHWRH

van Brabant

+RWHO§'H/RFKHPVH%HUJ¨

Speciale aanbieding!
Najaarsarrangement aug. en sept. 2008
(U wordt opgehaald en teruggebracht
met onze luxe touringcar)
Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en
bossen in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor
Senioren biedt dit hotel u een geheel verzorgde vakantie op
basis van vol pension incl. uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet,
kitchenette, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. Alles begane grond en goed toegankelijk voor rollators.

Opeen
eenvan
vande
demooiste
mooiste plekjes
plekjes in
in de
de Achterhoek
Op
Achterhoekligt
ligtons
onshotel,
hotel,
startpunt
voorwandel-,ﬁetswandel-,ﬁets-en
enautotochten.
autotochten. Bovendien
startpunt
voor
Bovendien biedt
biedt“De
“DeLochemse
LochemseBerg”
Berg”
binnen
z’nmuren
mureneen
eenaangenaam
aangenaam verblijf:
verblijf: in
binnen
z’n
in de
de royale
royalelounge
loungemet
metluisterrijk
luisterrijk
uitzicht
op
de
beboste
omgeving
ontstaan
interessante
ontmoetingen.
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort; maaltijden met zorg toebereid.
Kamers
met alle comfort; maaltijden met zorg toebereid.
(Fiets-)arrangementen bijv. 3 dagen 2 nachten v.a. 138,00 p.p.h.p.
(Fiets-)arrangementen bijv. 3 dagen 2 nachten v.a. 138,00 p.p.h.p.
Overtuig uzelf:
Overtuig
uzelf:
Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

De prijs voor dit arrangement bedraagt ` 525,00, geen
toeslag voor éénpers.kamer. Incl. 8 dagen-7 nachten loJLHVRQWELMWOXQFKGLQHUNRI¿HWKHHXLWVWDSMHVSHUOX[H
touringcar, voor meer informatie en of folder kunt u belOHQ6FKHLEDDQ702LVWHUZLMNRI
EH]RHNRQ]HZHEVLWHZZZKRWHOGHSDGGHVWRHOQO
2SVWDSSODDWVHQ=XLGSOHLQ$OH[DQGHU%XVVWDWLRQ

EXCLUSIEF AANBOD:

EN ALLEEN VOOR LEZERS VAN DE OUD-ROTTERDAMMER

  
 
  
 
     
  
            



              
     

BRUISEND BERLIJN

8BOOFFS#FSMJKOBMMBOHFSPQPQWBLBOUJFXFOTFOMJKTUTUBBUJTEJUEFiVJUHFMF[FOuLBOTPN
EBUWPPSEFMJHFOJOEFNPPJFUJKEWBOIFUKBBSUFEPFO3VJNWPMMFEBHFOIFFGUVEFUJKEPN
EFGBTDJOFSFOEFXFSFMETUBEUFiCFMFWFOu%FSJKLTEBH 4DIMPTT$IBSMPUUFOCVSH EFIFFSMJKLF
,VSGVSTUFOEBNFOIFUQSBDIUJHFQBSL4BOTTPVDJ

*OCFHSFQFO3FJTQFSMVYFUPVSJOHDBS EJFOTUFO
FSWBSFODIBVGGFVS PWFSOBDIUJOHFOJO7BO
EFS7BML)PUFM#FSMJOFS3JOHJOQFSTPPOTLB
NFSNFUGBDJMJUFJUFO EBHFMJKLTSPZBBMWBOEFS
7BMLPOUCJKUCVGGFU FYDVSTJFTJO#FSMJKO Y
/FEFSMBOETTQSFLFOEFTUBETHJETJO#FSMJKO

&YUSBFOBMMFFOWPPSPO[FMF[FST
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AFSCHEIDSDINER
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7BOEFS7BML)PUFMJO)FOHFMP
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LEZERSACTIEPRIJS
5-daagse busreis, vertrek 5 oktober
v.a.
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#
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;JFXXXWBOEFSWBMLWBLBOUJFTOMCV

Voor meer informatie/boekingen 0172 - 46 96 96
of kijk op: www.vandervalkvakanties.nl

  



     !  "#$ %& ' 
() ##  * +! !#
,-) ##  *" # !.
/) 0   
   

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 8 augustus 2008

pagina 15

-- Er op uit! Kalender -Expositie schilderwerken De Schilder – Til

>[jEehbe]iL[hp[jiCki[kcdeZ_]jkk_j

mmm$elchejj[hZWc$db

Bezoekers kunnen de expositie dagelijks bewonderen van 2 september tot 27 oktober
2008. U vindt de schilderijen op de 1e, 2e en 3e etage rond de centrale hal van het
woonzorgcentrum. Het zorgcentrum is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur,
evenals het restaurant “Oud Overschie” waar bezoekers gebruik van kunnen maken.
De expositie toont schilderwerken van de dertien leden tellende schildersgroep “De
Schilders-Til”.

9eeb^Wl[d)-+")&'+=9Hejj[hZWc
Ef[d_d]ij_`Z[d0
Z_diZW]j%clh_`ZW]'&$&&Å'-$&&kkh
ped#[d\[[ijZW][d'($&&Å'-$&&kkh

27 aug

Lezing Oorlogsverzetsmuseum – 14:00 uur
Eén lijn, twee steden: een atlas van de brandgrens

31 aug

Muziekprogramma ‘Crooners’
Oorlogsverzetsmuseum – 14:00 uur

6-20 aug

Filmzomer Cinerama
Cinerama Filmtheater - ` 8,50

10 aug

Dag van de Romantische Muziek
Park bij de Euromast – 12:00 u – gratis

10 aug

Orgelconcert Andreas Meisner
St. Laurenskerk – 15:00 uur

27-28 aug

30 aug

Lang en Gelukkig - RO Theater
Rotterdamse Schouwburg
OVG Veerhavenconcert - klassiek
Veerhaven - 19:45 uur – gratis

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

UITbureau
voor Ouderen
Wilt u een
dagje weg
of avond
uit?

i

VLINDERTUIN

PIANO KINGS

middagtocht
donderdag
25 september

avondvoorstelling
donderdag
18 september

presenteert:
Vrijdag 8 augustus:
Peter Gayle, zanger
Zaterdag 9 augustus:
Vrijgezellenavond met DJ Jan
Vrijdag 15 augustus:
Ger Smit, zanger
Zaterdag 16 augustus:
Vrijgezellenavond met DJ Jeroen

Maandmenu:
Salade van gerookte runderribeye
Schnitzellapje gevuld met
Italiaans gekruiden gehakt
met tomatensaus
Vanille pannacotta
met frambozen
sortbetijs
kop koffie

O Restaurant O Bar O Live Muziek O Lunch & Brunch

Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206
(bij McD Charlois, voormalig Europoort Hotel)

24,50
Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
& recepties
tot
130 pers.

VOLLEDIG VERZORGDE ARRANGEMENTEN VOOR
55+ERS INCLUSIEF:
- Vervoer vanaf uw eigen voordeur
- Eersteklas kaarten
- Begeleiding door gastheer of gastvrouw
- Lunch/diner en drankjes
MEER INFORMATIE? BEL GRATIS 0800 588 66 78.

www.laurens.nl

Laurens, uniek net als u
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te huur in Hillegersberg

40 APPARTEMENTEN
EN 4 PENTHOUSES
EEN
OOR
V
L
G!
E
B
TIGIN
H
C
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BE
67 00
0
5
7
010

Weids wonen in een wereldstad
Volop groen, weidse luchten en ruimte. Dat is wonen in de Douglasspar. In de
Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek staat de Douglasspar, het

Wonen op een markante locatie aan
Boezemsingel
n de
de B
oezemsingel

middelste gebouw van de drie appartementencomplexen die samen Het Bergse

KONINGINNETOREN

Park vormen. Vanaf uw terras heeft u een spectaculair uitzicht. En wilt u nog dichter
bij de natuur zitten? Pak dan de ﬁets of maak een heerlijke wandeling. U loopt vanuit
de Douglasspar zo het Lage Bergse Bos in. Bent u meer een liefhebber van gezellig
shoppen? De Bergse Dorpsstraat, het hart van het pittoreske dorpscentrum van
Hillegersberg, is een luxueus shoppinggebied.

PER DIRECT TE HUUR

van ca. 73 m2 tot ca. 120 m2 • luxe afwerkingniveau

Wonen in de Koninginnetoren betekent wonen
in een beschermde omgeving. Er is veel aandacht besteed aan zaken die voor senioren van
essentieel belang zijn. De hogere etages bieden
u een fantastisch uitzicht op het Kralingse Bos,
de stad en de havens. Bij helder weer kunt
u zelfs de Noordzeekust zien!

• zeer ruim terras • al vanaf F 726,- per maand,



inclusief eigen parkeerplaats • geniet van de voor-



• ruime 2- en 3-kamerappartementen • oppervlakten




delen van huren!




OPEN HUIS




Donderdag 7 augustus, 15.00 - 17.00 uur
Aan de Jupiterstraat 150 te Rotterdam
Verhuurinformatie:

Kijk voor meer informatie over dit project op

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

010 - 404 02 50

woningen voor senioren
zorg binnen handbereik
24-uurs alarmeringssysteem
goed bereikbaar met openbaar vervoer
2 kamer appartementen, oppervlakte ca. 80m2
huurprijzen vanaf e 600,- per mnd excl.service
geen huurtoeslag mogelijk
per direct te huur

Meer informatie:

010 750 67 00
www.pwsrotterdam.nl

Thuis in uw huis
CEPT
SCON
NITA
UMA
ET H
EN M
N
O
W

Varnasingel 656 – Prins Alexander
•
•
•
•
•

55+ appartement 1e etage
2 kamers (65 m2)
Balkon aan de achterzijde
Vrij uitzicht op de groene omgeving
Nabij winkels van Oosterhof en
Alexandrium

Vraagprijs:

 132.500,- k.k.

CEPT
SCON
NITA
UMA
ET H
EN M
N
O
W
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SCON
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UMA
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N
O
W

Prinsenlaan 239 – Prins Alexander

Thomas Mannplaats 416 – Ommoord

•
•
•
•
•

55+ appartement 7e etage
2 kamers (62 m2)
Balkon met vrij uitzicht
Keurig onderhouden woning
Lift aanwezig

Vraagprijs:

 139.000,- k.k.

•
•
•
•
•

55+ appartement 5e etage
Serviceappartement Humanitas
3 kamers (90 m2)
Ruim balkon op het westen
Alle voorzieningen in complex
aanwezig

Vraagprijs:

 249.000,- k.k.

SCHOLENLOCATIE
28 ruime 2- en 3-kamerhuurappartementen

T
NCEP
ASCO
ANIT
HUM
MET
N
E
WON

Zevenhuizen-Moerkapelle

OPEN HUIS
Jupiterstraat 58
Hillegersberg-Schiebroek
• Ruime 3-kamer levensloopbestendig woning ca. 95 m2
• Riant terras van ca. 34 m2
• Gelegen op het zuidwesten
• Inclusief parkeerplaats
• Lift aanwezig
Koopsom:

 325.000,- v.o.n.

Oostmaaslaan 840 – Kralingen
•
•
•
•
•

Appartement met penthouse allure
4 kamers (240 m2)
2 balkons aanwezig
Fantastisch uitzicht op de Maas
Lift aanwezig

Vraagprijs:

 745.000,- k.k.

Helmersstraat 109 – Kop van Zuid
•
•
•
•
•

Appartement 9e etage
3 kamers (135m2)
Royaal terras
Prachtig uitzicht op jachthaven
Lift aanwezig

Vraagprijs:

 340.000,- k.k.

Jupiterstraat 266 – Hillegersberg
•
•
•
•
•

Penthouse Bergse Park
4 kamers (200 m2)
Terras op het westen (80 m2)
2 parkeerplaatsen aanwezig
Lift op begane grond

Vraagprijs: 

775.000,- k.k.

Prinsenlaan 632 – Prins Alexander
•
•
•
•
•

Appartement 5e verdieping
4 kamers (ca. 150 m2)
Zonnig terras ca. 15 m2 op Z/W
Lift aanwezig
Centraal gelegen nabij winkels en
openbaar vervoer

Vraagprijs:

 369.000,- k.k.

Emiliahof 17 – Kralingen
•
•
•
•
•

Penthouse 5e etage
4 kamers (280 m2)
Terras op het zuiden (35 m2)
Aan de rand van het Kralingse Bos
Eigen lift direct naar penthouse

Vraagprijs: 

Bel (010) 433 57 10 of kijk op www.atta.nl voor ons uitgebreide aanbod.

Atta Makelaars. Wonen is ons werkterrein.

1.195.000,- k.k.

Donderdag 14 augustus, 15.00 - 17.00 uur
Burgemeester Jansenlaan 4 te Zevenhuizen
Midden in het centrum van Zevenhuizen, vlakbij de gezellige
Dorpsstraat, wordt de Scholenlocatie ontwikkeld. Een schitterende woonlocatie met 28 ruime 2- en 3-kamerhuurappartementen
verdeeld over vier woonlagen. U kunt kiezen uit 6 woningtypes.
De appartementen hebben een woonoppervlakte van ca. 85 m2
tot maar liefst ca. 113 m2. Zo heeft u alle ruimte om heerlijk te
wonen. Via uw prachtige woonkamer heeft u toegang tot het
buitenterras. De ruime open of half open keuken in hoekopstelling is voorzien van alle inbouwapparatuur. De badkamer met
wastafel en douche is, net al de gehele woning, luxe uitgevoerd.
Recreatiemogelijkheden zijn er volop in Zevenhuizen en omgeving.
Het beschermde natuurgebied Koornmolengat is prachtig en in
recreatiegebied Rottemeren kunt u wandelen, ﬁetsen, zwemmen,
kanoën, skaten of gewoon lekker luieren. Wilt u een dagje naar
een van de omliggende steden zoals Rotterdam, Gouda of
Zoetermeer? Zowel met de auto als per openbaar vervoer bent
u er in een mum van tijd.
U huurt al een appartement in de Scholenlocatie vanaf
€ 663,- per maand, inclusief eigen parkeerplaats!

PER DIRECT TE HUUR!
Verhuurinformatie

010 - 404 02 50
www.mvgm.nl
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TTV Het Centrum 60 jaar!
Woensdag 1 september 1948 besluiten enkele actieve jongeren hun ping-pong meer gestalte te geven
en richten tafeltennisclub “TAVEJO” (TAfeltennis VEreniging JOngeren) op, die gaat spelen in de
Gouvernestraat bij Ons Huis, waar ook tafeltennisvereniging Ons Huis speelt. Koningin Wilhelmina
had een dag eerder haar jubileum gevierd en was voornemens troonsafstand te doen ten behoeve
van prinses Juliana.
,QZHUGRSGH1LHXZH%LQQHQZHJ
LQGHQRRGZRQLQJHQHQZLQNHOSDVVDJH
ERYHQGHWRHQPDOLJHDXWRVKRZURRPHHQ
XQLHNWDIHOWHQQLVFHQWUXPJHRSHQG
2PGDWGLWHHQXQLHNHNDQVZDVpFKWWH
JDDQWDIHOWHQQLVVHQYHUKXLVGH2QV+XLV
QDDUGLWQLHXZHWDIHOWHQQLVFHQWUXPZDDU
]HQDHHQSRRVMHVDPHQPHW7$9(-2
DOVWDIHOWHQQLVYHUHQLJLQJ+HW&HQWUXP
YHUGHUJLQJHQ8LWRYHUOHYHULQJHQEOLMNW
GDW+HW&HQWUXPWRHQDOJH]HOOLJKHLG
SULPDLUVWHOGHPDDUGDDUQDDVWyyNVSRUWLHYHSUHVWDWLHVOHYHUGH+HWWDIHOWHQQLVFHQWUXPZHUGEHYRONWGRRUPHHUFOXEV
]RDOV'LYHNRGLHKHWDOOHHQLQDOFRKROSHUFHQWDJHZRQYDQ+HW&HQWUXP(ODQ
*HUPLQDOHQQRJZDWYHUHQLJLQJHQ
Stiekem trainen
'LQVGDJDYRQGZHUG&HQWUXPDYRQGPHW
]HVWDIHOVERYHQDDQGHWUDS(UVWRQG
RRNQRJHHQ]HYHQGHWDIHOPDDUGLH

ZHUGJHEUXLNWGRRU+HQN0RVWHUGYRRU
SULYpWUDLQLQJ(UZDUHQ&HQWUXPOHGHQ
GLHSUREHHUGHQVWLHNHPRS]DWHUGDJYLD
GLH]HOIGH+HQN0RVWHUGKXQVSHOSHLOWHYHUKRJHQ9HOH&HQWUXPOHGHQ
NZDPHQRRNRS]RQGDJPRUJHQQDDU
KHWWDIHOWHQQLVFHQWUXPRPHHQWDIHOWH
KXUHQHQQRJZDWWHWUDLQHQ2RNZHUG
HUGRRUHHQYDVWHJURHS³YULMH´MRQJHQV
HHQNDDUWMHJHOHJGRIPHW'LYHNRHHQ
GREEHOWMHJHJRRLGµV0LGGDJVZDV
FDIp+DUU\9HUEXUJIDYRULHW'LHQWMH
]RDOVGHXLWEDDWVWHUKHHWWH ZHUG]HOGHQ
RYHUJHVODJHQ
1DMDDU¶GURHJYRRU]LWWHU6MRUV+LHOH
QDYHOHMDUHQKHWYRRU]LWWHUVFKDSRYHU
DDQ/HHQ+HXYHOPDQ3DVLQ
WZDDOIMDDUODWHU]RX-DQYDQ%HUJHLMN
GHKDPHU RYHULJHQVGRRUKHP]HOI
JHPDDNW YDQ/HHQRYHUQHPHQ1DGLHQ
LVHUYHHOJHEHXUG'HVORRSYDQKHW
WDIHOWHQQLVFHQWUXPRQ]HYHUKXL]LQJQDDU
GH+LOOHJRQGDVWUDDWZDDUKHWOHGHQDDQWDOWHUXJOLHSWRWWZDDOIGHKXXUYDQ
HHQJ\PQDVWLHN]DDOLQ2PPRRUGHQ
GHODWHUHYHUKXL]LQJQDDURQ]HKXLGLJH
ORFDWLHLQGH$OH[DQGHUSROGHUZDDUZH
EHVFKLNNHQRYHUHHQWHJHQGH]DDODDQJHERXZGHUXLPWHGLHVQHORPJHWRYHUG
ZHUGWRWRQVHLJHQEUXLQHFDIp
Toto/lotto
+HULQQHULQJHQJHQRHJ]RDOVKHWJHNODDJ

RYHUGHVWDQNYDQ]ZHHWLQGHNOHHGNDPHUVYDQKHWWDIHOWHQQLVFHQWUXPZDDU
JHHQGRXFKHVZDUHQ.ODFKWHQELM2PH
*XXVOHYHUGHQVWULMNHQ]HWGH]HOIGH
UHDFWLHRS³7RHQLNYDQDYRQGGHGHXUHQ
RSHQGHVWRQNKHWDO'DQKHEEHQ]HQRJ
JHHQEDOJHVODJHQ´+HOHPDDORQJHOLMN
KDGKLMQLHWKHWZDVGHJHZRRQWHRS
YULMGDJLQEDGWHJDDQHQRQ]HVSHHODYRQGZDVSDVRSGLQVGDJ
+HWEHZDUHQHQRSKDOHQYDQRXGHNUDQWHQYRRUGHFOXENDVRQGHUGHEH]LHOHQGH
OHLGLQJYDQ3HWUR:HOWHU'HUXLPWH
RQGHUKHWEDONRQYDQ]LMQKXLVMHRQGHU
GHKXXUZDDUGHODJHUYROPHH7HJHQ
GHWLMGGDW]HDIJHYRHUGZHUGHQKDGGHQ
KHOHIDPLOLHVVSLQQHQHQSLVVHEHGGHQHU
HHQSDUDGLMVHOLMNRQGHUGDNLQJHYRQGHQ
'HMDDUOLMNVH$/9LQGDW]HOIGHKXLVMH
RQGHUGHKXXUZDDUGHLQ5RWWHUGDP
=XLG+HWOHGHQWDOZDV]RJHGDDOGGDW
ZHGHHHWNDPHUVWRHOHQQLHWHHQVQRGLJ
KDGGHQHQGHSDUNLHWHQJHZRRQORV
PRFKWHQEOLMYHQURQGYOLHJHQ3HQQLQJPHHVWHU3HWURZDVHQLJV]LQVYHURQWZDDUGLJGGDWKLMRPKDOIYLMIµVPRUJHQVHUDO
XLWZHUGJH]HW
(ONHYULMGDJGHWRWRHQORWWRIRUPXOLHUHQRSKDOHQELMIDPLOLHHQFROOHJD¶V
=HJHOWMHVSODNNHQHQLQGHDXWRGH
VSHFL¿FDWLHVLQYXOOHQ$OOHVGULHNHHU
QDUHNHQHQKHWNORSWH]HOGHQ,QGH
:LWWHGH:LWKVWUDDWELMGH.19%

- Jan Bergeijk rijkt een prijs uit in het gezellige clubhuis van TTV Het Centrum -

DOOHVLQOHYHUHQMDORHUVNLMNHQGQDDUGH
YRHWEDO YHUHQLJLQJHQPHWWDVVHQYRO
ORWWRIRUPXOLHUHQWHUZLMOMRXZVWDSHOWMH
GRRUppQJURWHSDSHUFOLSELMHONDDU
JHKRXGHQZHUG,Q+LOOHJHUVEHUJQDGH
VSHHODYRQGLQKHWOHNNHQGHJ\PQDVWLHNORNDDOQDDUFDIp'H7RO%LOMDUWHQWRWGH
YLMIWLJ$OVHLJHQDDU7KHR]¶QVDPEDEDOOHQDFKWHUGHEDUYDQGDDQKDDOGHZHUG
KHWSDVHFKWJH]HOOLJ
Het Centrum nu!
+HWLV¿MQWHFRQVWDWHUHQGDW+HW&HQWUXPQDDOGLHWLMGQRJVWHHGVEHVWDDW
2SVHSWHPEHUDOMDDU.RP
HHQVODQJVRPRQGHUKHWJHQRWYDQ
HHQGUDQNMHRXGHYHUKDOHQRSWHKDOHQ
RIRPZHHUHHQV RIYRRUKHWHHUVW WH

WDIHOWHQQLVVHQ%UHQJXZ]RRQGRFKWHU
NOHLQ]RRQRINOHLQGRFKWHURRNHHQVPHH
+HWLVHHQHUJOHXNHVSRUWYRRUMRQJ
HQRXG:LMKHEEHQHHQIDQWDVWLVFKH
NDQWLQHHQHHQHUJJH]HOOLJHYHUHQLJLQJ
LQ5RWWHUGDP$OH[DQGHUSROGHUDDQKHW
/DJHODQGVHSDG
-DQYDQ%HUJHLMN
7DWWLVWUDDW
&+5RWWHUGDP

ZZZWWYKHWFHQWUXPQORI
IUHGDQQHNH#YHUVDWHOQO

Fietsen wordt steeds gevaarlijker
In de hele wereld zijn naar schatting een miljard bruikbare fietsen, zo meldt Wikipedia. Voor uw voorstellingsvermogen: een miljard is een 1 met negen nullen. China heeft de meeste fietsen: 450
miljoen. Europa wordt op 200 miljoen geschat en in Nederland zijn
het er 16 miljoen, dat is dus net zo veel als het aantal inwoners.
Met een gemiddelde van één staan we bovenaan de internationale
lijst. Jaarlijks worden er 100 miljoen fietsen bijgemaakt. Men gaat
uit van een gemiddelde levensduur van tien jaar.
Ik durf niet precies te zeggen hoe oud
PLMQ¿HWVLVPDDUGDW]DOHHUGHUGHUWLJ
GDQWZLQWLJMDDU]LMQ+HWLVHUHHQYDQ
HHQKHHORXGPHUN'&5
'LHGULHOHWWHUVVWDDQYRRU'H&HQWUDOH
5LMZLHOKDQGHOHHQEHGULMIGDWYRRUGH
7ZHHGH:HUHOGRRUORJJHYHVWLJGZDV
DDQGH'HOIWVHVWUDDWHQQDHHQNRUWH
YHUKXL]LQJQDDU'HQ+DDJWHUXJNHHUGH
QDDUGH-HQVLXVVWUDDW
+HWZDVMDUHQODQJGH¿HWVHQOHYHUDQFLHUYDQGH5RWWHUGDPVHSROLWLHHQGH
JHPHHQWH1DHHQIDLOOLVVHPHQWZHUGKHW
SDQGJHNUDDNWHQPRHVWGLH]HOIGHSROLWLH
HUDDQWHSDVNRPHQRPKHWWHRQWUXLPHQ
ZDDUQDKHWDOVEHGULMIVYHU]DPHOJHERXZ
ZHUGJHEUXLNW

Reputatie
'&5KDGGHVWLMGVHHQJRHGHQDDP'LH
UHSXWDWLHZDVQLHWRQYHUGLHQGZDQWLN
PDDNQXQRJVWHHGVELMQDGDJHOLMNVPHW
YROOHWHYUHGHQKHLGJHEUXLNYDQKHWPHW
GULHYHUVQHOOLQJHQXLWJHUXVWHNDUUHWMH
+HWPRHWQLHWVQHHXZHQUHJHQHQRI
VWRUPHQPDDUELMUHGHOLMNWRWJRHGZHHU
PDJLNJUDDJWRFKWMHVPDNHQRSGH¿HWV
,NYHUNHHULQGHJHOXNNLJHRPVWDQGLJKHLGGDWLNLQHHQEXXUWZRRQ +HW/DJH
/DQG GLHFHQWUDDOJHOHJHQLVWXVVHQKHW
.UDOLQJVH%RVKHW/DJH%HUJVH%RVHQ
KHW6FKROOHERV9RORSJURHQGXVPDDU
RRNDOVLNHHQERRGVFKDSPRHWGRHQLQ
KHWFHQWUXPYDQGHVWDGSUHIHUHHULNGH
¿HWVERYHQGHDXWRZDQWDDQ¿OHVHQ
KHWEHWDOHQYDQSDUNHHUJHOGKHELNHHQ

EURHUWMHGRRG
Netelig
0LMQHUYDULQJLVGDWKHWLQKHWFHQWUXP
HQRRNLQDQGHUHGHOHQYDQGHVWDGYRRU
GH¿HWVHUVVWHHGVJHYDDUOLMNHUZRUGW
2SGH0HHQWGH$HUWYDQ1HVVWUDDWGH
.DUHO'RRUPDQVWUDDW.UXLVNDGHHQ%LQQHQZHJNRPMHRJHQHQRUHQWHNRUWRP
MHXLWGHPHHVWQHWHOLJHVLWXDWLHVWHUHGGHQ+HW]HOIGHJHOGWYRRUGH.RUWHNDGH
GH/XVWKRIVWUDDWHQGH*RXGVH5LMZHJ
LQ.UDOLQJHQ'LHVWUDWHQ]LMQHLJHQOLMN
WHVPDOJHZRUGHQYRRUKHWKXLGLJH
]ZDUHYHUNHHU2SGH.RUWHNDGHPRHW
MHMHLQGHEXXUWYDQKHWGDDUJHYHVWLJGH
DXWREHGULMILQDOOHUOHLERFKWHQZULQJHQ
RPMHWXVVHQGHGXEEHOJHSDUNHHUGH
DXWR¶VHQKHWWHJHPRHWNRPHQGYHUNHHU
HHQZHJWHEDQHQ6RPVZDDQLNPH
GDDULQGH7RXUGH)UDQFHERYHQRSHHQ
GLFKWEHYRONWHFRO
Oppassen
9HLOLJKHLGVKDOYHPDDNLN]RYHHO
PRJHOLMNJHEUXLNYDQGHIUDDLHODQHQ
GLH.UDOLQJHQWHOWHQGHJRHGJHDVIDO-

µW:DVRRNLQGHMDUHQYLMIWLJYRRU¿HWVHUVDORSSDVVHQRSGH*RXGVH5LMZHJ

WHHUGH¿HWVSDGHQ0DDURRNGDDULVKHW
RSSDVVHQJHEOD]HQPHWVNDWHUVDOOHUOHL
VRRUWHQVFRRWHUVHQDQGHUH¿HWVHUVGLH
MHGRRUKHWSHUIHFWHZHJGHNJHUXLVORRV
YDQDFKWHUHQQDGHUHQ0HWGHNHLWMHV
YDQYURHJHUKRRUGHMH]HDOYDQYHUUH
DDQNRPHQ6RPVGHQNLNGDWHUZDW
PHHUJHEUXLN]RXPRHWHQZRUGHQ
JHPDDNWYDQGHYHUSOLFKWH¿HWVEHOPDDU
GLHRQWEUHHNWQRJDOHHQVRSGHVQHOOH
PRGHUQHYHGHUOLFKWHNDUUHWMHV
0HWGHZHWWHOLMNYRRUJHVFKUHYHQYHU-

SOLFKWLQJHQQHHPWPHQKHWWHJHQZRRUGLJQLHW]RQDXZPHHU'H¿HWVSDGHQ
LQKHW.UDOLQJVH%RV]LMQEH]DDLGPHW
ZDQGHODDUVGLHHHQRIPHHUKRQGHQDDQ
GHOLMQKHEEHQHQRPJHNHHUGJHEUXLNHQ
¿HWVHUVGHZDQGHOSDGHQ$OVMHSHFK
KHEWNRPMHHHQYHUGZDDOGHSROLWLHPDQ
WHJHQPDDUHHUOLMNJH]HJGLVPLMGDWGH
HQNHOHNHUHQGDWLNPHELMVOHFKWZHHU
DDQKHW]HOIGHPLVGULMIEH]RQGLJGHQRJ
QRRLWRYHUNRPHQ
'LFNYDQGHQ3ROGHU
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Informatie van De Stromen

Ga natúúrlijk naar buiten
als de natuur op z’n mooist is
De Stromen Kalender
Hieronder een selectie uit de acties en activiteiten van De Stromen voor de
komende weken. Voor meer informatie en voor meer activiteiten kunt u altijd
bellen naar Zorglijn Rotterdam: 0900 – 20 60 660.
Woensdag

De “langste dag van het jaar” ligt al weer een paar weken achter ons en
ongemerkt “kruipen” we naar het najaar toe. In augustus merken we
daar gelukkig nog weinig van. De natuur is in de oogstmaand op z’n
mooist, de temperatuur van het zwemwater het lekkerst en de herfstkleding hoeft nog niet uit de kast te worden gehaald. Omdat we in de
komende maanden nog genoeg tijd hebben om binnen te zitten is het
beter om er, zolang het kan, op uit te trekken. En of u nu alleen bent of
samen, of u zelfstandig woont of in een woon- of zorgcentrum en of u nu
wel of geen hulp nodig heeft, met De Stromen in de buurt kunt u altijd
de deur uit.
U kunt u er altijd op uit met
De Stromen
Met een veelzijdig activiteitenprogramma stelt
De Stromen iedereen in de gelegenheid om op
een prettige en ongedwongen manier op stap te
gaan. Alle activiteiten worden georganiseerd
voor bewoners van onze locaties, maar ook voor
iedereen met De Stromen Comfortkaart. De
kaart ontvangt u als u lid bent van De Stromen.
Dit lidmaatschap wordt ook in 2008 gratis aangeboden aan alle Rotterdammers van 55 jaar
en ouder.

de Stromen Kalender hiernaast publiceren,
maar ook voor 1001 andere vrijwilligerstaken.
Dagelijks trekken onze vrijwilligers er op uit om
met andere mensen activiteiten te ondernemen. Sommigen gaan samen winkelen, fietsen
of naar het theater. Anderen begeleiden mensen naar het ziekenhuis. Weer anderen maken
mensen wegwijs op de computer of zijn er om
gewoon een praatje te maken.

Iets voor u?

Met dank aan onze honderden
vrijwilligers natuurlijk

Bent u creatief of leest u graag? Misschien
houdt u van fietsen of tuiniert u liever. Wat
dacht u van het theater of een muziekuitvoering. Als u dit ook graag in gezelschap doet,
nodigen wij u uit om als vrijwilliger bij De
Stromen aan de slag te gaan. En omdat vrijwilligers voor ons net zo belangrijk zijn als
medewerkers willen we ook, dat vrijwilligers
met net zo veel plezier bij ons werken en het
naar hun zin hebben. Daarvoor bieden wij vrijwilligers een aantal prettige zekerheden zoals
reiskostenvergoeding, een aanvullende (WA-)
verzekering, maaltijdservice en opleidingsmogelijkheden.

De meeste activiteiten die wij organiseren kunnen wij niet zonder de inzet van honderden
vrijwilligers. Dat geldt niet alleen voor een groot
deel van de activiteiten die wij elke maand in

Wanneer u meer wilt weten over vrijwilligerswerk bij De Stromen kunt u bellen met Zorglijn
Rotterdam 0900 – 20 60 660.

Uw lidmaatschapkaart en een
verhelderende brochure
Wanneer u besluit lid te worden van De Stromen
kunt u gebruik maken van de bon of bellen naar
Zorglijn Rotterdam. U ontvangt dan gratis uw
persoonlijke De Stromen Comfortkaart met een
brochure waarin u alles kunt lezen over de voordelen en privileges die bij het lidmaatschap
horen.

Wandelen in het Zuiderpark

20

De huurdersvereniging van Zuiderkroon organiseert in samenwerking met
De Stromen een heerlijke wandelmorgen in het Zuiderpark. De parkmanager wandelt mee en geeft uitleg over wat u onderweg aan mooie natuur
tegenkomt. 55 plussers die zin hebben om mee te wandelen zijn welkom. Rolstoelen en
scootmobielen trouwens ook. Om 9.30 uur verzamelen we bij Zuiderkroon aan het
Vlissingenplein 108 in Rotterdam, waar we om 10.00 uur vertrekken. Onderweg pauzeren we bij “De Jachthut”. Consumpties zijn voor eigen rekening. Om ca. 14.00 uur zijn we
weer terug. Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden voor
15 augustus bij Elly Kamperman van Zuiderkroon, telefoon: 010 – 4810202.
AUGUSTUS

4 Fietstochten door de polders
Elke
donderdag Onder het motto “Fietsen geeft natuur(lijk) plezier organiseert deelgein
meente Alexander 4 fietsdagen. Elke route bedraagt een kleine 25 kilomeSEPTEMBER

ter. Tijdens de fietstocht op 25 september wordt een stop gemaakt bij
Rotterdam Airport dat u trakteert op een kopje koffie met een verrassing. Per fietstocht
wordt een kleine vergoeding gevraagd. Natuurlijk kunt u ook aan meerdere tochten deelnemen. Voor informatie en adressen waar u zich kunt inschrijven kunt u bellen met Zorglijn Rotterdam 0900 – 20 60 660.
Zaterdag

Nu alvast boeken voor de Brocante-dagtocht naar Lille

6

In het eerste weekend van september wordt in het oude stadscentrum van
Lille de grootste brocantemarkt van Europa georganiseerd. Liefhebbers van
SEPTEMBER
brocante kunnen op de kilometers lange markt hun hart ophalen en vinden
snuisterijen die ze in Nederland niet zo snel zullen tegenkomen. Samen met Snelle Vliet
organiseert De Stromen een dagtocht naar Lille. Houders van De Stromen Comfortkaart
betalen daarvoor slechts € 21,-. Bel voor informatie en reserveringen naar Zorglijn Rotterdam 0900 – 20 60 660.

Een lekkere tip voor wanneer u op stap bent geweest

TIP

Wanneer u na een heerlijke dag buiten geen zin heeft om te koken kunt u
gebruik maken van onze maaltijdservice aan huis waarmee u aan tafel
kunt gaan wanneer u dat zelf wilt. Al u het gezellig vindt om samen met anderen te tafelen bent u uiteraard ook van harte welkom in één van onze sfeervolle restaurants waar u heerlijk kunt eten tegen een betaalbare prijs. Voor meer informatie over de
maaltijdservice en de restaurants van De Stromen kunt u bellen met Zorglijn Rotterdam
0900 – 20 60 660.

8 weken AD voor slecht 15 euro
De vakantie is een uitgelezen tijd om wakker te worden met het AD. Houders van De
Stromen Comfortkaart kunnen profiteren van een zeer voordelig zomeraanbod. In plaats
van 6 weken voor € 15,95 ontvangt u de krant maar liefst 8 weken voor slechts € 15,elke dag thuis. Bel voor informatie 0900 – 20 60 660.
ZOMER

ANWB IJsselmonde Fietsroute met lekkere en voordelige tussenstops

IJsselmonde is een ideaal fietsgebied met lange – vaak vrij liggende – fietspaden. ANWB fietsroute 10 (44 km) langs de noordoever van de Oude
Maas brengt u langs bijzondere plaatsen en locaties. Onderweg komt u
gezellige ruststops tegen waar u op vertoon van De Stromen Comfortkaart met korting
kunt genieten van een heerlijke versnapering. Voor informatie over de route en de “uitspanningen” waar u even op adem kunt komen kunt u bellen met Zorglijn Rotterdam
0900 – 20 60 660.

2008

Ja, ik word lid van De Stromen en ontvang gratis
De Stromen Comfortkaart.
Naam:................................................................Voorletters....................M/V
Straat:..................................................................Huisnummer:........................
Postcode:................................ Woonplaats:........................................................
Telefoon:..................................E-mail:................................................................
Geboortedatum:....................... Geboorteplaats:...................................................

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

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

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

ORTD 08

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

Voor informatie, vragen en reserveringen kunt u bellen met Zorglijn
Rotterdam 0900 - 20 60 660 (5 ct p.m)
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‘Wees slim, koop Glim’ jarenlang symbool voor
Nederlandse zindelijkheid
De NV Glimfabriek verschafte tot in de jaren vijftig veel werkgelegenheid aan de bevolking van Overschie. Het fabriekscomplex met de markante gebouwen was gevestigd aan de voormalige Schiedamseweg, na de annexatie van Overschie door Rotterdam gewijzigd in Overschieseweg. Glim produceerde
onder diverse merknamen een breed assortiment schoonmaakartikelen, waaronder schoencrème,
poetspommade, kachelpasta en het schuurpoeder Schura. Het bedrijf was zeer bekend vanwege de
opvallende slagzin ‘Wees slim, koop Glim’. Die reclame was decennia achtereen moeilijk te ontlopen,
doordat deze was opgehangen op prominente plekken in steden en dorpen.
Voor trouwe personeelsleden was het
poetsmiddelenbedrijf zeker niet slecht,
getuige een brief van de directie aan
het personeelslid mejuffrouw Jo van
Beek, gedateerd op 21 december
1939, het jaar van de militaire mobilisatie in Nederland. “Na het uitbreken
van de Europese oorlog is er, zoals u
bekend is, een grote vraag ontstaan
naar vele artikelen. Gelukkig voor
ons allen behoren tot het gevraagde
ook de poetsmiddelen van ons bedrijf.
Daardoor is er in onze zaak een grote

bedrijvigheid ontstaan met als gevolg
dat de meesten uwer meer arbeid hebben moeten verrichten dan normaal.
Op kantoor nam het werk toe, in de
fabriek werd verdubbelde werkkracht
vereist, in de buitendienst moesten
verschillende vertegenwoordigers
arbeid verrichten voor hun gemobiliseerde collega’s.”
En: “Wat de toekomst ons brengen zal,
weet niemand. Laten wij allen, zoveel
als in ons vermogen is, arbeiden om
de moeilijkheden die ongetwijfeld

- Links de Glimfabriek met haar typische vierkante bakstenen aan Overschieseweg. De foto is
van 1956 Foto uitgeverij Voet/Jan Roovers -

zullen komen, het hoofd te bieden,
teneinde onze Glim haar plaats onder
de zon te laten behouden. Maar hoe
het ook zal verlopen, wij allen, zonder
onderscheid, zullen ons leven moeten
versoberen. Dat zal een ieders lot zijn.
Directie en Commissarissen volgen
het levenspeil nauwkeurig. Op het
ogenblik achten zij nog geen termen
aanwezig een duurtetoeslag te geven,
gezien het feit dat in de ons achterliggende tijden van depressie en salaULVYHUODJLQJRQ]H¿UPDGHVDODULVVHQ
steeds heeft gehandhaafd. Wel hebben
wij gemeend onze waardering voor
uw arbeid gedurende de afgelopen
maanden niet alleen in woorden te
moeten uiten en vertrouwen wij dat
ons kerstgeschenk in goede aarde zal
vallen.”
Bijgevoegd trof mejuffrouw Jo van
Beek in de envelop bankbiljetten ter
waarde van 35 gulden aan. Ook de
andere medewerkers werden bedacht

- Een deel van het personeel poseert in de jaren dertig voor het pand
voor een bedrijfsfoto Foto collectie Rein Wolters -

PHWHHQ¿QDQFLsOHELMGUDJH
Ouderwets
In 1924 werd de toen 29-jarige Ir.
Leendert Gerrit Versteege aangesteld
als directeur bij de NV Oliefabriek
Schiedam te Schiedam. Eerder had
de geboren en getogen Rotterdammer
gewerkt bij scheepswerf Piet Smit jr.
aan de Stadionweg in Rotterdam. In
1933 werd de vader van vier kinderen
aangesteld als algemeen en technisch
directeur van de NV Glimfabriek,
ontstaan uit de oliefabriek en een
groothandel in was- en poetsartikelen.
Op het hoogtepunt had Glim ruim
honderd mensen in dienst, onder wie
Machiel Goudriaan in de oorlogsjaren
als chef in de fabriek.
Goudriaan werkte samen met functiegenoot Van der Plas. Van Goudriaan

was bekend dat hij zich tegenover
het personeel behoorlijk ouderwets
kon opstellen. Als zich een meisje
aanmeldde voor werk, kreeg ze van
hem te horen dat ze in de fabriek
geen lippenstift of make-up op
mocht hebben. De meiden van Glim
mochten zelf niet glimmen. Goudriaan woonde in de Benthuizerstraat in
het Oude Noorden en ging elke dag
RSGH¿HWVQDDU]LMQZHUN.RUWQD
het tekenen van de vrede is hij met
pensioen gegaan. Van hem is weinig
meer bekend, maar misschien zijn
er nog ex-werknemers van Glim die
zich hem herinneren. Namen van
enkele andere personeelsleden waren
%DNNHU1HGHUYHHQ6FKDWERUQ.RFK
boekhouder Breugelmans, Van Blois,
Rijkuiter en De Wilde.

- Symphony. Staand van links naar rechts:
Jos Kroon, Jan van Tintelen, Arthur Bosch
en Jos Vlietstra. Zittend: Harry Lodders. -

deel 35

Symphony
Vier jongens, die medio jaren zestig bij elkaar op de St. Petrus-ulo op de Stationssingel zaten,
hadden één passie: de beat- en bluesmuziek. Ze besloten met elkaar te gaan musiceren. Hun
band heette aanvankelijk The Utmost, later Symphony.
Ze begonnen met simpele instrumenten: Jan van Tintelen (slaggitaar), Harry Lodders (drums),
Peter Lodders (basgitaar) en Jos
.URRQ VRORJLWDDU ³,NKHULQQHU
me nog goed dat de drummer zat te
slaan op lege mayonaise-emmertjes.
Versterkers hadden we niet, wél een
viersporen-bandrecorder met bijbehorende plastic microfoon”, zegt Jos
.URRQELMZLHWKXLVGHHHUVWHUHSHWL
ties van de band plaatsvonden. “Op
mijn slaapkamer op de Bergselaan.
'LHVWRQGQDDÀRRSDOWLMGEODXZYDQ
de sigarettenrook.”
+HWHHUVWHRI¿FLsOHRSWUHGHQYDQ
de groep was op een feest van de
Thomas More kweekschool, naast de
ulo op de Stationssingel. De jongens
hadden voor die gelegenheid verster-

kers en dergelijke bij muziekwinkel
6DULVJHKXXUG.URRQ³:HVSHHOGHQ
nummers van The Beatles, Q65,
Cuby and The Blizzards en The Rolling Stones. We haalden alles uit die
kasten. Dus al snel kregen we van de
schoolleiding te horen dat we veel te
hard speelden.”
Dawn
De band ging toen al door het leven
RQGHUGHQDDP%XWWHUÀ\%OXHV/WG
en had zich bovendien versterkt
met zanger Bouke Pieterse. Bassist
Cor Blom had de plaats van Peter
Lodders ingenomen. “We legden de
nadruk meer op blues- en rockmu]LHN´OHJW.URRQXLW7KH%XWWHUÀ\
Blues Ltd trad op in onder andere
5RWWHUGDPVHMRQJHUHQVRFLsWHLWHQHQ

jeugdhonken. “Hazzebaz en die van
GH1,921´ZHHW.URRQ'H5RW
terdammers stonden ook op podia
van andere clubs en campings in de
regio.
Toen de groep begin zeventiger jaren
in contact kwam met de klassiek
geschoolde pianist Jos Vlietstra, ging
het roer om en werd ’t symfonische
rock dat de klok sloeg. De band
kreeg opnieuw een andere naam:
Dawn. Maar ook Dawn was geen
lang leven beschoren, want korte tijd
later heette de formatie Symphony.
“De band mocht toen de kelder van
de ‘familiekerk’ aan de Bergsingel
gebruiken als repetitieruimte”, zegt
.URRQ³:HKDGGHQWRHQEHKDOYH
covers, bovendien eigen composities
op het repertoire staan. Maar in die

periode hebben we jammer genoeg
niet veel opgetreden.”
Talentenjacht
6\PSKRQ\PHW9OLHWVWUD.URRQ
Van Tintelen, Harry Lodders en zanger Arthur Bosch in de gelederen,
speelde weliswaar de sterren van de
hemel, maar meer dan één concert
YDQGHURFNJURHSKHULQQHUW.URRQ
zich niet. “We hebben een keer mee
gedaan aan een talentenjacht, die
werd gehouden in de Houtrusthallen in Den Haag”, zegt hij. “Maar
meer zat er vervolgens niet in. De
PX]LNDOHLGHHsQZDUHQNHQQHOLMN
opgedroogd. Er werden geen nieuwe

nummers meer geschreven”. In
1974 ging Symphony ter ziele.
Een aantal muzikanten van toen is
QRJVWHHGVPX]LNDDODFWLHI.URRQ
en Harry Lodders spelen in de
FRYHUIRUPDWLH.MRHWHQQDPHQLQ
2001 een cd in eigen beheer op,
waarop uitsluitend nummers staan
uit de zestiger jaren. “Nummers
die we destijds ook speelden”, licht
hij toe. Vlietstra is muziekleraar en
Arthur Bosch zingt tegenwoordig
voornamelijk klassieke werken.
Heeft u een bijdrage voor deze
rubriek, of wilt u reageren? Het
e-mailadres is: ed.vanhelten@
hotmail.com.
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DE LEUKSTE BIJBAAN
EN FLEXIBELE WERKTIJDEN
Q Bezorgen bij u in de buurt
Q Flexibele werktijden
Q Zelfstandig werken
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Openhaarden & Kachelcentrum

Aanleg
Onderhoud
O Schuttingbouw
O Vijvers
O Alle soorten bestratingen
O Ophogen
O Schoonmaken en fatsoeneren
O Blokhutten
O
O





%H]RHNRQ]HVKRZURRPLQGHUHJLR

Voor al uw
tuinwerkzaamheden o.a.

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!!

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

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

ONDERHOUD

RESTAURANT WERELDS
Verborgen in de
Witte de Withstraat 81 - 85
Rotterdam centrum:
Zoekt een fulltime

zelfstandig
werkende kok m/v
Een pre is:
Diploma sociale hygiëne, gevoel voor
automatisering, stressbestendig, collegiaal,
ÀH[LEHOHQVRFLDDO
Wij bieden:
- Ruimte voor creativiteit en ideeën
- Een leuk team van collega’s
- Een moderne nieuwe keuken
- Een keuken met koele temperatuur
- Een dynamische en groeiende onderneming

Ook zoeken wij

bedienend personeel
voor de vakantie en/of parttime plusminus 12 uur
SHUZHHN
Belangstelling?
6WXXUMH&9QDDULQIR#ZHUHOGVUHVWDXUDQWQO
HQZLMQRGLJHQMHXLWYRRUHHQJHVSUHN
*HKHLPKRXGLQJJHJDUDQGHHUG
ZZZZHUHOGVUHVWDXUDQWQO
Tel 010 414 16 90

Al vanaf 35 euro
per maand

Bel nu voor de gratis prijsopgave

Adressen en telefoonnummers:
Rotterdam
Hesseplaats 72, tel.: 010-4212614
Keizerswaard 99, tel.: 010-4822762
Langenhorst 251, tel.: 010-8001070

Capelle aan den IJssel
K.C. de Koperwiek,
Centrum Passage 55,
tel.: 010-4588170

Dordrecht
W.C. Sterrenburg, P.A. de Kokplein 138,
tel.: 078-6175351

Nieuwerkerk aan den IJssel
W.C. de Reigerhof 84,
tel.: 0180325234

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

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

c.v. decor shop
Design verwarming

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

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
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- De Prins Alexanderstraat met links de
Willem Barentsstraat,
waar de eerste
woningen in afwachting
zijn van sloop. Foto
collectie Rein Wolters -

Shantyfestival
groeit gestaag
Groei in het aantal podia. Groei van de
kwaliteit. Groei in de samenwerking.
Het Shantyfestival groeit gestaag en dat
komt door de goede gezondheid van
de organisatie. Als je zingt word je drie
jaar ouder en verbetert de kwaliteit van
leven.
Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7
september 2008 wordt voor de zesde
keer het Shantyfestival Rotterdam
georganiseerd. Dit valt samen met de
Wereldhavendagen. Door de groei van
de bebouwing van het centrum van
Rotterdam kost het steeds meer moeite
een mooie plek voor het festival te
vinden. De plaats van de grote tent aan
de Gapersteeg hoek Wijnhaven is dit
jaar weer beschikbaar. Naast dit podium
worden nog vijf podia rond de Oude
Haven, Wijnhaven en Leuvehaven
opgesteld. Door een andere selectie van
shantykoren is een kwaliteitsverbetering
te verwachten.
Nieuw is de workshop voor
solo(shanty)zangers die onder vakkundige leiding zal staan. Deze workshop
wordt gehouden op zaterdagmiddag. Er
is plaats voor ongeveer 20 deelnemers.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
'HHOQDPHNRVW¼SHUSHUVRRQ
De Stichting Shantyfestival Rotterdam
bezint zich op dit moment over een
spectaculaire openingsact die dit Rotterdamse evenement nog meer op de kaart
zal zetten. U mag dit grandioze evenement niet missen. Proef de romantiek
van de oude maritieme sfeer van weleer.
Ook u mag meezingen bij Curaçao of
The Wild Rover of het Rotterdamse
levenslied Ketelbinkie. Tot dan.
Stichting Shantyfestival Rotterdam
Postbus 4455
3006 AL Rotterdam
010-4825240
pr@shantyfestivalrotterdam.nl
www.shantyfestivalrotterdam.nl

Noordereiland
was jaren een dorp in een stad
Bouwplannen of andere veranderingen geven meestal onrust bij wie er mee te maken krijgen. De bevolking van het
westelijk deel van het Noordereiland was in de jaren vijftig
van de vorige eeuw op die regel geen uitzondering. Bij hen
hing reeds lang in de lucht: er komt een nieuwe WillemsEUXJ1LHPDQGZLVWKHWÀMQH
Henk en Alie Moonen ondervonden dat aan den lijve. In de Prins
Alexanderstraat had het echtpaar
WRWRPVWUHHNVHHQÀRUHUHQGH
slijterij met een omvangrijke
klantenkring. Noodgedwongen
verhuisden ze hun zaak naar de
Thorbeckestraat aan de andere
kant van het eiland en nog weer
later naar de Sleephellingstraat,
waar de winkel uiteindelijk opgeheven werd. Aan de overzijde van
Moonen bevond zich in de Prins
Alexanderstraat de melk- en kruidenierswinkel van J. van Bommel.
Ook die legde het loodje door een
afnemend klantenbestand. Dochter Lenie verdiende af en toe een
zakcentje met babysitten bij buren. Sigarenhandelaar J. van Drom
zag zich eveneens genoodzaakt
zijn ooit druk beklante sigarenwinkel aan de Prins Hendrikkade
te sluiten. Melkboer Adrie van
Berkel van de Feijenoordstraat,
bijgenaamd Bolle Feijenoord
omdat hij in die straat woonde

organiseren van straatfeesten
op hoogtijdagen. Dan hing de
buurt de vlag uit en Kanselaar
en zijn ploeg versierden de straat
feestelijk. Kinderspelen vulden
de dag, terwijl er ’s avonds feest

- Nogmaals de Willem Alexanderstraat, nu vanaf de Prins Hendrikkade.
Op de hoek de zuivelhandel en levensmiddelenwinkel van Van Bommel met links de
sigarenwinkel van Van Drom. Foto collectie Rein Wolters-

én een fanatiek supporter van de
club was, verkocht steeds minder
en moest zijn winkeltje sluiten en
zijn bezorgwijk staken.
Héél bekend en actief in de Prins
Alexanderstraat was de familie
F. Kanselaar. De heer des huizes
was niet weg te denken bij het

- Het braakliggende terrein stond bekend als ’t Puin en werd gebruikt om te voetballen. Op de
achtergrond het Prins Frederikplein met links De Ruyterstraat en de Marinestraat, nog zonder
nieuwbouw. Foto uitgeverij Arnoud Voet/ Jan Roovers -

voor de oudere straatbewoners
was. Onder het genot van menig
alcoholische versnapering, gingen
de beentjes van de steentjes, zoals
het dansen op straat in rijmelarij
werd uitgedrukt.
In een achterzaaltje in de Prins
Alexanderstraat vertoonde bewoQHU-DQYDQGHU6WDUUH¿OPVHQRS
zaterdagavond maakten buurtbewoners er een dansje. Van der
Starre was ook de man, die zich
met succes opwierp voor de komst
van doelpalen op het ’puin’. Dat
was het braakliggende stuk grond
tussen de Prins Alexanderstraat,
het Prins Frederikplein en de De
Ruyterstraat. Het open terrein
was ontstaan nadat de panden
er omheen door oorlogsgeweld
waren vernield. In de buurt stond
het terrein bekend vanwege de
‘puinvoetbalcompetitie’ met ook
de ploeg van de Noordereiland
Boys (NEB). M.H. Beerenbroek
was aanvoerder én doelverdediger

van het elftal. Tot de medespelers
behoorden zonen van kruidenier
Dekker uit de Thorbeckestraat en
de gebroeders Poots van het café
op de hoek van Sleephellingstraat
en de Prins Hendrikkade.
Het voetbaldomein werd aan
het begin van de winter door de
brandweer onder water gezet.
Na dichtvriezen werd er massaal
geschaatst, want singels of sloten
waren en zijn er niet op het Noordereiland. Iedereen vermaakte
zich van de eerste tot de laatste
seconde met het ijsplezier.
Waar de bewoners voor vreesden,
werd in 1962 werkelijkheid. Toen
werd begonnen met het slopen van
de Feijenoordstraat. Omliggende
straten volgden daarna en in een
paar maanden tijd was een stuk
volksbuurt verdwenen, dat twee
decennia eerder nog veel leek
op een dorp in de stad. De enige
herinnering aan die periode is het
pand van café Vlag en Wimpel
op de hoek van De Ruyterstraat
en Prins Hendrikkade. Wel zijn
enkele oude straatnamen teruggekeerd in het nieuwe woonblok
aan de westkant van de oprit van
de Nieuwe Willemsbrug.
De Maaskade en de Prins
Hendrikkade hadden een eigen
sfeer door het laden en lossen
van binnenvaartschepen. Op de
basaltklinkers van de kaden zag
het er altijd gezellig rommelig uit
door de opgetaste balen, kisten
en vaten, die in afwachting waren
van verder transport. Het rook er
naar teer, olie en andere kenmerkende havenluchtjes. Waar ooit
sinds 1880 het Prins Frederikplein
was, werd aan het eind van de
jaren zeventig van de 20ste eeuw
de oprit gebouwd voor de Nieuwe
Willemsbrug.
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Chinees Specialiteiten Restaurant

10

Mountain Spring

VAN HAVENMAN
TOT KUNSTSCHILDER

Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 7,95 p.p.

GROTE EXPOSITIE EIGEN WERK
Vrije toegang tot De Markgraaf Art & Gallery
van zondag 6 juli t/m zondag 24 augustus a.s.
Zie openingsdagen en tijden.

JAN ANTON RIJSDIJK
De havenondernemer die met een buidel geld de haven uit gestuurd werd, een kasteel kocht, dit van de grond af herbouwde,
een gigantische manege omtoverde tot een van de mooiste en
grootste galeriën van Europa is inmiddels in de ban geraakt van
de schilderskunst. Met dezelfde passie waarmee hij vroeger
met zijn drijvende kranen volgeladen bulkschepen te lijf ging,
gaat hij nu het lege doek te lijf met penseel en olieverf. Voor
het eerst laat deze voormalige havenman een overzicht zien
van zijn tot nu gemaakt werk (meer dan 50 schilderwerken).
“Indrukwekkend en heel bijzonder schilderwerk”, zeggen kenners en ingewijden.

(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
Ontdek zelf het verrassende, kleurrijke, dynamische, expressieve en spirituele. Ervaar de warmte en de passie en voel de
weemoed naar de Rotterdamse haven in 55 schilderijen van
Jan Anton Rijsdijk.

TE KOOP:

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

Knippen
voor maar ¼
Knippen, verven
65+ korting wo.
¼ hele perm.
kort haar

www.demarkgraaf.be
politiebericht

ZAANSE JUWELIERS

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

¼

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

.DUHO'RRUPDQVWUDDW
*+5RWWHUGDP
WHO
ID[

SINGLE, MAAR
LIEVER SAMEN?
40PlusRelatie.nl (lid BER)
Bel: 015-8894807

3VJNLBNFSBQQBSUFNFOU
N JOIFUDFOUSVN
WBO;PFUFSNFFS

€ 250.000
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Olympische Spelen
Nog drie nachtjes slapen en dan kan de televisie weer de hele dag aan. Wij voelen allemaal ons sportieve hart kloppen, we hebben een extra kratje pils gekocht en twee gezinspakken paprikachips aangeschaft. De grote fauteuil mét voetenbankje staat recht voor
KHWKLJKGHÀQLWLRQFPEUHGHSODVPDVFKHUP'H6SHOHQLQ3HNLQJ RQHHRXZH]DN
Het is Beijing, hoewel een Chinees Zhong Guo zegt) kunnen beginnen. Als ‘onze’ jongens
en meisjes over tweeëneenhalve week ook nog wat goud, zilver of brons willen meebrengen uit China, is mijn sportieve gevoel weer helemaal bevredigd.
Dat ik ’s morgens vóór de haan
moet opstaan om alle wedstrijden
rechtstreeks te zien zeg ik wel,
maar ik maak me er niet druk over.
Als ’s avonds op TV alle herhalingen te zien zijn, heb ik de tijd om
HHQYDQ,QWHUQHWLQJHODGHQ¿OPWH
bekijken.
Ja, die plasmatelevisie komt er wel
uit!
Nog een keer
Zeer regelmatig vallen er brieven/mailtjes in brievenbus en/of
e-mailbox, waarin gevraagd wordt
om toezending van een afdruk
van een in De Oud-Rotterdammer
geplaatste foto.
In 99% van de gevallen krijgt
GHYUDJHUKHWYROJHQGHRI¿FLsOH
DOR-antwoord: “Foto’s uit de
krant zijn veelal afkomstig uit
de collectie van Uitgeverij en
Antiquariaat Voet. U kunt de foto’s
bestellen via www.fotovanrotterdam.nl. Foto’s bij de rubrieken
‘Tante Post(bus)’ en ‘Oproepjes’
]LMQSHUGH¿QLWLH1,(7YLD'H
Oud-Rotterdammer na te bestellen.
Om een kopie van de foto te bemachtigen raden wij u aan contact
op te nemen met de inzender van
het artikel.” Ook het ongevraagd
toezenden van originele foto’s is

aan spelregels gebonden: “Indien u
foto’s wilt insturen, adviseren wij
u dit via e-mail te doen. Beschikt
u niet over een e-mailadres dan
kunt u de foto’s per post versturen,
vergezeld van een geadresseerde
en gefrankeerde retourenvelop,
waarin wij de foto aan u kunnen
retourneren.”
Zeker wanneer het enig en origineel materiaal is, heb ik liever dat
het niet aan mij gezonden wordt.
Mijn ‘mobiele’ situatie is van dien
aard, dat ik niet ‘even’ naar een
717EULHYHQEXVORRSRPGH]DDN
terug te sturen. Buiten dat, het

bespaart me ook ‘teleurstellingen’.
Zeer onlangs werd er door een
passant een dikke enveloppe in
mijn brievenbus gegooid. In de
enveloppe ontdekte ik een, voor mij
onbekend, boekje over de gevolgen
van de Watersnood 1953 in Rhoon
en Poortugaal.
M’n hart sprong open en gretig
nam ik kennis van de tekst en
foto’s in het boekje. Ik wist al waar
dit boekje een plaats zou krijgen
in m’n boekenkast: in de buurt
van o.a. de Hoogvlietboeken van
Rein Wolters. Daarna pas ging ik
de bijgevoegde brief lezen. Deze
brief bevatte een, te late, oplossing
van een ‘Waar-was-dat-nou-foto’.
De laatste zin van de brief bevatte daarnaast een teleurstellende
mededeling: “Daar ik maar één
exemplaar van dit boekje heb, hoop
ik dat u het weer retour zendt.”
1DWXXUOLMNJDDWKHWERHNMHWHUXJ
(HQSDVVDQWKHHIWKHWLQP¶Q
brievenbus gedaan, kan diezelfde
passant het weer bij me afhalen?
Mijn inzet kan ook vriendelijk
]LMQ(HQIRWRXLWPLMQJURWHFROlectie, die ik had gebruikt voor een
::'1YUDDJOHYHUGHHHQUHDFWLH
op van een DOR-lezeres: “Wij menen op de foto onze (schoon)vader
te herkennen, maar de krantenfoto is net niet duidelijk genoeg.”
Omdat ik wist, dat waarschijnlijk
niemand anders deze foto heeft,
stuurde ik per e-mail een goed gescand exemplaar. Binnen 20 minuten had ik een reactie: “Dank voor
het maken van de uitzondering! Ja,
het is (schoon)papa! Waarschijnlijk
in zijn lunchpauze aan het uitrusten
op een bankje. Hij is de voorste
man op de foto. Wij vragen ons
nu natuurlijk af of de man naast
hem een collega is. Schoonpapa
een man van getallen hoor! Ruim
50 jaar werkzaam geweest in de
verzekeringsbranche. De naam van
het bedrijf veranderde telkens (Stad
Rotterdam Verzekeringen) en hij
ging telkens mee. Zijn hele leven in
Rotterdam gewoond en gewerkt, 73
jaar met dezelfde vrouw getrouwd
geweest en op 5 december 2007
op 101-jarige leeftijd overleden.
1RJPDDOVKDUWHOLMNGDQNKRRU$DG
en Lia Buddenbaum.” Bescheiden
zeg ik ‘Graag gedaan!’.
HAL-schepen
1RJQLHW]RODQJJHOHGHQ]DJLNKHW
allernieuwste schip van de Holland
Amerika Lijn in m’n spionnetje
voorbijvaren. Ik heb het over de

(XURGDP
M’n omgeving had het over een
YDUHQGÀDWJHERXZHHQPHQLQJGLH
veel DOR-lezers deelden. Ook ik
kan niet zeggen, dat dit het allermooiste schip van de HAL-vloot is.
Als aanduiding van wat ik ooit een
mooi HAL-schip vond, plukte ik
zomaar van Internet een afbeelding
YDQGH1LHXZ$PVWHUGDP
Tientallen DOR-lezers wilden
weten, waar ik dat plaatje gevonden
had. Iedereen wilde hem hebben.
(LJHQOLMNZLVWLNKHWQLHWPHHULN
had via Google-afbeeldingen naar
µ1LHXZ$PVWHUGDP¶JH]RFKWHQ
was o.a. op de geplaatste ‘foto’ terecht gekomen. Maar ik kreeg ook
een mailtje van Henk van der Veer,
die mij vertelde dat hij de schilder
was van de door mij geplaatste
DIEHHOGLQJYDQGH1LHXZ$PVWHUdam. Het was geen foto….het was
een schilderij!
Wat doorspitten leverde het volJHQGHRS³(HQSDOHWJHEUXLNW+HQN
van der Veer niet. Verf mengt hij op
een plastic wegwerpbordje en het

door Aad van der Struijs

vanwege de vele lijnschepen die hij
op het schilderslinnen vastlegde.
1LHYHOG*RXGULDDQ9HUROPH
maar ook havenjournalist Bram
Oosterwijk zijn adressen waar de
schilderijen van Henk hangen.
Voor Internetters is veel van het
werk van deze schilder te vinden

staar in beide ogen is verholpen
door het plaatsen van nieuwe ooglenzen in m’n ogen. Ik zie nu niet
DOOHHQRSKHWWRSMHYDQGH(XURPDVW
een vlieg zitten, maar kan zelfs
onderscheiden of het een hij of een
zij is.
Ik zou veel namen kunnen noemen
van mensen die mij bij de totstandkoming van het ‘nieuwe’ gezicht
hebben geholpen, maar ik volsta
met dank uit te spreken aan iedereen in het Oogziekenhuis en aan
m’n steun en toeverlaat, die steeds
weer klaar stond om mij ‘heen en
weer’ te rijden.

met linnen bespannen raamwerk
staat tegen een muur. Zijn atelier is
een in zijn woning gelegen bovenkamertje. “Ik ben maar een simpele
71jarige uit Charlois afkomstige
goser, die werkt op z’n eigen
maniertje”, zegt Henk.
Van zijn gabber Wout van der Stelt
heeft Henk het nodige opgestoken,
vooral het schilderen in een juiste
verhouding. Henk vertelt: “Ik heb
veel schilderijen gemaakt. Het
Witte Huis, maar ook landschapSHQ0DDUVFKHSHQDOVGH1LHXZ
Amsterdam, Rotterdam en stoomsleepboten hebben m’n voorkeur.
De compositie van schepen in een
schilderij moet kloppen, anders trap
je een zeeman op z’n hart.”
De bijnaam van ‘lijnspecialist’
vindt Henk van der Veer maar matig. Dit stempel kreeg hij opgedrukt

bij http://www.arendnet.com/
hvdvstart.htm . Buiten alle schilderijen van Henk is er bij www.
arendnet.com nog meer te genieten.
Splintertjes
In de afgelopen maanden heb ik
twee ‘nieuwe’ ogen gekregen. Mijn

Regelmatig krijg ik reacties op
de slagerij van mijn vader in het
Zwaanshals. Vaak wordt dan zijn
winkel verward met collega-slager
De Pater (een woonblok verder).
Mijn vader verkocht vlees(ch)- en
vlees(ch)waren in het Zwaanshalsblok tussen Zaagmolenstraat
(Jamin) en de Ooievaarstraat (café)
LQ(QP¶QYDGHU]DJHU]RXLW
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

Pagina 24

Dinsdag 5 augustus 2008

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321
Andere filialen:

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124 - 2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870
www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland
De kleuren van eiken zijn zeer uitgebreid. Natuurlijk de
standaard kleuren: blank en donker eiken. Gepatineerde
kleuren blank, donker, kers en antiek.
Trendy kleuren white wash, koloniaal, mat gelakt, olie, wengé
en mosgroen, deze kleuren hebben een eigen look en een
natuurlijke uitstraling.

U WILT EEN OPEN
HAARD?

Op maat gemaakte
meubelen is bij
sommige programma’s
mogelijk.

EIKEN
WANDKASTEN

...maar u heeft geen
rookkanaal. Geen probleem.
...daar hebben wij een
fantastische oplossing voor.

KARAKTER EN STIJL De strakke en
robuuste stijl geeft frodo® een heel eigen
karakter. Door de uitgeholde stijlen wordt het
gebruik van massief eiken benadrukt. Het
gebruik van karaktereik, met zichtbare noesten
en windscheurtjes, geeft het meubel een erg
natuurlijke uitstraling. Frodo® is ongetwijfeld
een verrijking van uw interieur!

Laat u inspireren door de vele
mogelijkheden met elektrische haarden. Een haard is de sfeervolle finishing touch van
uw woning.Wij bieden u een ruim assortiment aan sfeerhaarden en sierschouwen in
diverse modellen en kleuren.

SPECIALE AANBIEDING
Sierschouw compleet met elektrische sfeerhaard. Verkrijgbaar in
het zwart of wit, grenen antiek-look.
Nu voor slechts

vanaf

 750.-

OP = OP

Nog
slechts
enkele
stuks!

 595.-

 Meubelpaleis Zuidland

Heeft een ruime keuze in relaxfauteuils

Van handmatig tot elektrisch verstelbare. De
meeste fauteuils kunnen geleverd worden met
een sta op hulp.Tevens kunt u bij Meubelpaleis Zuidland een fauteuil op maat laten
maken, de hoogte en zitdiepte nader te
bepalen zodat voor u een goed zitcomfort
mogelijk wordt.Voor een goed advies laat u
adviseren door een van onze adviseurs.
Heeft u geen eigen vervoer?
Voor ons geen probleem!
U belt voor een afspraak en wij
halen en brengen u geheel gratis
zonder enige verplichtingen.
Tel. 0181 - 452321

aar in de
aat altijd kl
De koffie st
corner.
ie
ff
ko
ge
gezelli

 Meubelpaleis Zuidland

De grootste seniorenmeubelspecialist in de
regio Zuid-Holland

Er is een ruime keuze aan senioren bankstellen. Deze bankstellen
kunnen worden besteld in diverse stoffen, maar er zijn ook
bankstellen die op voorraad zijn dus direct te
leveren tegen aantrekkelijke prijzen. Deze
bankstellen zijn voorzien van interieurvering,
een goed zitcomfort en met een zeer goede
kwaliteitsnorm. Service en kwaliteit staan bij
ons hoog in het vaandel.
Wij geven tot  450,- inruil terug voor
uw oude bankstel. Hiervoor geldt ook de

HAAL EN BRENG SERVICE
0181 - 452321

ACTIE!
SENIORENBANKSTELLEN
2,5 - 1 - 1, levering direct,
slechts enkele stuks
vanaf
Diverse showroommodellen tegen
aantrekkelijke prijzen.

 1.250.-

RUIME
COLLECTIE
COMPUTERKASTEN.
Vanaf

 399.-

ROUTEBESCHRIJVING
Spijkenisse

NIEUW!!! ACCESSOIRES, K ADO-ARTIKELEN EN VLOERKLEDEN

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

TANTE POST
Geachte redactie
Ik bewaar goede herinneringen aan
het oogziekenhuis op de Schiedamsevest. Na een aantal dagelijkse
behandelingen door Dr. Hilbert aan
de Nieuwe Binnenweg werd ik in
maart 1961 opgenomen met een
oogaandoening aan mijn linker oog.
Vermoedelijk opgelopen bij een kort
bezoek aan Hirosjima in 1950 tijdens
mijn marinedienstplicht. Vooral door
de uitstekende zorgen van Dr.Hilbert
en professor Vlieringa heb ik mijn
linkeroog kunnen behouden, al zie ik
daar nog maar ongeveer 15 % mee.
Ik heb negen weken in dat ziekenhuis
gelegen en daarna nog ruim een jaar
met een zwart ooglapje gelopen.
In die tijd werd ik dikwijls geplaagd
met een kaperkapitein, die ook zo’n
ooglapje op had bij het kapen van een
passagiersschip in Portugal.
In het artikel werd ook gewag
gemaakt van trouwen vanuit het
ziekenhuis door verpleegsters. Ik ben
op 3 mei ook vanuit het ziekenhuis
getouwd met mijn toenmalige vrouw.
Doordat ik zelf niet uit het ziekenhuis mocht en op bed moest blijven
trouwde ik met de :handschoen: de
handschoen was mijn schoonmoeder.
Toen ik op het Oostplein ging wonen
trof ik daar nogmaals de voor mij onvergetelijke Dr.Hilbert aan. En deze
leeft nog steeds zo heb ik onlangs
gezien.
Met vriendelijke groeten voor uw
perfecte Oud Rotterdam-blad.
Wil Baur
Diesterstraat 14, bus 1A
3980 Tessenderlo/Belgie
wil.baur@skynet.be
-------------------------------------------Geachte redactie
Ik heb leuk nieuws. Mijn vader, Henk
van Leeuwen, was op zoek naar
zijn dienstvriend Martin van Aalst
uit Rotterdam. Op de dag dat De
Oud-Rotterdammer uit kwam, heeft
hij hem al aan de telefoon gehad. Hij
krijgt nog steeds reacties van mensen
die mee zoeken en zelfs familie in
Australië heeft gebeld om aan zijn
telefoonnummer te komen. Hartelijk
dank hiervoor.
Antoinet Wijnen (dochter)
actor001@planet.nl
------------------------------------------Geachte redactie
Bedankt voor uw snelle reactie en
begrijpelijke uitleg op mijn vraag
over het gastenboek op uw website.
Ik kan me voorstellen dat u voor die
ingezonden spam op de loer ligt.
Want het is verschrikkelijk wat er af
en toe wordt ingestuurd. Ik heb altijd
veel plezier met De Oud-Rotterdammer.
Ik ben aan de Dordtsestraatweg in
de Landbouwbuurt geboren (1931)
en opgegroeid. Daar kwam mijn
lijfspreuk te pas. De laatste 43 jaar
heb ik in Limburg gewoond en er
speelde steeds een herinnering door
mijn geest. Iets wat ik gedurende
de oorlogsjaren had meegemaakt
met een in de Veldstraat ondergedoken Joodse familie. Toen ik na een
verjaardagsbezoek aan een broer in
Hoogvliet eens poolshoogte wilde
gaan nemen om te kijken of het
werkelijk was gebeurd, zoals ik me
dat steeds voor de geest haalde, bleek
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dat alle woningen in verband met
de sloop, bijna onherkenbaar waren
dichtgetimmerd.
Dat bedoel ik met:
‘Never go back on a memory’
Rien Stam in Thailand
-------------------------------------------Geachte redactie
“Pingpongen op de eetkamertafel”;
een heerlijk stukje, lekker licht
verteerbare tekst en voor ons enorm
herkenbaar. Als u het niet erg vindt,
wil ik graag wat aanvullende informatie geven. Wij, mijn buurvrienden
en ik, komen allemaal van de Oude
Binnenweg, Mauritstraat, e.o. Na gedane arbeid en het eten kwamen wij
altijd op de hoek van de Mauritstraat/
Binnenweg, bij Palthe, bij elkaar, wij
waren de hangjongeren uit die tijd.
Als alle maten er waren, trokken wij
naar het tafeltenniscentrum en speelden daar de hele avond ping pong.
Er stond ook een pinballtafel waar
wedstrijden op werden gespeeld.
Allemaal gewone hardwerkende
mensjes. Er waren ook bondstrainers,
waaronder Henk Mosterd, die ons
dikwijls gratis een paar tips gaven.
De eigenaar/uitbater van het centrum
was Hans Kusters,de oud eigenaar
van Pucks Taria naast Melief Bender.
(QRUPH¿MQHYHQWKLMUXQGHGLHWHQW
samen met zijn lieve sociale vrouw.
Naast het tafeltennissen gingen wij
eenmaal in de week jiu jitsu trainen
bij Reinier Hulsker op de ’s Gravendijkwal. Het leuke daarvan is dat, als
er ondeugende jongens binnenkwamen die de boel gingen verzieken,
wij ze onder luid gejuich van Hans
uit zijn tent gooiden, want wij wilden
wel graag laten zien dat wij jiu jitsu
beoefenden.
De verpaupering van het centrum
heeft niet aan Hans gelegen, maar
HUZDUHQDOWLMG¿JXUHQGLHKHWEHWHU
konden. Hans heeft nog heel, heel
lang vrijwilligerswerk gedaan in
Humanitas in Schiebroek. Het gekke
is dat Hans zelf geen tafeltennis kon
spelen, doordat hij heel slecht van
gezicht was; zijn brillenglazen waren
zo dik als jampotbodems.
Zoals u het beschreef, hebben wij
het allemaal meegemaakt; netje op
de tafel spannen en starten maar. De
jongens van het “hoekie” zij nu dik in
de zeventig en eigenlijk hunkeren zij
naar verhalen zoals u ze vertelt, want
‘memories are made of this!!!’
Henk de Bruin
Bruin/Rotterdam/noudan@versatel.nl
------------------------------------------Dik Trom
Ik kan mevrouw De Leede-van Driel
De Oud-Rotterdammer 22-07) mogelijk op het spoor te zetten om de oude
'LN7URP¿OPWHUXJWHYLQGHQ
Ik was sedert 1948 in dienst bij
J.G.L. Uitenbroek op het adres
Mathe¬nesserlaan 336 in Rotterdam,
ZDDUGH¿OPYHUKXXUJHYHVWLJGZDV
'HEHWUHIIHQGH¿OPZHUGLQGHUdaad in 1947 (op 16 mm formaat)
YHUYDDUGLJGGRRUGH¿UPD1LHVWDG
Voor elke provincie werden de alleenvertoningsrechten gescheiden
door Niestad verkocht en voor Zuid
Holland was Uitenbroek de koper. Er
zijn dus zeker tien tot twaalf kopieën
YDQGH¿OPLQURXODWLHJHZHHVW
De heer Uitenbroek verkocht

uitgerouleerd materiaal aan Charles
Koop¬man, die zijn bedrijf had in de
Struisenburgdwarsstraat. Ook de 16
PPNRSLHYDQGH¿OP'LN7URPLV]R
in handen van Koopman gekomen.
Heel frappant was dat er zaterdag 8
januari 1983 een interview met hem
in het Rot¬terdams Nieuwsblad stond
met enkele foto’s van de heer Koopman en zijn bedrijf. Op een foto staat
HHQVWDSHO¿OPEOLNNHQZDDUWXVVHQ
twee blikken met de titel “Dik Trom
Deel 1” en Dik Trom Deel 2”.
Zover mij bekend heeft Charles
Koopman al zijn materiaal geschonken aan het Nationaal Onderwijsmuseum, Nieuwemarkt 1A in Rotterdam. Dus zou de kopie van de 16 mm
¿OP'LN7URP]LFKPRPHQWHHOGDDU
moeten bevinden.
Of deze 60 jaar oude kopie nog voor
bewerking geschikt is, valt te betwijfelen. Het aantal lassen en perforatiebeschadigingen zal het voor het maken van een kopie heel moeilijk zijn,
afgezien nog van de over de vele
jaren (en voorstellingen) opge-treden
krimp, waardoor de perforatiegaten
niet meer exact de juiste afstand hebben. Maar daar kan technisch wel iets
aan gedaan worden.
Ik wens u veel succes en misschien
kunt u nog eens hartelijk lachen om
de scene waarin de veldwachter Dik
Trom in een roeibootje achternazit.
W.J.R. Holzhauer.
Akkerwinde 108
2906 XE Capelle aan den IJssel
010-4510690
-------------------------------------------Mijn Feyenoord
Mijn sympathie voor Feyenoord heb
ik te danken aan mijn vader Willem
senior. In het honderdjarig bestaan
van Feyenoord is Willem de Boek
daar vele jaren kassier geweest. Als
jochie bezocht ik dan ook al de Kuip.
Hij was tevens secretaris van de
OCSP, de OntspanningsClub Stadion
Personeel dat elk jaar een feestavond
voor kassiers en suppoosten organiseerde.
Het circuit van toenmalige schnabbelartiesten, onder aanvoering van
conferencier Cees de Lange, kwam
dan langs in de grote feestzaal van
het stadion. Spannend was de verloting bij de tombola, waar de familie
De Boek ooit de hoofdprijs van won,
een heuse koffergrammofoon en er
was bal na.
Ik heb de mooie seizoenen van
Feyenoord destijds meegemaakt
en genoot van onder meer Coen

Moulijn, de stoere Gerard Kerkum,
stopperspil Jo Walhout, Henk Schouten, Aad Bak die ooit zwaar groggy
neerging, daar was verzorger Gerard
Meijer héél snel bij, en Cor van der
Gijp. Henk Schouten leerde ik jaren
later persoonlijk kennen, leuk een
legendarische recordhouder van
negen doelpunten in één wedstrijd
en jeugdidool tot je bijna-vrienden te
mogen rekenen.
Het lag voor de hand om bij Feyenoord te gaan voetballen. In de
praktijk deed ik dat al met vriendjes
op het pleintje bij de Strijensestraat, waar Feyenoord assistenttrainer Maup Martens woonde en
de Beijerlandselaan. Op het daar
staande transformatorhuisje werd
het doel gekrijt. Na het invullen van
een formulier ondertekend door vier
zogenaamde Feyenoordbobo’s, die
mij als talentje aanbevolen, volgde
een proefwedstrijd in Barcelonashirt
op terrein Varkenoord. Ik kreeg geen
bal aangespeeld en ondernam zelf te
ZHLQLJDFWLHZDDURSPLMQDDÀRRS
door meneer Blankemeijer werd
gezegd het over twee jaar nog eens te
proberen. Nooit gedaan.
Natuurlijk heb ik op televisie de
¿QDOHRPGH(XURSDFXSJH]LHQ
Het was op Zuid in de boerderij van
beeldhouwer Gust Romijn, samen
met mijn kunstacademiegenoten
Hans Verschoor en Ad Schouten.
Nog steeds kippenvel als ik de winnende treffer van Ove Kindvall van
de zesde mei 1970 terug zie. Wie niet
!? Veel later, in 1982 zag ik op de
open dag in de Kuip aanwinst Ruud
Gullitt en een jaartje later werd ook
nog eens Johan Cruijff aangekocht.
Dat ontketende een stormloop op de
seizoenkaartenverkoop aan de kassa’s
waarin ook mijn vader plaatsnam.
Hij was ’s ochtends, zich al niet zo
lekker voelend, naar de Olympiaweg
gewandeld. De hete zon die brandde
op de kassahokken met bitumen dak
deed hem ook geen goed. Thuisgekomen op Beijerlandselaan 61a ging hij
rusten in zijn stoel. Diezelfde middag
werd ik in café Timmer aan de Oude
Binnenweg op de hoogte gesteld van
zijn onverwacht overlijden. Voorgoed
ingeslapen. Willem de Boek, die
altijd zei als onze club verloren of
gelijk had gespeeld, dat de samenvatting op televisie een winnend
Feyenoord zou laten zien, werd 69.
De komst van Cruijff naar Rotterdam
en een snikhete dag deden hem de
das om. Het was 14 juli 1983.
Wim de Boek
Rotterdam

Geachte redactie
Wat een aanwinst, deze krant. Als
echte oud-Rotterdamse, geboren
in Kralingen, geniet ik er elke keer
weer van. Tijdens mijn jeugd in Kralingen was ik gek op boodschappen
doen. De vele zaken in de Lusthofstraat vond ik geweldig. Zoals de
bakker, de slagers en de groenteman,
waar je een zak warme pinda’s in
de dop kocht voor acht cent. En de
inhoud was niet mis, 500 gram.
Ook in de Voorschoterlaan en Avenue Concordia werden boodschappen
gedaan. het was er heerlijk wonen en
er heerste een vertrouwde band onder
de bewoners.
Na de oorlog werden de verwoeste
panden in Kralingen herbouwd en de
Kralingse Plas werd voor een groot
deel gedempt met puin.
Ik heb veel leuke herinneringen aan
de heerlijke strenge winters. De
schaatsen werden ondergebonden op
de Kralingse Plas en vandaar reden
we naar Gouda. Alle slootjes en
bruggetjes werden gepasseerd, maar
je kwam terug met Goudse pijpen en
stroopwafels. Op de Plas speelde een
draaiorgel en de tentjes met koek en
zopie zorgden voor een geweldige
sfeer.
In een pakhuisje in de Lusthofstraat
werden doodskisten gemaakt. Na het
bombardement begon Piet Huibers
daar met de Marskramer. De beste
bakker van de ’s Gravenweg was
Koppenhol, bekend om zijn heerlijke
Weespermoppen. Je moest er wel een
gammel bruggetje voor over, maar
dat was de moeite best waard.
En wat te denken van banketbakkerij
Cohen in de Lusthofstraat met de
beroemde boterbiesjes van 25 cent
voor een half pond. op maandag, bij
de meeste mensen wasdag, waren
de tompoucen 25 cent voor twee
stuks. Ze hadden nog een zaak op het
Oostplein.
Bram van Leeuwen begon zijn NTI
(Nederlands talen Instituut) in de
Essenlaan en werd daarmee Rijke
Bram, met zijn grote jacht met gouden kranen; een man met lef!
Het zou leuk zijn als er meer Kralingenaars zijn die herinneringen
hebben.
C. Veltmeijer-Stoop
Mauritssingel 9
Nieuwerkerk aan den Ijssel

Succes
Op 8 juli stond mijn oproepje over de
Walravenstraat in De Oud-Rotterdammer.
Ik heb daar heel veel reacties op gehad en
nog dagelijks wordt er gemaild en gebeld.
Ik dank de redactie hiervoor en stuur u
nog een foto van onze jeugdjaren in de
hoop daarop nog meer reacties te krijgen.
J. van ‘t Hof
Langenhorst 93
3085 HB Rotterdam
010-4804807
j.hofvant@hetnet.nl
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ULO Ericaplein
Hierbij een foto van de eindexamenklas in 1948 van de 3-jarige ULO aan
het Ericaplein in Rottterdam zuid. Hoofd van deze school was toen de heer
De Wit. Onze klasseleraar was de heer Lubking. Rechts zitten: Loes Pama
en Truus; Addie en Bep; Riek Raben en Jopie Ansingh; Sjaan Meerkerk en
Miep v.d. Berg; Lola en Wil.
Links Henny Londema (inzendster van deze foto) en Mimi Kaptein; Leen
en Jan, Gerrit en Bram; Henk en Puck ?, Teun, de Heer Lubking, Siem ?;
staand Bill, Tonny, ?? deze naam kan ik niet meer ontcijferen, dan komt
denk ik ene Jan en Feitse Wiebenga . Volgens mij ontbreken er nog een
paar op de foto.

Mack
ik zoek foto’s van oude legerMacks, waarmee J.L. Koot na de
oorlog reed. Ik kan mij nog herinneren dat ze rood-wit waren. Ook
Van Wijngaarden reed met deze
grote Amerikaanse vrachtauto, maar
die waren groen. Ik weet nog dat ze
stenen brachten voor de bouw van
de Rozenburg (rusthuis) in Capelle
aan den IJssel.
Wout Visser
Melodie 51
2925 BJ Krimpen aan den IJssel
0180-511487
-------------------------------------------Mas Haverhoek
Ik ben op zoek naar contactgegevens van Mas Haverhoek, de
ERXZHUYDQVFKHHSMHVLQÀHVXLWKHW
artikel van 10 juni 2008. Mijn moeder woont in zorgcentrum Siloam in
Hoogvliet en wordt 16 oktober 100
jaar. Mijn vader heeft 45 jaar bij
de HAL gevaren op alle grote passagiersschepen als huttensteward.

Een scheepje daarvan zou een mooi
cadeau zijn voor haar.
J.M. Hagenberg
Veltackerstr.1
5087 AG Dieseen
jmhagenberg@planet.nl
tel. 013 5041636
-------------------------------------------Rock-‘n-roll
Rock-’n-rollvereniging The Flaming
Star en Jailhouse waren in de jaren
rond 1980 de gezelligste rock-’nrollverenigingen die er in Rotterdam
bestonden. Wij gingen terug in de
tijd met de geweldige 50’s-muziek
rock-’n-roll-Rockabilly- teddy boy.
Wij geven weer een geweldige rock’n-rolldag met twee bands; een rockabilly band en een teddy boy-band
in het Haasje aan de Bosdreef, hoek
Boezemlaan. Iedereen is welkom.
De entree is 10 euro op zondag
31-08, vanaf 14.00 uur. De bands
spelen vanaf 16.00 uur tot 22.00.
,QIRZZZWKHÀDPLQJVWDUQO
--------------------------------------------

Riet Molendijk
Op verzoek van oud-Indiëganger,
(soldaat) Peter Vermeer (nu dik
80) zoeken wij Riet (mogelijk
Marie of Maria) Molendijk. Ze
woonde rond 1947 - 1950 aan de
Heemraadssingel, Heemraadsplein
of Heemraadstraat 50 b of 150 b
te Rotterdam. Zij was actief in het
jeugdwerk van de Lutherse Kerk
en werkte op een kantoor. Ze moet
geboren zijn rond 1925. Peter en
Riet correspondeerden regelmatig
gedurende zijn diensttijd in Indië en
ze was een grote morele steun voor
hem. Tijdens het inschepen op de
Zuiderkruis op 16 december 1947
werd Peter door de MP omgeroepen, er waren twee dames op de
kade die hem wilden spreken. Onder
politiebegeleiding mocht hij de kade
op waar Riet Molendijk en haar
vriendin Mary Ouwehand stonden
met een pakje voor hem. Al die tijd
dat Peter in Indië was zijn ze blijven
schrijven en had hij met Riet goede

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

Colofon

Snellinckstraat
Ik heb de eerste 34 jaren van mijn leven in Rotterdam gewoond, daarna ben ik over de wereld gaan zwerven voor
mijn werk. Thans woon ik in Middelburg. Ik zou zo graag willen weten hoe het is gegaan met mijn vrienden en
vriendinnen in de Snellinckstraat, waar ik van 1940 tot 1952 heb gewoond. Ik zat op de lagere school aan de ’s Gravendijkwal. Ik ben thans bijna 72 jaar
en schrijf nog voor mijzelf verhalen
over de tijd die ik in Rotterdam heb
meegemaakt. Ik zou het bijzonder op
prijs stellen indien u bijgaande klassenfoto wilt publiceren, in de hoop dat
er reacties op komen.
E.C. de Smit
Vrijlandstraat 118
4337 ES Middelburg
E. e.c.de.smit@kpnplanet.nl
T. (+31)(0)653421283

contacten. Door de hectische belevenissen in Indië is bij terugkeer
in Nederland het contact met haar
verloren gegaan. Hij schreef me; “Ik
heb haar toen nooit voor haar steun
bedankt. Vooral nu met het ouder
worden is dit iets dat mij plaagt. Ik
hoop dit nog te kunnen goedmaken,
als ze nog in leven is.” Ik hoop dat
iemand mij kan helpen deze twee
nog eenmaal met elkaar in contact te
brengen, zodat hij zijn dank nog kan
overbrengen
Adriaan C Leeuwis
Irisstraat 4
3202 RL Spijkenisse.
a.c.leeuwis@hetnet.nl

Machinefabriek
en Metaalgieterij
F.J. Saris & Zoon
Mijn vader (J. Weyling (1920-2002)
heeft meer dan 25 jaar bij Machinefabriek & Metaalgieterij F.J. Saris
=RRQJHZHUNW'H¿UPDZDVRRLW
gevestigd aan de Schiehaven N.Z.
16 in Rotterdam. Ik zoek informatie
over deze machinefabriek/metaalgieterij die in de jaren zestig van
de vorige eeuw ophield te bestaan.
Het bedrijf maakte onder andere
de scheepsramen voor de Nieuw
Amsterdam en de Rotterdam. Ook
ben ik geïnteresseerd in een foto
YDQKHWSDQGZDDULQGH¿UPDZDV
gevestigd.
Paul Weyling
(paul.weyling@orange.nl)
------------------------------------------Gezocht: (oud)Vreewijkers
met foto’s en verhalen
In Tuindorp Vreewijk wordt 20
september 2008 een Dag van de
Historie georganiseerd. Er staan
veel activiteiten op het programma,
zoals een Historische Wandeling,
verhalenvertellers op bijzondere
locaties en een fototentoonstelling
en reünie in Wijkcentrum De Brink.
(vervolg pagina 27)

Lichting 58/6
Zoals bij zovele, komt ook bij mij om de zoveel tijd de schoenendoos
met foto’s tevoorschijn. Er was vooral interesse voor foto’s uit de militaire dienstperiode, lichting 58/6. Ik woonde toen in de Dahliastraat op
Zuid en trok de hele militaire periode op met ene Plaisier. Hij woonde
in een wijk vlak langs de voetbalvelden van Valkenoord en had voor
elektricien geleerd. Op de foto (lichting 58/6 bij de lua in Ossendrecht)
is hij de vierde man van links op de achterste rij.
Heeft u informatie, dan hoor ik het graag van u.
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Voor de twee laatste is de organisatie
van deze dag (Vereniging Ondernemend Vreewijk en Wijkcentrum De
Brink) op zoek naar foto’s en verhalen,
die een beeld geven van het leven in
het Vreewijk van vroeger. De foto’s
zullen deel uitmaken van de tentoonstelling; de verhalen kunnen worden
gebruikt voor de verhalenvertellers óf
op een speciale website: www.vocs.nl
over de cultuur (en kunst en natuur in
Vreewijk). Wie liever geen oorspronkelijke foto’s afstaat, kan deze laten
scannen. Foto’s kunnen ook digitaal
worden ingeleverd (info@vocs.nl).
Wilt u op de hoogte worden gehouden
over het laatste nieuws over deze dag
en/of wilt u graag de reünie in de Brink
(15.00 – 19.00 uur) bijwonen? Stuur
uw adresgegevens naar Wijkcentrum
De Brink (t.a.v. Petra van Egmond),
Dreef 71, 3075 HA Rotterdam, e-mail:
petravegmond@swf.nl Heeft u foto’s,
neem na 1 september contact op met
Petra van Egmond (ouderenwerker
Wijkcentrum De Brink), tel. 0626065706, e-mail: petravegmond@
swf.nl .Wilt u een verhaal vertellen,
stuur een e-mail naar Joyce Turek
(este@planet.nl), voor 11 augustus en
na 18 augustus.

TTV Het Centrum
Met veel plezier hebben wij het artikel
over het pingpongen gelezen. Wie zijn
wij? Wij zijn tafeltennisvereniging Het
Centrum én wij bestaan 1 september
2008 exact 60 jaar. Reden voor een
bescheiden feestje op 1 september
2008 op ons huidige adres:
Lagelandsepad 12 te Rotterdam
Alexanderpolder
Aanvang: 20.00 uur
Reacties:
Jan van Bergeijk,
Tattistraat 72,
3066 CH Rotterdam
Internet:
www.ttvhetcentrum.nl of
fred.anneke@versatel.nl
------------------------------------------Snellinckstraat
Ik heb de eerste 34 jaren van mijn
leven in Rotterdam gewoond, daarna
ben ik over de wereld gaan zwerven
voor mijn werk. Thans woon ik in Middelburg. Ik zou zo graag willen weten
hoe het is gegaan met mijn vrienden en
vriendinnen in de Snellinckstraat, waar
ik van 1940 tot 1952 heb gewoond. Ik
zat op de lagere school aan de ’s Gravendijkwal. Ik ben thans bijna 72 jaar
en schrijf nog voor mijzelf verhalen

over de tijd die ik in Rotterdam heb
meegemaakt. Ik zou het bijzonder op
prijs stellen indien u bijgaande klassenfoto wilt publiceren, in de hoop dat
er reacties op komen.
E.C. de Smit
Vrijlandstraat 118
4337 ES Middelburg
E. e.c.de.smit@kpnplanet.nl
T. (+31)(0)653421283
T. (+31)(0)118624182
------------------------------------------Gerda Tissing
Ik ben op zoek naar Gerda Tissing
(meisjesnaam). Zij heeft gewoond in
de Rijsoordstraat, waar ook de slagerij
van haar ouders was gevestigd op nr.
46. Zij heeft één jongere zus, Hennie,
die is getrouwd met John Adriaans,
waar ik mee heb gevoetbald in Coal
in de jaren vijftig. Kan iemand mij
helpen? Bij voorbaat dank.
Wim de Groote
Keizershof 6
2641 LX Pijnacker
015-3641559
06-47668832

Marten Dijkhuis MULO 1958
Enkele oud-leerlingen van de Marten Dijkhuis MULO, toen gevestigd op de
Hillevliet 98 Rotterdam, organiseren een reünie op 3 oktober a.s. van de beide
examenklassen van 1958.
Van ruim 60 oud-klasgenoten zijn de adressen/gegevens inmiddels achterhaald, doch wij zoeken nog de onderstaande 11 klasgenoten: Nelly de Groot,
Frits van der Heijde(n), Cor van Helden, Bob Hugens, Cor de Lange, Ries
Razenberg, Ineke de Rijke, Lola Schrader, Jopie Tolenaars, Hennie Verschoor
en Marianne Visser. De foto is van klas 1A van 1954/1955 en is gemaakt
tijdens een bezoekje aan de SOLA-fabriek in Zeist. Wij zouden ook deze
klasgenoten op onze reünie willen ontmoeten. Reacties graag aan:
Leen van Eijk
0180-422354
leen.m.van.eijk@planet.nl
Fred van Os van den Abeelen
0186-652176

Puzzel mee en win !!!
Op de puzzel in de krant van 22 juli kwam weer veel respons. Een goede duizend reacties was ditmaal de score.
Deze week voor de winnaars geen kaarten meer voor de zondagochtendconcerten, maar, zoals in de vorige editie al
aangekondigd, het boek van Ben Laurens. Rotterdam 1941, over de werkelijkheid van alledag in de beginjaren van de
oorlog. De oplossing van de puzzel luidde:

‘Rotterdam trots op 100-jarig Feijenoord’
De volgende winnaars krijgen het boek zo snel mogelijk thuis gestuurd:
N. Ernste, Rotterdam
A. Th. De Bruin-de Graaff, Rotterdam
Janny van Horik, Rotterdam

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar:
info@deoudrotterdammer.nl

M.M.C. van Dielessen, Dordrecht
J. Horeweg, Rotterdam

)PSJ[POUBBM
TQFDJBMJTUEJFPPH[JFLUFOCFIBOEFMUMBOHOJFUKPOHNFFSJOTFDU
HSBBOTPPSUCJOOFOWBBSUVJH(SPPU#SJUUBOJÌ BGL PVEQFSTPPOEJF
OPHUBBJJTXFHNFUCPNFOCFQMBOUCFOFWPMFMFDUPS BGL &OHFMT
CJFS[VJQMBQIFSLBVXFOE[PPHEJFSNFJTKFTOBBNIPLXBBSJO
EFHFWBOHFOWJTJOJKTHFMFHEXPSEUSJWJFSJO6USFDIU[JDIUCBBSWFSCSBO
EJOHTWFSTDIJKOTFMFFO[FLFSFWSFVHEFWPMMFWJFSJOHWBOFFOHFEFOL
EBHHBSEFMBTUEJFS JOEFXPFTUJKO WBOHXFSLUVJHCMBE[JKEF
BEFMMJKLFUFS HBTU TQJKTLBBSU3,TBDSBNFOUNFUBBMTPPSU
 PVEFSMPPT LJOE  UFMXPPSE  NPFEJH NBOIBGUJH   TQPSUBUUSJCVVU
UFMLFOTXFFSEFFMWBOHFMBBUTDIJMEFSTHFSFJTUFEFMJKLFTDIP
MFOHFNFFOTDIBQ BGL   [XBSUF MFLLFSOJK  XPVE  QMBBUT JO /PPSE
#SBCBOUNFUBMFOXBTCBLWPSEFSJOHQFSTPPOEJFWBO[PFUJHIFJE
IPVEUTUFFOTPPSUNJMJUBJSFSBOH BGL IVJTEJFSNFMLLMJFS
EFOMF[FSIFJM -BUBGL BGHFNBUCPWFONBUJHTUFSLFBMDPIPMJTDIF
ESBOLIPFOEFSBDIUJHFUSFLWPHFMBBOQMBLCJMKFU QPTUFS 
7FSUJDBBM
BBOSJKEJOHHJHBWPMU BGL [XBSUXJUUF[XFNWPHFMCPMWPSNJHSVX
FO POFGGFO [PEBU FFO CFXFHJOH EBBSPWFS FOJHF NPFJUF LPTU   PWFSCMJKG
TFM WBO FFO WFSPOHFMVLU TDIJQ  BSUJTUJFLF GJHVVSEBOT  KPOHFOTOBBN 
WPPS[FUTFMBENJOJTUSBUJFLBOUPPS BGL OFUFMJHWSBBHTUVL*OEJTDIF
QSBBUWPHFM  XPPOCPPU  PVEF WPDIUNBBU WBO WJFS BOLFST  SFV[FO
TMBOHLMFJBDIUJHFHSPOETPPSUPOULFOOJOHESPPHWMPFSWSVDIU
CBSFHSPOETPPSUXBULJOEFSFOWBOTOFFVXNBLFOEJFSFOWFSCMJKGQMBBUT
 QMFDIUJHF CFMPGUF  FFO LFFS  TQJOOFOXFCXFFGTFM  TUBEJPO WBO
"KBYJOXFOEJHPSHBBOTDISJGUFMJKLCFXJKTTUVLWBOFFOWFS[FLFSJOH
XJOESJDIUJOH  WSJK POHFCPOEFO   &VSPQFBBO  &VSPQFTF &DPOPNJ
TDIF (FNFFOTDIBQ BGL   XBOEWFSTJFSJOH  EF EPPE WFSPPS[BLFOE
OJFUMBOHFUJKESVJNUFEFFMWBOCPPNHFFOEFTLVOEJHFPGWBLNBO
JOTFDUFOFUFOE[PPHEJFSWSPVXFMJKLFNVTJDVTEJFFFOTPMPVJUWPFSU
IPOEFOSBT  LXFUTJOH WBO EF QTZDIF EPPS FFO IFWJHF HFNPFETFSWBSJOH
 NPMMFOHBOH  CFLFVSJOH  POEFSTUF EFFM WBO FFO HFWFM  NBHFS
EPPSTDIJKOFOE   TNBBL HFXBBSXPSEJOH   HPE WBO EF MJFGEF 
TDIFFQTXFSLQMBBUTSBBNTDIFSNWPHFMFJHFOTDIBQGBNJMJFMJE
NPUPSDMVC BGL 

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer
publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met de letters uit de genummerde vakjes
een woord of slagzin vormt. Als u denkt de juiste oplossing gevonden te
hebben, stuur deze dan
VOOR WOENSDAG 13 AUGUSTUS op naar:
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Kijk, dàt is nou Humanitas!
4UJDIUJOH)VNBOJUBTt1PTUCVTt-$3PUUFSEBN
5FMt&NBJMJOGP!IVNBOJUBTSUOMt8FCXXXIVNBOJUBTOV

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

Nadere inlichtingen over Humanitas, een vraag of misschien een
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Kleinschalig wonen in de Jan Meertensflat

Wonen zoals thuis
"MTJOETCFHJOJTFSJOEF+BO.FFSUFOTøBU 3PUUFSEBN
-PNCBSEJKFO FFOWPPS[JFOJOHALMFJOTDIBMJHXPOFO)VNBOJ
UBTXJMEFNFOUFSFOEFCFXPOFSTOPSNBBMMBUFOXPOFO%BUXJM
[FHHFOEBU[JKEFEJOHFOWBOBMMFEBHEPFOEJFTUSVDUVVSHFWFO
BBOEFEBH

#F[PFLIFU)VNBOJUBT
)FSJOOFSJOHTNVTFVN
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur
(SBUJTFOUSFF

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

Humanitas heeft altijd plaats voor:
Vrijwilligers: 010 - 461 52 48
Student-medewerkers voor onze restaurants: 010 - 461 53 47
Oproepverzorgenden (af en toe invallen) en Verzorgenden IG:
010 - 461 51 51

Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
(Hillegersberg/
Honderd en Tien Morgen)

Waar het verleden
toekomst heeft

Het Herinneringsmuseum zoekt spullen voor het nieuwe Thuiszorgmuseum
Voor het Rotterdamse Thuiszorgmuseum in Humanitas-Bergweg (Oude Noorden) zoeken wij nog spullen: kleding (zoals uniformen) van 1900-1970, lesmateriaal, medailles, kraamspullen, apparatuur voor verzorging van ouderen, medicijnen, oude flessen uit die jaren (pleegzuster bloedwijn, levertraan, hoestdranken),
stofzuigers, kinderwagens, bedjes, oude fietsen, solexen, leren jassen voor het
huisbezoek, de eerste elektrische dekens, dichte pakjes oude zeeppoeder, oude
melkflessen, gravures, platen, schilderijen, boeken over gezinsverzorging, jampotjes (Flipje), kinderkleertjes uit de jaren ‘50 en ‘60, etc. Heeft u deze artikelen
of andere interessante zaken in huis en wilt u ze ons museum schenken, neemt u
contact met ons op en we maken een afspraak: oPG

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’

Herinnert u zich déze nog...?! (8)
Zes bewoners vormen steeds
samen een huishouden. Uiteraard gebeurt dit met ondersteuning van verzorgenden
en familieleden. De bewoners
worden gestimuleerd om de
gewone dagelijkse zaken, nodig om een huishouden van
zes personen draaiende te houden, mee te helpen uitvoeren.
Er wordt dagelijks gekookt, de
was wordt gedaan en er wordt
gestoft en afgewassen.
Als het huishouden is gedaan,
is er tijd voor koffie, om de
krant of een tijdschrift te lezen,
een spelletje te spelen of een
praatje met elkaar te maken. ’s
Avonds kijken de bewoners gezellig samen naar bijvoorbeeld
een soap of naar voetballen.
Wie eens lekker naar een favoriet programma wil kijken of
bepaalde muziek wil luisteren,
kan dat in het eigen appartement doen. Bezoek is altijd welkom! De koffie staat klaar!
Natuurlijk wordt er ook ‘buiten

de deur’ gegeten. ‘n Keer ‘chique’
eten in het restaurant van de
Jan Meertensflat, ‘De Rijmende
Reiger’ bijvoorbeeld. Daarnaast
organiseert de Jan Meertenflat
veel activiteiten waaraan de bewoners kunnen deelnemen.
Er zijn vier huishoudens van zes
personen. De bewoners hebben
ieder een eigen appartement
met badkamer. Het appartement
is gestoffeerd en er staan een
hoog/laagbed en een kledingkast. Verder kan de bewoner de
woning uiteraard inrichten met
eigen spulletjes om er een echt
thuis van te maken. Ook huisdieren zijn welkom!
Ieder huishouden heeft de beschikking over een gezellige
woonkamer met een (open) keuken én een aparte rookruimte.
Heeft u belangstelling of kent u
iemand die belangstelling heeft?
Bel dan zorgbemiddelaar Daphne Govers: tel. 
of  of email naar
EHPWFST!IVNBOJUBTSUOM.

In De Oud-Rotterdammer van 24
juni jl. liet Priscilla Gonçalves u
weer een bijzonder voorwerp
zien. Het was deze keer kennelijk
erg moeilijk. Van de inzendingen
waren er dit keer zelfs maar twee
met de juiste oplossing!

hare beide handen voor het roeren vrij heeft’.
Twee inzenders hadden het dus
goed:
$PFO (PFELPPQ uit Harderwijk
en 5PO,MFQQF uit Papendrecht.
Van harte gefeliciteerd! U krijgt
binnenkort uw prijs thuisgestuurd.

En wat was het voorwerp? Het
ging hier om een zogenaamde
‘Dr. Oetker’s Panhouder’. De Panhouder werd door twee beugels
aan de tafel bevestigd. Daarna
de klemmen aanpassen aan de
pan, waardoor ‘de huisvrouw

&OXBUJTEJU
Deze keer toont Priscilla u een apparaat uit de tijd dat elektriciteit
nog niet overal vanzelfsprekend
was. Men kende voor thuis de petroleumlamp en de stallantaarn
en voor de fiets of de koetsen dit

apparaat. Weet u de juiste benaming? Stuur uw oplossing WØØS
TFQUFNCFS naar Stichting Humanitas, Afdeling Voorlichting en Publiciteit, Postbus
37137, 3005 LC Rotterdam of
mail naar info@humanitas-rt.
nl (onderwerp: prijsvraag - vergeet niet uw adres te vermelden) en u maakt kans op één
van de vijf prachtige boeken
‘Open de luiken van uw geheugen’ met dinerbonnen ter
waarde van
€ 30, te gebruiken in één
van de vijftien
Humanitas seniorenrestaurants.
De uitslag van
deze
prijsvraag kunt u
lezen in De
Oud-Rotterdammer van 16
september 2008.
Medewerkers van Humanitas
zijn van deelneming uitgesloten.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Een leuk appartementje voor € 350, eventueel met zorg? Dat kan bij Humanitas in de Nancy Zeelenbergflat!
Humanitas streeft naar een mix van bewoning: arm en rijk, allochtoon en autochtoon, ziek en gezond. Zo vermijden wij ‘misère-eilanden’. In de appartementen van Humanitas kunt u dus wonen als u geen zorg nodig heeft. Blijkt u
(meer) zorg nodig te hebben, dan hoeft u niet te verhuizen. Wij bieden zonodig
ook nog zorg in deze eigen woning! Wat dacht u bijvoorbeeld van de Nancy
;FFMFOCFSHøBUJO$IBSMPJT
Dit servicecomplex met zijn markante gevel, mooie binnentuin en restaurant De Gevlekte Giraf staat aan het groene Amelandseplein. Er zijn nog enkele senioren- en
zorgplusappartementen vrij (ook geschikt voor bewoners met Alzheimer). De nettohuur is ongeveer € 350,- (exclusief service- en verwarmingskosten).
&S[JKOPPLSFHFMNBUJHXPOJOHFOUFIVVS FOTPNTUFLPPQ JOPO[FBOEFSFWFTUJHJO
HFO JO$IBSMPJT 1SJOT"MFYBOEFS 0NNPPSE )PFLWBO)PMMBOE 4DIJFCSPFL IFU0V
EF/PPSEFO )JMMFHFSTCFSHFO-PNCBSEJKFO#FMWPPSJOGPSNBUJF

