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Geldersekade stond af en toe blank…
In februari 1987 startte ik als
redacteur bij Het Vrije Volk
de historierubriek “De Pappegay’. Ik ‘erfde’ toen van Vrije
Volk-journalist Jan Meijer een
ÁLQNDDQWDOXQLHNH5RWWHUGDP
IRWR·V8PRHWZHWHQGDW-DQ
0HLMHUPLMQYRRUJDQJHUZDV
GLHPDDUOLHIVW]HVMDDU 
 ]LMQUXEULHN¶,QGH%RQWH
Hond’ heeft vol geschreven.
Jan bracht allerlei leuke verKDOHQRYHU5RWWHUGDPVULMNH
verleden en plaatste iedere
ZHHNHHQ¶UDSODDW·LQGHNUDQW

Jan Meijer had een prachtig fotoarchief
en één van de allerleukste fotofragmenten uit Jan’s opbergmap ziet u op deze
pagina. U ziet op de rechtse foto de
Geldersekade met o.a. Het Witte Huis en
nog een paar oorspronkelijke panden van
deze ooit zo voorname avenue.
U ziet ook dat rare gebouwtje pal voor
de oostzijde van Het Witte Huis met o.a.
de reclameborden Coca Cola en Miss
Blanche. Op de achtergrond is duidelijk
de ‘klassieke’ hoek van de zuidzijde
Haringvliet/Oudehoofdplein te traceren.
Het drukke verkeer, richting MaasbrugJHQHQ]XLGPHWYRHWJDQJHUV¿HWVHUV
personenauto’s, een vrachtauto, een
RET-bus en een drietal trams maken de
foto natuurlijk extra dynamisch.
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- de Geldersekade met o.a. Het Witte Huis en nog een paar oorspronkelijke panden van deze ooit zo voorname avenue.

1954
Vakfotograaf C. Kramer, die ook aan
kranten leverde, schoot de bewuste foto
in het najaar van 1954. Hij stond met zijn
camera vermoedelijk op het perron van
het treinstation Blaak. Fotografen waren
in die tijd zeer inventief. Zij waren er

tuk op unieke ‘platen’ te schieten voor
één van de acht (!) Rotterdamse kranten.
Kramer spoedde zich op de ochtend
van 23 december 1954 opnieuw naar
datzelfde perron en schoot exact dezelfde
foto, alleen wél in een geheel andere
setting. Wat was er op 22 en vooral 23
december gebeurd? Wij hoeven maar de
koppen van Het Rotterdams Nieuwsblad
van 23-12 te citeren: Op de voorpagina
in dikke letters: ‘Noordwesterstorm
teistert Nederland’, resultaat van een
stormdepressie die vanuit IJsland richting
Denemarken trok. In het binnenblad:
‘Nachtelijk hoogwater in Rotterdam’.
Een dag later, vrijdag 24-12: ‘Angstige
nacht voor Nederland’ en ‘Het water
drong ver door’ met als subkop: ‘bruggen
’s middags afgesloten’. Een understatement, want op de tweede foto zien wij
alleen maar water op de directe aanvoerroute van de Maasbrug…
Jaarboekje
De koppeling van beide foto’s is
natuurlijk een prachtig krantenitem, en
ik weet zeker dat Kramers creatieve
impressie indertijd de plaatselijke krant
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heeft gehaald. In deel 2 van mijn boek
‘Rotterdamse cafés’,dat in november
2008 uitkomt, plaats ik beide foto’s
onder de rubriek ‘Naschrift’. De foto’s
waren overigens niet voorzien van een
datum op de achterzijde, dus het kostte
mij toch zeker een uurtje om de juiste
datum van de watermassa te ontdekken.
Het Rotterdams Jaarboekje 1955 gaf
de oplossing. Dankzij ijverig bladeren
ontdekte ik onder ‘dagelijkse kroniek’
een ander fotootje van Kramer met
eveneens een blank staande Geldersekade. Op díe foto zie je een vrouw met
HHQ¿HWVHQHHQGULHWDODQGHUHSDVVDQWHQ

nog enigszins droog staan in de buurt
van het ANWB-bord. De ‘rampfoto’ is
natuurlijk fascinerend: de lantaarnpalen,
dat anonieme elektriciteitshuisje, het
ontbreken van menselijk leven, en vooral
die enorme watermassa die zo overheerst. Onbewust moet ik denken aan die
aardige (getekende) puzzelrubriek ‘zoek
de zeven verschillen’ in het Algemeen
Dagblad gedurende de jaren ’70. Zeven
verschillen? Hahaha, mogen het er een
‘paar’ méér wezen…
Joris Boddaert

Spido-kaarten afhalen!!!
In verband met de verwachte drukte biedt de Spido de deelnemers de gelegenheid
hun tickets voor de Nostalgische Haventoertochten al vóór het weekend van 18 en
19 oktober af te halen. Wij raden iedereen aan hiervan gebruik te maken, mits u
natuurlijk een beetje in de buurt bent. De kassa’s van de Spido aan het Willemsplein
zijn dagelijks tijdens kantooruren (09.00-16.00) geopend, zodat u, als het u uitkomt,
langs kunt gaan om uw deelnemerskaarten vast af te halen. Maak gebruik van deze
mogelijkheid, want hiermee voorkomt u dat u op de dag van uw deelname onnodig
lang in de rij voor de kassa moet staan om uw kaarten te verkrijgen.
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Help ons de
griepprik
verbeteren
GGD Rotterdam - Rijnmond en
Vaxinostics zoeken vrijwilligers van
65 - 99 jaar voor een gezamenlijk
onderzoek met een nieuwe griepprik
Belangstelling?
Bel (010) 205 55 66
www.vaccinonderzoek.nl
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Altijd dichtbij in de regio Haaglanden en Rijmond.

www.duidelijkdavo.nl
j

Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “ www.deloet.nl 0180661559
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55 Plus Expo; Een heerlijk dagje uit
Tentoonstellingshal Ahoy is van woensdag 22 tot en met zondag 26 oktober gastheer voor de
55 Plus Expo, een consumentenbeurs die zich volledig richt op vijftigplussers. Lezers van De
Oud-Rotterdammer kunnen daar naartoe met 25 procent korting op de, toch al lage, entreeprijs
en er een heerlijk dagje uit van maken. Informatie, diensten, producten en volop entertainment
speciaal voor de vijftigplusser. U moet er beslist een kijkje komen nemen!
Dit is de eerste editie van de 55 Plus
Expo en waar zou die anders gehouden
moeten worden dan in Ahoy? De beurs
is thematisch opgezet; met onder meer

aandacht voor Sfeervol wonen en
leven, met alles op het gebied van huis
en tuin, onderhoud en inrichting. Ook
het thema Reizen komt aan bod, waar-

bij zowel tripjes in eigen land als exotische reizen zijn te vinden. Verder is
er het thema Gezondheid en beweging,
met alles over gezond eten en drinken,
verantwoord bewegen & sporten en
besteedt men aandacht aan Hobby en
creativiteit. Verenigingen, gereedschappen, materialen en volop tips over dit
onderwerp. Tevens is er een Infomarkt
waar niet-commerciële instellingen
zich presenteren en adviezen geven aan
vijftigplussers. Tijdens de beurs zijn er
op diverse horecapunten optredens van
artiesten en orkesten.
De beurs is alle dagen geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs
EHGUDDJW¼
Korting
De Oud-Rotterdammer is in Ahoy ook
met een eigen stand aanwezig en hoopt
daar veel trouwe lezers te kunnen
ontmoeten. U kunt ervan verzekerd
zijn dat wij, zoals u van ons gewend
bent, zullen zorgen voor veel leuke en
interessante artikelen met een sterk
Rotterdams karakter, die u bij ons tegen

¿NVHNRUWLQJHQNXQWYHUNULMJHQZDQW
wij doen er alles aan de kosten voor
onze lezers voor al onze activiteiten
altijd zo laag mogelijk te houden.
Dat begint al met de toegangsprijs. Bij
de organisatie hebben wij bedongen dat
lezers van De Oud-Rotterdammer 25%
korting krijgen op hun entreekaartje. U
betaalt dus geen acht, maar slechts zes
euro om binnen te komen. Daarvoor
moet u wel onderstaande bon uitknippen. Als u daarmee naar Ahoy komt

en bij de speciale Oud-Rotterdammerkassa uw toegangskaartje koopt, krijgt
u die korting.
Vooraf kunnen wij al verklappen dat u
op de 55 Plus Expo bij De Oud-Rotterdammerstand dagelijks prachtige
prijzen kunt winnen. Kom dus een
kijkje nemen in onze stand en maak
kennis met de mensen àchter De OudRotterdammer.



Alléén tegen inlevering van deze waardebon bij de
speciale De Oud-Rotterdammer-Kassa ontvangt U:

25% korting
op de toegangsprijs
(u betaalt geen 8, maar slechts 6 euro!)

De Oud

CCtje Geld

c foto burosolo.nl

Het is een oud gezegde, en dat hoeft niet altijd waar te zijn, en
dat zegt: “Geld maakt niet gelukkig.” Ik weet dat zo net nog niet.
Het is maar hoe je het bekijkt. Ik heb in mijn leven aardig wat
slechte tijden mee gemaakt en ik kan niet zeggen dat ik toen erg
gelukkig was. ’s Ochtend op de wc zitten en denken: “Hoe ontloop ik vandaag weer mijn schuldeisers?” Ik verlang er niet naar
terug. Je moet alleen zorgen dat het niet je hele ziel en zaligheid
gaat beheersen en het valt soms niet mee dat een beetje in de
gaten te houden.

Cox Column

Iemand anders heeft eens gezegd:
“Alleen geld kan je doen vergeten dat
je niet rijk bent.” Geestig en ook waar.
Kunnen doen en laten wat je wilt, kopen
waar je je zinnen op hebt gezet, het is
heerlijk. Henry Miller heeft geschreven:
“Ik heb geen geld, geen middelen, geen
hoop. Ik ben de gelukkigste man van de
wereld.” Dat lijkt me toch meer de kreet
van een overromantische kunstenmaker,
zoals Ramses Shaffy, die ooit zong:
“De wereld heeft mij failliet verklaard,
ik heb me nog nooit zo goed gevoeld.”
Nee, daar kan ik mij niet in vinden,
zoals ze dat tegenwoordig zeggen. Ik
voel meer voor: “Ik moet zeggen dat ik
geld haat, maar het gebrek er aan haat
ik het meest.” Het is toch zo vervelend
in de kroeg te staan en te weten dat je
niks weg kan geven, doordat je platzak

bent. Paul Getty heeft gezegd: “Problemen kun je best oplossen met iemand
anders’ geld”, maar zo is ie dan ook
multimiljardair geworden. Dat brengt
PHRSGH¿QDQFLsOHFULVLVGLHLQ$PHULND
aan de gang is en waarvan wij straks
natuurlijk ook het nodige gaan merken,
al zegt Wouter Bos van niet. Maar eerst
nog deze, van Coco Chanel: “Geld heeft
maar één klank: die van de vrijheid.” Ja
ja. Deze dame was tijdens de bezetting
van Parijs volop met de Moffen in de
weer, maar was bij de bevrijding zo
verstandig de Amerikanen onder haar
parfum te bedelven en ontsprong zo de
dans.
Een andere dame, Marlene Dietrich, zag
het zo: “Er is een reusachtig verschil
tussen veel geld verdienen en rijk zijn.”
Nou u en dan ik weer.

1XLVHUHHQFULVLVLQGH¿QDQFLsOH
wereld. Allemaal het gevolg van het gezegde: “De bank leent je een paraplu en
als het gaat regenen willen ze hem terug
hebben.” De krankzinnige bedragen die
ze elkaar in de top jarenlang hebben
toegeschoven en waar de grote staatsman
Kok, toen ie er mee te maken kreeg, ook
begrip voor vroeg, het is allemaal uit de
hand gelopen en nu mogen u en ik, de
belastingbetaler, daar voor opdraaien.
Dat geloof je toch niet? Maar ja, “Men
krijgt gemakkelijker geld geleend voor
champagne dan voor een stuk brood.”
Graaien en snaaien en stelen, als je het
maar met miljoenen doet ben je kennelijk niet te pakken. En niet geluisterd
naar Plato: “Wie rijk wil zijn moet
niet zijn vermogen vermeerderen maar
zijn hebzucht verminderen.” Want, zei
Ghandi: “Er is op deze wereld genoeg
voor iedereen, maar er is niet genoeg
voor ieders hebzucht.”
Dat vind ik het treurige van alles: die
enorme hebzucht die aan de ramp ten
grondslag ligt. Al die patjepeejers met
hun beleggingen en hun beursgang en
hun advertenties om de eenvoudige
knabbelnoot te pressen zijn centjes toch

vooral niet gewoon op een spaarrekening te zetten “omdat het dan
niet genoeg opbrengt” en ze er toe
te brengen toch vooral veel te lenen,
zodat ze zich van alles kunnen permitteren dat ze zich eigenlijk niet kunnen
permitteren, dat vreselijke volk dat nu
moord en brand schreeuwt dat wij ze
uit de penarie moeten helpen.
Van mij mogen ze branden in de hel.
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Haardhouthandel Europoort B.V.
Te koop gedroogd openhaardhout mix van
beuk,berk, eik en es
Het hout is gekloofd in stukken van
± 25 cm. en direct stookbaar.

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Mode voor bbeennss
ieder moment bens
MODE

Prijs per kubieke meter
verpakt in big bag is

Behandeling bij u thuis mogelijk!

Voorlopig adviseren wij de consument:
- neem geen kind op schoot als u THEE drinkt;
- zet uw THEEkop of -mok weg van de rand van de tafel;
- plaats de THEEpot buiten bereik van kinderen;
- gebruik een gesloten thermoskan om hete THEE in te bewaren.

Prijs is inclusief B.T.W. en bezorging Zuid
Holland ,bezorging van netzakken alleen bij
minimale afname van 20 st. of meer.

Deze waarschuwingen gelden niet voor de koude varianten van THEE,
zoals ijsthee. Extra gebruikersinformatie kunt u opvragen via
www.brandwondenstichting.nl.

voor bestelling of informatie

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

WHO

Nederlandse Brandwonden Stichting
Postbus 1015 - 1940 EA Beverwijk
Tel. 0251-275555

of bezoek onze website:
www.haardhouthandel-europoort.nl

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

THEE schadelijk voor kinderen
Uit onderzoek blijkt dat uitwendig gebruik van het product THEE de
gezondheid van kinderen ernstig kan schaden. Onzorgvuldig gebruik
van THEE kan leiden tot roodheid van de huid, blaren en zelfs ernstige
brandwonden. Deze bijwerking komt met name voor bij kinderen
van 0 tot 4 jaar. Contact tussen hete THEE en de huid moet derhalve
vermeden worden.
In tegenstelling tot de meeste gevaarlijke stoffen, kent THEE helaas geen
bijsluiter of gebruikersinformatie die waarschuwt voor deze risico’s. Wij
roepen de consument daarom dringend op om extra gebruikersinformatie
op te vragen en maatregelen te nemen om de risico’s van THEE in de
nabijheid van kinderen te verminderen:

¼
3ULMVSHUQHW]DNYDQOLWHU ¼

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.

Belangrijke mededeling voor consumenten

Mode in maat 36-50
mantels en jacks
o.i.d. met merken Baronia
Lodenfrey Erich Fend e.a.
jumpers en vesten van
Freya, Erica Rössler, Betty
Barclay, Taifun e.a.
Bergselaan 285D,
Rotterdam
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

Te Koop,
6OJFLFGPUPTFSJF3PUUFSEBN
VJUWFSWMPHFOKBSFO
GPUPTBOTJDIULBBSUFO
WBO3PUUFSEBNWBOWPPS
 TFSJFJTBMTOJFVX
1SJKTFVSP
UFM

V.O.F. SCHUMAN
VOOR AL UW KOOKMATERIAAL
EN KEUKENGEREI
ONZE PRODUCTEN ZIJN
ONGELOOFLIJK SCHERP GEPRIJSD
WILT U MEEDELEN MET DEZE
UNIEKE AANBIEDINGEN,
SCHROOM NIET EN BEL METEEN:
06-5200708
of b.g.g. 06-11046557

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
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 74”
Herinnert u zich nog wat ik vier
weken geleden bij de Waarwas-dat-nou-foto nummer 74
schreef? Letterlijk stond er:
Van Gerard Klück kreeg ik een
lange brief met daarbij, naar
zijn mening, een leuke ‘Waarwas-dat-nou-foto’. Door de
inhoud van de brief had ik al
begrepen waar de foto gemaakt
was, maar om deze foto aan de
lezers van De Oud Rotterdammer voor te leggen ging mij iets
te ver. ’t Probleem besprak ik
met de hoofdredacteur en deze
had een geheel andere mening:
“Dat moet je doen. Je neemt de
info mee die Gerard jou heeft
gegeven en dan zal je het zien.
Je zult geen honderden oplossingen krijgen, maar zij die het
stukje straat herkennen schrijven jou.”
Goed, daar gaan we, Gerard Klück
schreef in zijn brief: “Moeilijk? Misschien wel, maar misschien ook niet.
Ooit liepen er spoorrails door deze
straat. Het transformatorhuis staat voor
een hoog gebouw, wellicht het hoogste
gebouw in de wijde omgeving. Van
wanneer zou dat model Kever zijn en
wat voor brommer is er zichtbaar tussen
de kinderen bij de slee? En zie ik daar
uiterst rechts een Solex?”
Dat ik toen met de hoofdredacteur
wedde, dat ik niet meer dan twee
oplossingen zou krijgen, weet hij niet
PHHU'DWLNHHQÀHVZKLVN\NRQZLQnen, weet hij ook niet meer. Maar die
ÀHVZKLVN\YHU]LQLNQXPLVVFKLHQWHU
plekke, als ik deze woorden tik.
Het aantal oplossingen dat ik binnenkreeg bleef beperkt tot één (1),
uno, one, eine, une! Ik tel natuurlijk
die andere anonieme en grappige(?)
inzending niet mee. De oplossing die
ik wel noem, kwam van Henk van
Kruijsbergen (Eglharting, Duitsland):
“Volgens mij ist het bij de energiezentrale op zuid, de straat weet ik niet. De
Volkswagen is uit bouwjaar 1952-54
en inderdaad een oude Solex”. Ik ben
streng, maar goedhartig. Zijn er echter
minimaal tien lezers die vinden, dat
Henk met dit antwoord de attentie verdient, dan gaan we deze toch versturen.
Want de straat waarom gevraagd werd,
ligt op Zuid. In Feijenoord om precies
te zijn. Het is de Roentgenstraat en
op de raadfoto kijk je naar de blinde
muur, die bierbrouwerij d’Oranjeboom
(het hoge gebouw) vanaf de straat aan
het oog onttrok. De blinde muur is
nu een gazen, ijzeren hek. Daarachter
ligt o.a. de nieuwe Calvé-pindakaasfabriek. In Delft kon je deze fabriek al
op kilometers ruiken, maar hier in de
Roentgenstraat is de fabriek reukloos.

NU

TOEN
Onlangs zei burgemeester Opstelten bij
GHRI¿FLsOHRSHQLQJµ1DMDDU'HOIW
wordt de pindakaas van Calvé nu in
Rotterdam gemaakt en heel Rotterdam
ruikt naar pindakaas’. Twee fouten in
één zin: de Calvé-pindakaas bestaat
HFKWSDVVLQGVHQQHUJHQVLQµKHHO
Rotterdam’ ruik je pindakaas. Of het
moet bij mij thuis zijn, als ik ’s morgens
Lidl-pindakaas op m’n boterham smeer.

1HWWDGLHGH]DDNZDDUQDPLVRRN
gestorven.”

Toch maar weer
1iKHWSODDWVHQYDQHHQ::'1IRWR
komen er altijd verzoekjes om via
e-mail of gewone post de originele foto
te sturen. Bij e-mail is dan een scan
voldoende, bij gewone post verwacht
de aanvrager een 15 x 10 cm (of
grotere) afdruk. De Oud-RotterdamPHUµKDQGHOW¶QLHWLQIRWR¶V'25KHHIW
zelfs geen foto-archief; bij plaatsing
van een artikel worden meestal foto’s
afgedrukt, die door de schrijver van het
DUWLNHO]LMQELMJHOHYHUG%LM::'1GRH
ik vaak een beroep op de fotocollecties
van Uitgeverij Voet (www.fotovanrotterdam.nl), maar dat staat er in 95% van
de gevallen bij. En anders staat het wel
in het colofon van deze krant. De OudRotterdammer verdient een 10, zoen
van de juffrouw, griffel met lei én een
bank vooruit, voor de manier waarop de
administratie en redactie met de lezers
omgaan. Maar foto’s levert DOR nooit!

Jolanda M. Alfred: “Die hoek in de
Rubroekstraat zal ik niet kennen. Het
VFKXLQHKXLVZDVYDQ1HWWHNHHQKDDU
twee broers. Zij verkochten petroleum
HQJDVÀHVVHQYRRUKHWRSZDUPHQYDQ
het huis. Ze verkochten ook snoep
HQ]XUHERPPHQ1DDVWKXQZLQNHO
was een autosloperij. Ik zelf ben
van Surinaamse afkomst en woonde
Rubroekstraat 75.”

Rubroekstraat
8EHJULMSWKHWDO::'1IRWRQXPPHU
74 heeft zo weinig reacties opgeleverd,
dat er een complete blanco pagina in
deze krant zou komen te staan. Maar
de Rubroekstraatfoto (foto 73) heeft de
postbode krom laten lopen, dus uit die
hoeveelheid inzendingen kunnen we
nog even putten.
J.W. van Eijk: “Ik heb jarenlang in de
Rubroekstraat gewoond, dus dat scheve
pandje komt me heel bekend voor. Het
was de waterstokerij van de familie
Hussaart. Het gezin bestond uit zeven
personen: vader, moeder, drie zoons en
twee dochters. De jongste zoon Keessie
is vroeg overleden; de oudste dochter

C. Vossems: “Ik denk dat dit het pandje
in de Rubroekstraat was, op de hoek
van de Crooswijksedwarsstraat (Leen
in de Put). Volgens mij was Leen
kruidenier/waterstoker. Vergeet niet, dat
het voor mij al 50 jaar geleden is, dat ik
ZHNHOLMNVGDDUYRRUELM¿HWVWH´

C.H. Duivestein: “Dit pand was van
GHIDPLOLH+XVDDUGPHW1HWWDDFKWHU
de toonbank. Vijfenvijftig jaar terug
moest ik boodschappen doen, o.a, zure
bommen in een papieren zak of een
SDN1HIDPDDQGYHUEDQGYRRUPLMQ]XV
1HWWDGHHGHUDOWLMGHHQVWXNNUDQWRP
Bij haar broer Kees kon je terecht voor
heet water, een zakje kolen of brandhout voor de kachel. Vader, moeder en
een zus werkten er ook. Vader maakte
azijn, een extract werd met water
verdund. Waar de auto staat was de
ijzerhandel van Tinus van de Palm.”

echtpaar Markus . Maar wat ik niet
begreep van deze foto, was dat dit café
niet op het Goudseplein stond. Bij mijn
weten hadden deze mensen hun café
op de Diergaardesingel. Bovendien
woonden zij bij mij in de buurt in
Schiebroek. Zij hadden, dacht ik, zes of
zeven kinderen, waarvan ik nog enkele
namen weet. De oudste heette Klaas
ZHUGJHQRHPG1LFR GDQNUHHJMH
/HHQGDQHHQPHLVMH1HOOLHGDQHHQ
tweeling jongens en daarna nog een
meisje waarvan ik de naam niet weet.
Als ik zo deze foto bekijk, kan ik niet
anders zeggen, dat dit absoluut de familie Markus uit Schiebroek is. Bij mij is
er geen twijfel mogelijk. O ja nog een
aanwijspunt, zij kwamen oorspronkelijk
XLW2XGRI1LHXZ%HLMHUODQG,N]HOI
woonde in de Plataanweg. Ben zeer
benieuwd naar reacties.

Verzoek
Voor plaatsing in deze rubriek ben ik
op zoek naar foto’s uit de tijd van toen.
En voor toen mag u 1945-1980 invullen. U hebt al 75 maal kunnen zien,
ZDWLNYDQHHQ::'1IRWRYHUZDFKW
misschien hebt u toen zelf wel zo’n
foto gemaakt. Bij voorkeur ontvang
ik uw creatie per e-mail. De gescande
foto moet dan minimaal een dpi hebben
van 400 en minimaal 1000 pixels breed
zijn. Stuur a.u.b. geen originele foto’s,
want ik kan niet garanderen dat deze
terugkomen.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 76

'HODDWVWHZHNHQNULMJLNRSPHUNLQJHQGDWGHµ:DDUZDVGDWQRXIRWR¶V¶ZHO
heel gemakkelijk zijn voor de straat- en buurtbewoners van de afgebeelde
ORFDWLHPDDUDEVROXXWQLHWWHSODDWVHQ]LMQGRRUHHQµYUHHPGH¶
Deze keer dan maar een foto van een straat met minstens zes winkels, een carULHUHHQYUDFKWDXWRGULHSHUVRQHQDXWR¶VHHQ¿HWVWHUYLHUYRHWJDQJHUVpQHHQ
buitendienst zijnde tram. Ooit, ver voor mijn tijd, ging de tram hier linksaf het
SOHLQRSPDDULNKHE]HOIVDOVEDE\YDQGDJQRRLWEHWHUJHZHWHQGDQGDWGH
tram rechtsaf de dijk opging.

Mevrouw Kuperes-Kriesch geeft een
antwoord, zoals hierboven. Daarnaast
merkt ze op: “Verder zou ik het wel
eens kunnen zijn op de driewieler.
Ik ben echter ouder dan de door u
geschatte leeftijd, ik ben 52 jaar. Ik heb
daar een leuke jeugd gehad, ondanks de
armoede die we toen hadden.”

Waar was dat nou?
Als Internetbezitters de foto beter willen bekijken, verwijs ik hen naar www.
ditisrotjeknor.nl O ja, deze foto staat ook als fotovraag in de laatste uitgave
van Ons Rotterdam. Ik kwam daarachter toen verleden week het blad in mijn
bus viel. Daar Ons Rotterdam nog geen 2000 leden heeft en De Oud-Rotterdammer door zo’n 300.000 personen gelezen wordt, denk ik dat deze foto hun
IRWRYUDDJQLHW]DOµELMWHQ¶

Nog even foto 72
Van Loekie de Jong-van den Heuvel
kreeg ik een brief: “Gisteren zat ik
in De Oud-Rotterdammer te lezen en
ineens zag ik een bekende foto in de
RSORVVLQJµ:DDUZDVGDWQRX¶7RW
mijn stomme verbazing was het het

Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 13 oktober 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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107cm breedbeeld LCD Flat TV
-

LCD WXGA-scherm, 1366 x 768 pixels
HD Ready
Pixel Plus HD
Dynamisch-contrastverbeteraar
Incredible Surround
2x HDMI-ingang

van 1299,Tijdens de
beursperiode
SPECIALE PRIJS

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

Lage prijzen - beste ser vice

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

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

Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema, de Jong & zn. 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 !
Stoffeerwerk

Leerbewerking

Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waarmee wij al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn gespecialiseerd in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX,
GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en
OISTERWIJK meubelen.

Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a stiknaden,
uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren
banken of stoelen. Uiteraard bekleden wij met het beste kwaliteit
leer. Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken.
Wij zijn gespecialiseerd in het repareren en herstofferen van o.a.
CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of
politoerlagen.
Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen.
Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.

48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten d.m.v. de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien
van een perfect zitcomfort.
Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

Openingstijden:
di. t/m vr. 11.00 - 17.00 uur • za. 11.00 - 16.00 uur
www.miedemaenzn.nl

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

De regering gaat doorwerken van oudere werknemers stimuleren. Vanaf hun 62ste krijgen zij volgend jaar een ‘doorwerkbonus’. Voor werkgevers wordt het ook
veel aantrekkelijk gemaakt – met premiekortingen - om mensen met een uitkering van 50 jaar en ouder in dienst te nemen of te houden. Reacties kunnen worden
gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Bonus voor oudere die doorwerkt!
Mooie maatregelen heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt om ouderen zoveel mogelijk aan de slag te houden.
Toch zitten er wat adders onder het gras. De fiscale voordelen, vanaf volgend jaar, gelden alleen voor de 62-plussers als
zij méér verdienen uit arbeid dan ` 8867. Dat betekent dat
mensen met kleine deeltijdbaantjes of ouderen die – vaak
naast hun vut of prepensioen – bijverdienen geen enkel voordeel van deze financiële prikkel hebben.
De ‘doorwerkbonus’ voor mensen die na
de 62-jarige leeftijd ook nog willen werken, komt deels overeen met de voorstellen die de Commissie Arbeidsparticipatie (ook wel bekend als de Commissie
Bakker) eerder al had gedaan.
Even een technische uiteenzetting. De
‘doorwerkbonus’ wordt gegeven in de
vorm van een hogere korting op de te
betalen belasting. Dat gebeurt met een
RSVODJRSGH]RJHQRHPGHKHI¿QJVNRU
ting. Over hoe het precies werkt, hoeven
de mensen zich geen zorgen te maken.
In loonbetalingen zullen werkgevers
daarmee vanaf volgend jaar wellicht al
rekening gaan houden en anders zullen
de betreffende werknemers het kunnen

verrekenen bij hun aangifte inkomstenbelasting over 2009.
'H¿VFDDOGHVNXQGLJHYDQ1HGHUODQG
prof.dr. L.G.M. Stevens van de Erasmus
Universiteit in Rotterdam, is ‘geen voorstander van wéér een nieuwe variant in
KHWDVVRUWLPHQW¿VFDOHDUEHLGVPDUNWSULN
kels’. “We kennen reeds een vergelijkbare tegemoetkoming in de vorm van
een arbeidskorting. Ik zie niet goed in
waarom deze faciliteit zou moeten worden opgesierd met een extra doorwerkERQXV´VFKULMIWKLMLQKHW¿VFDOHYDNEODG
Weekblad Fiscaal Recht.
Het leidt volgens hem weer tot nieuwe
ingewikkelde uitvoeringsregels. “Overigens is doorwerken naar mijn mening

méér een kwestie van plezier in het werk
en van werk- en leefomstandigheden dan
van euro’s.”
Bonus
1LHWWHPLQYRHUWKHWNDELQHWGH]H¿VFDOH
maatregel per 1 januari door. De hoogte
van de bonus zal oplopen met de leeftijd
die iemand heeft en het inkomen uit
arbeid. Teneinde een minimum aan
arbeidsparticipatie te garanderen wordt
de bonus – een oplopend percentage
- berekend over het gedeelte van de
inkomsten uit tegenwoordige arbeid dat
GH¼LQWHERYHQJDDW'H]H
bonus is overigens ook gemaximeerd
om te voorkomen dat vooral mensen met
KHHOKRJHLQNRPHQV ERYHQGHFLUFD¼
SHUMDDU H[WUD]XOOHQSUR¿WHUHQ
De extra belastingkorting bedraagt dan
RRNPD[LPDDO¼
Met alle goede bedoelingen van dien
kunnen we niet vatten waarom de
regering heeft gekozen voor een regeling
die geldt voor mensen van 62 jaar en
ouder en waarbij de kleine verdieners

geen enkele baat
hebben. Waarom niet
voor ouderen vanaf
pakweg 60 jaar die
ook wel prikkels
kunnen gebruiken om
aan de slag te blijven
of te gaan?
Premiekorting
Heel vervelend is ook dat de mensen met
kleine (deeltijd)baantjes waarschijnlijk
dit voordeel niet krijgen. Het is toch
de bedoeling van het kabinet ook deze
ouderen weer aan het werk te krijgen of
te houden? Het belastingplan zal nog in
de Tweede Kamer worden behandeld.
Een mooie gelegenheid voor politici die
het beste met de minder draagkrachtige
ouderen voor hebben om dit aan de orde
te stellen.
Een andere, met Prinsjesdag bekend
gemaakte, regeling is de premiekorting
voor werkgevers die ouderen in dienst
nemen of houden. Ook bij deze goed
bedoelde subsidiemaatregel kunnen

kanttekeningen worden geplaatst.
Met de voorstellen wil het kabinet
Balkenende bereiken dat ouderen
veel meer dan vroeger bereid zijn te
blijven doorwerken, al dan niet deels,
en waarschijnlijk in lichtere functies.
Want uit CBS-gegevens blijkt dat de
arbeidsparticipatie tussen de 55 en 65
jaar erg laag ligt. Van de vrouwen in
deze leeftijdsgroep had vorig jaar slechts
30,2 procent een betaalde baan en van
de mannen 55 procent. Dan de jongeren!
In de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar is
DOELMQDSURFHQWYDQGHYURXZHQDDQ
de slag en van de mannen zelfs ruim 90
procent. Er zijn nog heel wat arbeidskrachten onder de ouderen te winnen!
Hans Roodenburg

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Erf- en schenkingsrecht
Herrie over verdeling
nalatenschap moeder
Bij verdeling van de nalatenschap van mijn
moeder, inmiddels acht jaar geleden, kwam
mijn broer met een door onze bejaarde, labiele
moeder ondertekende verklaring dat hij indertijd
70.000 gulden aan haar had geleend. Ook zegt
hij 40.000 gulden te hebben betaald aan medicijnen voor haar. Ik heb acht jaar geleden de
notaris te kennen gegeven niet met de uitvoering
van het testament akkoord te gaan. Zaak ligt
sindsdien stil. Wat nu te doen?
2I¿FLsOHOHQLQJHQ]LMQXLWHUDDUGHHQVFKXOGGLHQD
overlijden van de lener uit de nalatenschap moet
worden terugbetaald. Als uw moeder niet onder
curatele of bewind stond, wordt zij handelingsbekwaam geacht. De verklaring van uw moeder
moet wel aan een aantal juridische eisen voldoen.
Kan uw broer ook bewijzen dat de door hem
betaalde medicijnen een lening aan uw moeder

was?
Is de kwestie na acht jaar nog steeds niet afgehandeld? Het lijkt ons dat u daarover opheldering
vraagt aan de notaris. Op een gegeven moment
moeten erfgenamen compromissen sluiten of
tegen elkaar juridische procedures starten, met
DOOH¿QDQFLsOHJHYROJHQYDQGLHQ
Familierecht
Dochter van 18 jaar heeft borderline
Mijn broer is een paar jaar geleden gescheiden,
omdat zijn vrouw haar vertier elders zocht.
Bij de scheiding heeft hij de zorg van zijn twee
kinderen op zich genomen. De jongste van 18
jaar liegt en bedriegt door borderline alles aan
HONDDU/DDWVWKHHIW]LMYRRUFLUFD¼PHW
haar mobiel gebeld en sms-jes verstuurd. Zij
beweert telkens dat zij ergens werkt, maar dat is
ook gelogen. Mijn broer weet eigenlijk niet wat
hij met haar aan moet. Binnenkort hebben ze een
gesprek bij het Riagg. Mijn broer zegt dat hij
¿QDQFLHHOYHUDQWZRRUGHOLMNLVYRRUKDDU]RODQJ
zij bij hem thuis woont. Is dat zo?
.LQGHUHQ]LMQLQSULQFLSHYDQDIMDDUPHHUGHU
jarig, dus ook zelf verantwoordelijk voor hun
¿QDQFLsQ8ZEURHUNDQ]LMQGRFKWHU]HOIYRRU
haar schulden laten opdraaien. Als zij ‘wilsonbekwaam’ is, moet zij onder curatele worden
gesteld of onder bewind door een rechter. Uw
broer kan dan als curator of bewindvoerder haar

¿QDQFLsOH]DNHQGRHQ+LMNDQGDQLQJULMSHQDOV
zij ontoelaatbare uitgaven doet en leveranciers en
winkeliers erop wijzen dat zijn dochter niet zelf
aankopen of contracten mag afsluiten.
Het is natuurlijk een heel zwaar middel. Aanbieders van mobiele telefoons grijpen ook niet al te
snel in als hun klanten niet (kunnen) betalen. Als
zij hun geld niet krijgen, wordt de dochter geregistreerd bij het BKR in Tiel en zal zij niet zo snel
meer een nieuw abonnement kunnen aangaan.
Met prepaid is dat probleem er niet.
Hij moet haar ‘onder handen’ nemen en/of
helpen. Een bezoek aan het Riagg is in dit geval
een goede zaak. Laat uw broer meegaan naar het
gesprek. Of anderszins bij de behandelaar zijn
visie op zijn dochter kenbaar maken.
Financiële kwesties
Kleiner wonen om
van lasten af te zijn
Door sociale omstandigheden (scheiding,
alimentatie) wil ik mijn woning verkopen om
van de hypotheeklasten af te zijn. Ik denk hierop
HHQµZLQVW¶WHUHDOLVHUHQYDQFLUFD¼
Daarvan wil ik een nieuwe, kleinere woning
NRSHQ]RQGHUK\SRWKHHNODVWHQ,VGDW¿VFDDO
verstandig?
Indien u de overwaarde van uw koopwoning investeert in een nieuwe woning dan heeft dat geen
¿VFDOHFRQVHTXHQWLHVYRRUX:DQWGHZDDUGHYDQ
de eigen woning telt niet mee voor de belasting-

KHI¿QJLQER[3DVDOVXYDQGHZLQVWHHQGHHO
gebruikt voor uw direct opvraagbare vermogen,
dan valt u - boven de algemene vrijstellingsgrens
RQGHUGHYHUPRJHQVUHQGHPHQWVKHI¿QJLQER[
Beleggingsverzekering betaald in
België
Een kennis van mij heeft in België een levensverzekering lopen in de vorm van een beleggingsverzekering. Hij heeft daarvoor in de loop
der jaren met onregelmatige stortingen premie
betaald. In België noch in ons land wordt een
levensverzekering tot iemands vermogen gereNHQGKHWLVGXVQLHWYHUSOLFKWGH¿VFXVGDDURYHU
gedurende de premietijd van de verzekering in
te lichten. Maar wat als het tot uitkering van de
verzekering komt? Moet de begunstigde die dan
opgeven bij de inkomstenbelasting?
We nemen aan dat het hier om een lijfrente gaat.
Dat is beleggen, gekoppeld aan een levensverzekering! Als hij jaarlijks de premies of incidenWHOHNRRSVRPVWRUWLQJHQ¿VFDDOLQER[KHHIW
afgetrokken, dan zijn tezijnertijd de uitkeringen
RRNEHODVWLQER[LQ1HGHUODQGRPGDWKLMLQ
1HGHUODQGEHODVWLQJSOLFKWLJLVDOVKLMGDDUZRRQW
+HHIWKLMQLHWGHVWRUWLQJHQ¿VFDDODIJHWURNNHQ
maar uit zijn netto-inkomen of spaargeld betaald,
dan zijn de uitkeringen uiteraard niet belastbaar
in box 1, maar komen wel bij zijn vermogen
in box 3. Boven de vrijstellingsgrens wordt dat
jaarlijks belast met 1,2 procent.
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www.huis-ontruiming.nl
O

Wij zijn gespecialiseerd in woningontruiming.

O

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

O

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

O

Wij werken door het gehele land.
Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212

Voor info: 010-414 86 43 of 06-1812
email: info@huis-ontruiming.nl
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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

Een begrip in vloertegels sinds 1987
3

De mooiste liedjes en sketches
uit de TV-archieven van o.a.

DECO-VLOER
PLAVUIZEN
GRATIS
GELEGD
WBN

FYDMVTJFGMJKNFOWPFH

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Frans van Schaik,
Jaap en Arie Valkhoff,
Ton van Duinhoven,
Corrie van Gorp,
Jules Deelder, Lee Towers,
De Berini’s, Gerard Cox,
Arie van der Krogt,
The Amazing Stroopwafels,
Peter Blanker

teer
Proﬁ nze
van o IJKSE
EL
N
WEK IEDINGE
AANB

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

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

en vele anderen.

,BUUFTUBBSU

JOEVTUSJFUFS1S"MFYBOEFSBECSBOEXFFSLB[FSOF

JOEVTUSJFUFSSFJO8JMHFOEPOL

(53PUUFSEBN
5FM

111BQFOESFDIU
5FM



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

Ook verkrijgbaar bij de
DOR-stand op de 55+ Expo


XXXEFDPWMPFSOM

“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!”

Problemen met uw (kunst)gebit?

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

INFORMATIEDAGEN

7SJKCMJKWFOEQFSTPPOMJKLBEWJFT
,VOTUHFCJUUFO GSBNFT QMBBUKFT
,MJLHFCJUPQJNQMBOUBUFO
Zaterdag 4 oktober 2008
VVSVVS
,SPOFOCSVHHFOPQJNQMBOUBUFO

$PNQVUFSHFTUVVSEJNQMBOUFSFO OJFVX 
Dinsdag 7 oktober 2008
&ÊOEBHTSFQBSBUJFTFSWJDF
VVSVVS
#MFLFOWBOUBOEFO
VVSVVS

(FCPVX)VNBOJUBT"LSPQPMJT
ECONOLOGISCH DE BESTE

0OEFSEFFM
WBO

®

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

www.marcoleer.nl

I M P L A N T O LO G I E E N KU N S T G E B I T T E N

"DIJMMFTTUSBBU
3-3PUUFSEBN
5FMFGPPO 

www.smileclinic.nl

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 30 september 2008

pagina 9

Chevrolet, type C10

De hergeboorte van een fenomeen
Schaken goed voor u
Schaken is moeilijk wordt altijd gezegd.
Heel goed schaken natuurlijk wel, maar
plezier beleven aan dit denkspel is op elk
niveau mogelijk. Daarnaast zijn herseninspanningen gezond. Kunt u nog niet
schaken dan kan een kennismakingscursus
u daar bij helpen. Deze wordt gegeven
in het buurthuis De Waerschut, in de van
Waerschutstraat 11, Rotterdam-Provenierswijk. In november starten we hiermee
voor de derde keer. Ervaren instructeurs
begeleiden u stap voor stap, zodat beginners
na 7 maanden al een redelijk partijtje kunnen spelen. Omdat we drie groepen hebben
krijgen ook diegenen die al verder zijn op
eigen niveau les. Voor de kosten hoeft u het
niet te laten, want voor de gehele periode
ZRUGWVOHFKWV¼JHUHNHQGZDDUELMKHW
schriftelijk materiaal, zoals de lesboekjes
inbegrepen, is. De cursus wordt gegeven op
de donderdagochtend van 10 tot 12 uur.
Aanmelden en verdere inlichtingen: Aren
Barnat telefoon 010 4657288 en Peter
Nederhand 010 4666689.

Klaverjassen
Vindt u het leuk wekelijks een kaartje te
leggen? Kom dan eens langs bij klaverjasvereniging Ons Genoegen, Cleyburghstraat
'&5RWWHUGDP %OLMGRUS WHO
010-4672207. Elke donderdagavond van
WRWXXU]LMQZLMDDQZH]LJLQ
clubhuis Het Baken. Gezelligheid staat
voorop en er wordt zeker niet met het mes
op tafel gespeeld! Daarnaast organiseren
wij leuke activiteiten en de feestdagen
gaan ook niet ongemerkt aan ons voorbij!
Dus........ Kom eens vrijblijvend langs of bel
voor meer informatie met mevr.W.Grebe
tel.010-7858549 of dhr.T.Raymakers
tel.010-4185586.

Koken voor mannen
Als man zou je het soms wel willen of door
omstandigheden moeten, maar je zou echt
niet weten hoe. En toch is het mogelijk zelf
te koken. In deze korte cursus brengt een
professionele kok je de basis van het koken
bij. Iedere les wordt afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd. Dus leerzaam, leuk
en lekker!! De kookcursus met aansluitend
een gezamenlijke maaltijd start vrijdagmidGDJRNWREHURPXXU
Bel voor meer informatie naar 010-4126200
+HQQ\=HHXZRI$ULHYDQ%HUNHO RIPDLO
naar cursusbureau@knooppuntkralingen.nl.
Bezoekadres; Waterloostraat 164.

In 1963 kocht de Gemeentepolitie Rotterdam surveillancevoertuigen van het merk
Chevrolet, type C10. De C,
stond voor Custom en de 10
voor het laadvermogen van
1/2 ton. Gedurende de twintig
daarop volgende jaren werd
de C10 in verschillende modeljaren gebruikt en maakte
op de berijders en burgerij
grote indruk. In die tijd zijn
ongeveer 200 C10’s in gebruik
geweest. De laatste verdween
in 1986 uit het Rotterdamse
straatbeeld.
Hij werd van de sloop gered en
ter beschikking gesteld van het
toenmalige bureau Voorlichting. Na
een grondige restauratie door pupillen
van de Jeugdgevangenis te Zutphen
werd de C10 tentoongesteld in de
Politiegalerie, in het bureau Witte
de Withstraat. De C10 fungeerde
vervolgens in de openingsbeelden
van het televisieprogramma Opsporing Verzocht en er werden enkele
¿OPRSQDPHVPHHJHPDDNW
Na het verdwijnen van bureau
Voorlichting kwam de C10 in bezit
van de Historische Collectie Politie
Rotterdam Rijnmond aan de Boezemsingel 12 in Rotterdam en kreeg
een statische museumfunctie. Hij
werd hiertoe van de vitale delen voor

de voortstuwing ontdaan en door de
vele handen en handjes ontstonden er
allerlei gebreken.
Bij evenementen werd de C10 door
het takelbedrijf gebracht naar een
plaats en teruggebracht naar de
Historische Collectie. Eens de koning
van de straat, nu vervoerd als een in
ballingschap verkerende.
Schrijnend
De confrontatie met andere historische voertuigen, zoals de rijdende
Ahrens Fox, van de brandweer, een
GMC van de Gemeente en verschillende autobussen van de RET, was
schrijnend. Na overleg, met Peter
Joosten, Communicatie en Tim
Sikkelerus van het Facilitair bedrijf,

werd de C10 door ons takelbedrijf op
meesterlijke wijze geplaatst bij Garagebedrijf Kloppers met aan de ingang
aan weerszijden één centimeter
ruimte. Dit bedrijf is gespecialiseerd
in improvisatie en herstel van oudere
voertuigen. Daar werd de C10 op zijn
rijdbaarheid bekeken. Aangesloten
op een mobiele LPG-installatie en….
wonder boven wonder na 15 jaar
stilstand, hij liep. Niet lang, want de
verdamper bleek totaal verdroogd,
evenals enkele andere vitale onderdelen. Na veel gesnuffel bij handelaren
in de voor de C10 gebruikelijke
onderdelen, bleek enthousiasme voor
de in hun beleving roemruchte C10.
Bij een der leveranciers hing vol trots
een oud portier van een voormalige

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

politie C10 aan de wand. Een ander
kocht een blanco C10 voor zichzelf.
Na een nieuwe LPG-installatie, een
gerestaureerde stuurkolom, contact
en deursloten, vervangen van de
smeermiddelen en tientallen ander
voorkomende zaken te hebben
opgelost plus nieuwe banden uit de
voorraad van ons garagebedrijf, staat
hij er en kon hij deelnemen aan het
GH¿OpYDQKLVWRULVFKHYRHUWXLJHQWLM
dens de Havendagen, op 6 september
dit jaar, met de Ahrens Fox en alle
anderen voertuigen, achter zich aan.
Eerherstel??????
De voorzitter Stichting C10
Bram Verhoeff

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 16 september 2008
1LHWVOHHNRSPDDUWHHQDDQWUHNNHOLMNH¿QDOHYDQKHW$%17HQQLVWRHUQRRLLQ
Sportpaleis Ahoy in de weg te staan. De wereldtoppers van dat moment, Ivan Lendl en
Jimmy Connors, stonden immers op de baan en de zevenduizend toeschouwers gingen
er eens goed voor zitten. De eerste set was echter ontluisterend. Lendl won deze met
6-0, Connors speelde als een beginneling. Dat moest toch hopelijk in de tweede set
anders worden. Maar die set was net een game oud toen de volgende mededeling op het
scorebord verscheen: ‘Geen paniek, verlaat direct kalm maar snel de zaal. Politie’. De foto
toont precies het moment dat de spelers door de hoofdscheidsrechter worden ingelicht dat
de partij onderbroken zal worden. Toen het publiek – dat buiten in de kou de ontwikkelingen afwachtte – na een half uur Lendl en Connors in een auto zag stappen en vertrekken,
werd duidelijk dat er geen directe voortzetting van de wedstrijd zou komen. De spelers
wisten ondertussen dat het om een bommelding ging en hoewel er geen bom gevonden werd, weigerden zij nog verder in actie te komen. Toen de
WRHVFKRXZHUVZHHUQDDUELQQHQPRFKWHQYRRUGHGXEEHO¿QDOHZDUHQ/HQGOHQKHWHFKWSDDU
Connors al per privé-vliegtuig onderweg naar Londen.
=RGRHQGHZHUGGH5RWWHUGDPVHWHQQLV¿QDOHGLHGDJZHUHOGQLHXZVPDDUQLHWRSGHZLM]H
die de kersverse toernooidirecteur Wim Buitendijk zich had voorgesteld. Pogingen om de
¿QDOHRSHHQODWHUWLMGVWLSWHODWHQVSHOHQOLHSHQVSDDN+HWSULM]HQJHOGHQGHSXQWHQZHUGHQ
JHGHHOG'DDUPHHEH]LW5RWWHUGDPKHWXQLHNHZHUHOGUHFRUGYDQHHQLQWHUQDWLRQDOHWHQQLV¿
nale die gelijk eindigde.

Nieuwe foto
Deze foto dateert uit 1955. Duidelijk is dat hier een Rotterdamse sportman wordt gehuldigd.
Wie is hij en waarom wordt hij gehuldigd?
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Dominicus
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De grootste woon- & lifestyle
outlet groothandel van de Randstad

QDWXXUVWHHQEURQVUYVRIJODV
YRRULHGHUEXGJHWHQYDQNODVVLHNWRWPRGHUQ

JE GAAT ER NIET WEG ZONDER IETS TE KOPEN

%H]RHNRQ]HVKRZURRPLQGHUHJLR
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Aanbieding:

Nieuwe collectie bankstellen tegen groothandelsprijzen.
Prachtige nieuwe barok collectie stoelen en tafels

3 nieuwe woonprogramma’s
in Riga noten, licht noten,
olijf eiken. Katreintje nieuwe
BERKELRODE
HOME & LIFESTYLE CENTER woonaccessoires.
Cash & Carry voor bedrijven
Op alle wijnen 25% korting
7 dagen in de week geopend

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



BIJ BERKELRODE
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Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u een gratis kop koffie of thee
Kijk op www.berkelrodehl.nl
Veilingweg 54 Berkel en Rodenrijs 010 - 503 29 32

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

Op werkdagen kunt u belegde
broodjes en (overwerk)maaltijden
bestellen. Bij grote bestellingen
kunt u gebruiken maken van
onze bezorgdienst.

KUNSTGEBITTEN
M
M
M

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Open van maandag t/m
vrijdag 05.00 - 01.00 uur
Zaterdag’s is het eetcafé alleen
open voor grote gezelschappen
(op afspraak)

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

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465

GEVRAAGD PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

Opticien

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

T’AI CHI & CHI GONG:
BEGINNERSLESSEN IN
ALEXANDERPOLDER

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

Ook voor ouderen!
24 Yang vorm
Start 4 oktober
Locatie: Gymzaal Lagelandsepad 10
Tijd: 11.00 uur.
Telefoon: 010-4122724 of 06-10698484
Zie: www.wen-ti.nl

Van ontwerp tot realisatie

IN- EN VERKOOP PRENTBRIEFKAARTEN
ANTIQUARIAAT
& UITGEVERIJ

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

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

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

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

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

Gesloten
10.00- 17.00 uur
op afspraak
10.00- 16.00 uur

De koffie staat altijd klaar
- Div. zonwering
- NIEUW!!
- Tapijt en Vinyl
complete
- Smyrna tafelkleden
slaapkamer sets
- Gewatteerde bedspreien
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Rotterdam wilde met
Grevelingenstad woningnood oplossen
De oliecrisis in de beginjaren zeventig was dwarsligger. Als die
financiële beerput zich niet had geopenbaard, dan was Rotterdam op Goeree-Overflakkee uitgebreid met een achtduizend
hectare omvattende Grevelingenstad voor een half miljoen
inwoners. Vergelijkbaar met Almere bij Amsterdam.
Het uitbreidingsplan was ontworpen om een eind te maken aan de
woningnood, die na het Duitse bombardement voortwoekerde en na dertig
jaar actueler was dan ooit. Bovendien
waren woningen in oudere wijken die
de oorlog hadden doorstaan toe aan
renovatie of vervanging. Burgemeester Wim Thomassen van Rotterdam
presenteerde in 1969 Plan 2000+,
ontworpen door de dienst Gemeentewerken, aan zijn eilandcollega’s. De
nieuwe stad zou omgeven worden door
de Haringvliet en Grevelingen. Het was
een van de plannen in de jaren vijftig
HQ]HVWLJGLHYRRU*RHUHH2YHUÀDNNHH
bepalend was voor de toekomst van
het eiland na de watersnoodramp van 1
februari 1953.

De oudere inwoners van het eiland
spreken nog altijd van ‘vóór’ en ‘na’ de
ramp. Het eiland werd zwaar getroffen.
De schade was enorm en 488 mensen
lieten het leven. Overlevenden werden
geëvacueerd naar Rotterdam met onder
meer Spidoschepen voor tussenopvang
in de Ahoyhal en Stadion Feijenoord.
Door de ramp kwamen allerlei zaken
in een stroomversnelling. Goeree2YHUÀDNNHHVWRQGLQKHWFHQWUXPYDQ
de belangstelling, kreeg van alle kanten
hulp aangeboden en toonde ook zelf
initiatief.
Onhaalbaar
Het bekendste voorbeeld hiervan is de
Haringvlietbrug. In het Deltaplan was
deze vaste oeververbinding voorzien,

- Burgemeester Wim Thomassen van Rotterdam in 1969 in gesprek over Plan 2000+ met zijn collega’s G. van Es (midden) van Middelharnis en W.M.
YDQGHU+DUVWYDQ2RVWÀDNNHH)RWR¶V-&%RWK$SULOLV

maar dit duurde de eilandbestuurders
te lang. Gezamenlijk besloten de

-DUHQODQJVFKRYHQDXWR¶VODQJVGHWROORNHWWHQYDQGH+DULQJYOLHWEUXJQDGDWPLQLVWHU9DQ$DUWVHQKHWHHUVWHNDDUWMHKDGYHUNRFKWDDQYUDFKWZDJHQchauffeur Bert van Leent -

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (23)

gemeenten zelf een brug te bouwen.
Op 20 juli 1964 werd deze geopend
door minister mr. J. van Aartsen van
Verkeer en Waterstaat en daarmee was
de tolverbinding tussen het eiland en de
vaste wal een feit. Thomassen besprak
de stadsuitbreiding met zijn collega’s
Van Es van Middelharnis en Van der
+DUVWYDQ2RVWÀDNNHH0DDUDOVQHO
daarna verdween het van tafel, doordat
KHW¿QDQFLHHORQKDDOEDDUEOHHN
Het is een van de interessante raakvlakken met Rotterdam in het recent
YHUVFKHQHQERHNµ*RHUHH2YHUÀDNNHH
van jaar tot jaar – 1950-1970’.
Voor het samenstellen heeft auteur Jan
Both kunnen putten uit de archieven
van de streek- en persfotograven
Gerrit van Eck, Lies van Eck-Westhoeve en Aart Grinwis. Het uitgebreide
fotoarchief van het echtpaar Van Eck

is ondergebracht in het Streekarchief
*RHUHH2YHUÀDNNHH%LMKHWVWUHHNarchief zijn ook de fotocollecties
van de gemeenten en het waterschap
aanwezig. Daaruit heeft de auteur
ook diverse foto’s mogen gebruiken.
Zo heeft hij veel gegevens uit de
archieven en jaargangen van Eilanden
Nieuws kunnen achterhalen. Het is een
boek met raakvlakken met Rotterdam.
µ*RHUHH2YHUÀDNNHHYDQMDDUWRWMDDU¶
omvat 108 pagina’s met 191 illustraties
in zwart-wit. Auteur: Jan Both, ISBN
97.8905.9942.29.5. Prijs: 18,50 euro.
Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of te bestellen bij uitgeverij Aprilis,
Markt 9, 5301 AL Zaltbommel, 0418512088, e-mail info@aprilis.nl of
www.aprilis.nl

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.

Jeugdland
Menig Rotterdamse vijftigplusser koestert herinneringen aan Jeugdland, het jaarlijkse evenement dat
vier weken lang in de grote schoolvakantie gehouden
werd. Het was opgezet om kinderen die niet met hun
ouders op vakantie konden gaan, van de straat te
houden door hen verantwoord vermaak te bieden.
De foto is gemaakt op 4 september 1982 in Ahoy.
De oorsprong van de speel- en werkplaats Jeugdland
voert terug naar 1957 en werd afwisselend gehouden
in de (oude) Ahoyhal en Energiehal en daarna in
het nieuwe Ahoy in het Zuiderpark. Op 17 juli 1957
gaf Koos van Driel, voorzitter van de Raad voor de
Lichamelijke Opvoeding, het startsein voor de eerste
editie van Jeugdland.
Voor duizenden kinderen gaf dat knutselvertier en
probeerden ze via opvoedkundige spelletjes aan diploma’s te komen die recht gaven op bijvoorbeeld het
besturen van een minivuilniswagen of een minitram.

Hierbij lag de nadruk op de kennis van verkeersregels.
Jeugdland kreeg op 18 juli 1977 een internationaal
tintje door ambassadeur dr. Gustavo A. Lopez van
Guatemala. Die dag legde hij de eerste steen van een
model van een kinderhuis dat het comité Rotterdam
Redt een Kind in zijn land ging bouwen. Bezoekers
van Jeugdland voltooiden het model. Natuurlijk werd
er wel eens bij het knutselen op een duim geslagen of
bij het spelen een arm af knie geschaafd. Daar stond
de EHBO-post paraat voor. Op 31 juli 1974 kregen
de hulpverleners het erg druk toen er iets mis was
gegaan met een springkussen, waarbij een groot aantal
kinderen gewond raakte.
Dat was snel vergeten, doordat het doorgaans één
gróót vakantiefeest was. Ook toen burgemeester Bram
Peper kinderen en organisatie op 17 juli 1987 kwam
complimenteren op de dertigste editie van Jeugdland.
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Alles wat u moet weten om te reizen met de RET
Proef ﬁets in de
metro start 1 oktober
Met ingang van 1 oktober start de RET in
opdracht van de stadsregio Rotterdam met
een proef, waarbij het meenemen van een
ﬁets in de metro ook tijdens de daluren is
toegestaan. De proefperiode eindigt op 31
maart volgend jaar. De proef wordt begin
2009 geëvalueerd.
De reiziger mag de ﬁets meenemen in de metro
op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00
en 16.00 uur en na 18.00 uur tot einde dienst.
Deze beperking geldt niet in de weekeinden en
op feestdagen. De ﬁets mag, net als nu, gratis
worden meegenomen. De ﬁets mag niet worden
meegenomen bij evenementen en op aanwijzing
van het personeel.
Op het RandstadRailtraject Hofplein - Den Haag
Centraal Station blijft de oude regeling van kracht:
de ﬁets kan op werkdagen na 19.00 uur en in
het weekend /feestdagen de hele dag worden
meegenomen.
In het nieuwe metromaterieel (Bombardier-rijtuigen) mogen maximaal vier ﬁetsen per rijtuig
mee. In de oudere voertuigen per rijtuig twee
ﬁetsen. De deuren waar de ﬁets is toegestaan,
hebben een sticker ‘toegang voor ﬁetsen’ met het
aantal dat is toegestaan. Bij de deuren waar de
ﬁetsen niet zijn toegestaan zit een sticker met de
aanduiding ‘geen ﬁetstoegang’.

Ik heb niet
uitgecheckt. Hoe
krijg ik € 4,- terug?
Als u niet uitcheckt,
betaalt u het volledige instaptarief van € 4,- voor uw reis.
U krijgt altijd het teveel betaalde bedrag
terug als uitchecken niet mogelijk was.
Bent u vergeten uit te checken dan gaat de
RET hier in de eerste periode coulant mee
om. Teruggave gaat via de een formulier
dat verkrijgbaar is op www.ret.nl of bij
een RET Verkoop- & Informatiepunt. Bij
laatstgenoemde wordt indien mogelijk
direct het saldo op uw kaart geladen.

Check de feiten!

RET Servicewinkel
Aan Coolsingel 141 vindt u de RET Servicewinkel.
U kunt hier terecht voor persoonlijk advies over
reizen, vervoerbewijzen, dienstregelingen, de
lijnennetplattegrond, kortom voor alles dat te maken heeft met reizen in Rotterdam en omstreken.
Gevonden voorwerpen
Hebt u iets verloren in bus, tram of metro? Alle
gevonden voorwerpen worden bij de RET Servicewinkel aan Coolsingel 141 bewaard. Bent u iets
kwijtgeraakt in het openbaar vervoer, dan kunt u
navragen of het is gevonden via telefoonnummer
010-4476111 (na 14.00 uur ‘s middags). Het
duurt twee tot drie werkdagen voordat de verzamelde gevonden voorwerpen vanuit een van de remises bij de Klantenservice worden bezorgd. Deze
bezorging geschiedt na 14.00 uur ‘s middags. Wij
raden u daarom aan pas twee tot drie dagen na
het verlies contact op te nemen.

RET voelt zich
ook als een vis
in het water

RET oefent
tramtrekken
Zaterdagnacht 20 september op zondag
werd op de Coolsingel druk geoefend met
tramtrekken. Sterke mannen, een tram en
een touw. Dat waren de ingrediënten voor
dit spektakel. Waarom deze nachtelijke
demonstratie? Oefenen voor het Nederlands Kampioenschap Tramtrekken op 18
oktober.
Een groep sterke RET’ers probeerden de ruim
dertig ton zware tram in beweging te krijgen.
Het werd hard oefenen voor het NK Tramtrekken op 18 oktober in Rotterdam dat voor de
allereerste keer in de vaderlandse geschiedenis
wordt gehouden. De RET verwacht bij het NK ook
deelnemers van andere OV-bedrijven.
Eenvoudig was het niet de ruim 30 ton zware
tram van zijn plek te krijgen. Aangemoedigd door
collega’s, die hun warme bed hadden verruild
voor de frisse Coolsingel, lukte het uiteindelijk
wel.

RET Klantenpanel
De RET wil graag weten wat reizigers
vinden en verwachten van het openbaar
vervoer. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening voortdurend verbeteren. Voor
wie is het? Zowel gebruikers, als niet-gebruikers van de RET kunnen zich voor het
panel aanmelden.
Als lid van het RET Klantenpanel krijgt u een
paar keer per jaar een persoonlijke uitnodiging
per email. Wij vragen dan uw mening over een
bepaald onderwerp dat te maken heeft met het
(openbaar) vervoer in Rotterdam en wijde omgeving. Het onderzoek kan gaan over het lijnennet
of de voertuigen, maar ook over vervoerbewijzen,
reclamecampagnes of onze serviceverlening.
U kunt zelf aangeven hoeveel keer per jaar we
u een vragenlijst mogen sturen. De vragenlijsten
vult u online in. Uw antwoorden blijven anoniem
en worden niet gebruikt voor verkoopdoeleinden.
Deelname aan het RET Klantenpanel is geheel

Oefenen met tramtrekken. (Foto: Rick Keus)
Bijzonder was ook het tijdstip, half twee in de
nacht van zaterdag op zondag. Voor dit late
tijdstip werd gekozen, omdat anders het gewone
tramverkeer te veel last zou hebben van het
ludieke trekfestijn op de rails. De demonstratie
leverde veel grappig bedoelde opmerkingen op
van toevallige passanten, die in de binnenstad

Wilt u op 18 oktober meedoen met een eigen
team? Hou dan de website in de gaten, www.
ret.nl.

Ben ik beschermd
tegen misbruik bij automatisch opladen?

Heeft u een OV-chipkaart met automatisch opladen, en bent u deze
verloren? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de Klantenservice OV-chipkaart: 0900-0980 (€ 0,10 p/m). Uw persoonlijke OV-chipkaart wordt binnen 24 uur na melding
geblokkeerd. Indien uw kaart automatisch opgeladen wordt tussen het moment van uw melding
en de daadwerkelijke blokkade van uw kaart, ontvangt u het van uw rekening geïncasseerde
bedrag terug.

Check de feiten!

Haltepalen krijgen
nieuwe kleuren

vrijblijvend. Er is geen enkele verplichting de vragenlijsten in te vullen. U kunt zich op elk moment
ook weer afmelden. Interesse?
Via de website (www.ret.nl) kunt u zich aanmelden als lid van het RET Klantenpanel.
Alvast hartelijk bedankt
voor uw medewerking!

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

aan het stappen waren. ‘Is ie kapot?’ wilden ze
weten. En: ‘Moet ik helpen?’

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

Verkoop- & informatiepunten maandag t/m vrijdag

zaterdag

Stationsplein Centraal Station

06:00 - 23:00

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

Metrostation

07:00 - 21:00 (op

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

Beurs/Churchillplein

koopavonden tot 21:30)

Metrostation Zuidplein

06:00 - 23:00

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

Metrostation Spijkenisse Centrum

06:30 - 18:30

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

Metrostation Capelsebrug

07:00 - 18:30

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

zondag

De RET is begonnen kleurcoderingen
op de haltepalen van buslijnen aan te
brengen. Dit is de eerste, voor de reiziger
zichtbare, stap naar het verbeterde
busvervoer dat de RET vanaf 14 december
aanbiedt.
Vanaf die datum rijden diverse bussen frequenter en is het totaalaanbod beter op de wensen
van de klant afgestemd. Met de kleurcodering is
het de reiziger in één oogopslag duidelijk welke
frequentie een buslijn heeft. De kleuren hebben
de volgende betekenis:
ORood zijn lijnen die hoogfrequent rijden: op
werkdagen van 7.00 tot 19.00 uur minimaal
zesmaal per uur.
OBlauw zijn lijnen die minder frequent rijden.
OGroen zijn lijnen die als Sneldienst-, Nachtnetof BOBbus rijden.
De buslijnen 78 en 65 worden als eerste bestickerd. Alle andere lijnen worden in de periode tot
14 december gekleurd.
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Karel van der Meer hield niet
van ophef, Leo Horn des te meer
Als we onze vijftigplussers zouden vragen wie zij beschouwen
als de beste Nederlandse scheidsrechter sinds de invoering van
het betaalde voetbal in 1954, zou de strijd om de denkbeeldige
Gouden Fluit vrijwel zeker een duel worden tussen Karel van
der Meer en Leo Horn. De KNVB heeft in de loop der jaren veel
meer goede arbiters opgeleid. In willekeurige volgorde; Piet
Roomer, Klaas Schipper, Andries van Leeuwen , Sjef Dorpmans,
Lau van Ravens, Jan Keizer, Leo van der Kroft, Charles Corver,
Bep Thomas, Henk van Ettekoven en Frans Derks. Qua gezag,
charisma en reputatie moeten ze het echter ruimschoots afleggen tegen de twee eerstgenoemden. Gemakshalve hebben we
de huidige generatie buiten beschouwing gelaten. Over de onverkwikkelijke zaken die zich de laatste tijd in de top afspelen
mogen anderen later oordelen.

Feijenoordhistorie herleeft
aan Lloydkade
De komende drie maanden staat de
tijd stil bij “Wijn of Water” aan de
/OR\GNDGHLQ5RWWHUGDPZDDU
jaar geleden Feijenoord-geschiedenis
werd geschreven…
Het is en blijft daar voorlopig weer
HYHQPHLGHGDJGDW
supporters van Feijenoord met twee
stoomschepen vanaf de Lloydpier
naar Lissabon vertrokken. Daar zou
GHUHWXUQRPGHKDOYH¿QDOHYDQGH
(XURSDFXSWHJHQ%HQ¿FDJHVSHHOG
worden.
“Wijn of Water” ligt aan de kade waar
vroeger de Rotterdamsche Lloyd
gevestigd was, precies op de plaats
waar de schepen destijds vertrokken.
In het restaurant worden negentien
unieke zwart-witfoto’s geëxposeerd
van het vertrek van de Waterman en
de Groote Beer. De foto’s vertellen
het unieke verhaal over deze éénmalige gebeurtenis waarover nog steeds
gesproken wordt. Er zijn beelden van
de eerste supporters aan de kade, de
entertainers John Kraaijkamp en Jaap
Valkhoff in een reddingsloep, tot de
menigte uitzwaaiers op de noordpier
bij Hoek van Holland.
De foto’s, destijds gemaakt door oudfotojournalist en Zilveren Camerawinnaar Piet van der Klooster, zijn
tot eind november te bewonderen.
0DUWLMQ.RUYLQJHLJHQDDUYDQ:LMQ
of Water, zal gedurende de expositie
HHQPHQXLQKHWWHNHQYDQGLHHPHL
VDPHQVWHOOHQ

- Wijn of Water -

In zijn rubriek ‘’Uit het rijke Rotterdamse sportleven” haalde Cees
Zevenbergen een tijdje terug herinneringen op aan Leo Horn, zonder twijfel
de meest besproken arbiter uit de jaren
vijftig en zestig. Ik heb – in verschillende hoedanigheden - het genoegen
gehad hem te leren kennen: gewoon als
toeschouwer, als speler van Excelsior
en als journalist van Het Parool, Het
Vrije Volk en het Rotterdams Dagblad.
Als toeschouwer kon ik hem van dichtbij volgen tijdens de legendarische
(XURSD&XS¿QDOHWXVVHQ5HDO0DGULG
HQ%HQ¿FDRSPHLLQKHW
Olympisch Stadion van Amsterdam.
Ik zat op een houten bank vlakbij het
veld, waardoor ik na het tumultueuze
slot zo de grasmat op kon stappen en
me in de richting van Leo Horn kon
begeven. Die werd belaagd door Di
6WHIDQRHQ3XVNDV'H0DGULOHQHQLQ
die tijd niet gewend te verliezen, waren
des duivels, doordat Horn hen in een
beslissende fase een strafschop zou
hebben onthouden. De Amsterdammer
KHHIWQRRLWZLOOHQEHNHQQHQGDWGH0Ddrilenen zich aan handtastelijkheden te
buiten zijn gegaan, maar ik heb het van
dichtbij met eigen ogen gezien.
Wat ik niet gezien heb, maar later wel
bekend werd, is dat Leo Horn eerder
LQGHZHGVWULMG]LMQÀXLWLQGHULFKWLQJ
van Puskas heeft gegooid. Hij zou de
tot Spanjaard genaturaliseerde Hongaar
daarbij in het gezicht hebben geraakt.
3XVNDV]RXGHÀXLWGDDUQDLQKHW
publiek hebben geworpen.
Horn en Puskas hadden elkaar eerder
ontmoet bij de niet minder legendarische wedstrijd tussen Engeland en
+RQJDULMHRSPDDUWLQKHW
:HPEOH\VWDGLRQ8LWVODJ+HW
betekende de eerste nederlaag van

Engeland op eigen bodem. De Engelsen krijgen nog het schaamrood op
de kaken als ze aan deze vernedering
worden herinnerd.
Kleurrijk
/HR+RUQZDVHHQNOHXUULMN¿JXXUGLH
graag van zich deed spreken. Waagde
het niet zijn autoriteit aan te tasten,
want dan was je nog niet jarig. De
anekdotes willen dat hij kankerpit Wim
van Hanegem eens een schop onder
zijn kont heeft gegeven, Sjaak Swart
over de knie heeft genomen en belhamel Co Prins eens toevoegde dat hij
hem nog te min achtte zijn vuilnisbak
buiten te zetten.
Horn, die in Sittard is geboren en in
zijn jeugd een tijdje naast Toon Herman woonde, was gek op publiciteit.
In zijn memoires, een pocketboekje
JHWLWHOGµ/HR+RUQÀXLW¶HUNHQWKLM
dat ruiterlijk. “Ik vind het machtig in
de kranten te staan. Als ik een uitnodiging krijg om een belangrijke wedstrijd
WHÀXLWHQEHOLNRQPLGGHOOLMNHHQSDDU
journalisten. Toch kwam hij voorjaar
HHQNHHULQKHWQLHXZVRSHHQ
manier die hem niet zinde.
Tijdens een jachtpartij in de Noordoostpolder schoot hij een onschuldige
poes dood. Volgens Horn was het een
verwilderde kat, die ‘pardoes in de
baan van de kogel was gesprongen’ ,
maar andere berichten wilden dat het
om een huisdier van een nabijgelegen
boerderij ging. Daardoor verspeelde
de Amsterdamse stoffenhandelaar een
heleboel goodwill.
De KNVB achtte de kans groot dat Leo
bij zijn eerstvolgende wedstrijd door
het publiek voor kattenmepper zou
worden uitgemaakt en met miauwgeluiden zou worden begroet. Dat was

- Karel van der Meer -

- Leo Horn -

voor de bond reden hem voor een
weekend te schorsen. Daardoor ging de
wedstrijd Feyenoord-Enschede aan zijn
neus voorbij. Over dat soort pietluttigheden kon trotse Leo zich verschrikkeOLMNNZDDGPDNHQ0HQNDQPLMQLHW
GLHSHUUDNHQGDQGRRUPLMQERQD¿GH
jagersziel in diskrediet te brengen.”
Boos
Op ondergetekende was hij ook
een keer erg boos. Dat was na een
bijeenkomst van de Rotterdamse
scheidsrechtersvereniging in de kantine
aan de Gordelweg. Tijdens een lezing
verklapte hij daar heel openhartig dat
hij in het eerste kwartier van een wedstrijd altijd een beetje in het voordeel
YDQGHWKXLVVSHOHQGHFOXEÀRRWRP
het publiek op zijn hand te krijgen. Hij
wist niet dat er een journalist in de zaal
zat en zijn onthullingen de volgende
dag ook in Amsterdam in Het Parool
stonden. Dat was natuurlijk niet de
bedoeling geweest...
Erelijst
De erelijst van Leo Horn ziet er heel
wat indrukwekkender uit dan die
YDQ9DQGHU0HHU7XVVHQHQ
ÀRRWKLMLQ1HGHUODQG]R¶Q
wedstrijden, leidde twee Europa Cup¿QDOHV 5HDO0DGULG)LRUHQWLQD
HQ5HDO0DGULG%HQ¿FD HQ
LQWHUODQGV7LMGHQVKHW:.YDQLQ
&KLOLZDVKLMJUHQVUHFKWHUELMGH¿QDOH
HQLQGHWZHHYROJHQGHMDUHQÀRRW
KLMGH¿QDOHVYDQKHWFOXENDPSLRHQschap van Zuid-Amerika. Zijn grote
IUXVWUDWLHZDVGDWKLMLQQLHWZHUG
geselecteerd voor het WK in Engeland
en nooit werd opgeroepen een WK¿QDOHWHOHLGHQ'DWZDV]LMQHHUWHQD
Via zijn column in Televizier liet hij
dat de heren van de FIFA onomwonden
weten. Leopold Sailvin Horn was een
autocraat, Hagenaar Karel Louis van
GHU0HHUHHQDULVWRFUDDW
'HRXGGRHOPDQYDQ98&ÀRRWDO
twee jaar na zijn start als scheidsrechter

wedstrijden in de hoogste klasse van
GH.19%PDDUPRHVWWRWDXJXVWXV
ZDFKWHQRS]LMQHHUVWHLQWHUODQG
7VMHFKRVORZDNLMH3ROHQ  2S
]LMQSDOPDUHVVWDDQLQWHUODQGwedstrijden, waaronder drie van de
2O\PSLVFKH6SHOHQLQ/RQGHQLQ
HQHYHQYHHOYDQKHW:.YDQLQ
Brazilië.
De bedrijfseconoom zorgde zelden
voor ophef en probeerde opstootjes op
het veld zoveel mogelijk te voorkomen. Als er strubbelingen dreigden,
probeerde hij die al voor de wedstrijd
de kop in te drukken. Een voorbeeld
GDDUYDQOHYHUGHKLMLQGHFHPEHU
bij de derby Sparta-Feyenoord. Tot
YHUED]LQJYDQGHWRHVFKRXZHUV
ULHS9DQGHU0HHUGHVSHOHUVYRRU
de wedstrijd in de middencirkel bijeen
om hen waarschuwend toe te spreken.
De rivaliteit tussen de twee clubs was
in die tijd veel scherper dan nu en
YRRUDOELM6SDUWDOLHSHQVSHOHUV +DQV
GH.RQLQJ$G9HUKRHYHQ URQGGLH
zachtjes gezegd van wanten wisten. De
derby verliep rimpelloos. Feyenoord
ZRQPHWGRRUYLHUGRHOSXQWHQYDQ
Cor van der Gijp.
Vier maanden later eindigde de return
LQGH.XLSPHWHHQ]HJHYRRU
Sparta mede dankzij twee doelpunten
van Wim van der Gijp...
.DUHOYDQGHU0HHUZDVHHQVWUHQJ
man, maar had ook humor. Jaap
Bontenbal herinnert zich een voorval
XLWHHQZHGVWULMGWXVVHQ:LOOHPHQ
Excelsior. Wim van Kilsdonk wierp
daarin op een gegeven ogenblik een
verongelijkte blik in de richting van
de Hagenaar, omdat hij ten onrechte
een vrije schop tegen kreeg. ,,Ik heb
niks gedaan, scheids”, riep hij uit. ,,Dat
klopt,” antwoordde kale Karel gevat, ,,
maar ik zag dat je wat van plan was...”.
.DUHOYDQGHU0HHURYHUOHHGLQ
RSMDULJHOHHIWLMG/HR+RUQZHUG
MDDU+LMVWLHUILQ
Dick van den Polder
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THE CLARKS BESTAAN
25 JAAR EN VIEREN DIT
IN ALCAZAR

In oktober 2008 bestaan The Clarks 25 jaar. Deze
Haagse groep is de beste band in Nederland als het
gaat om het spelen van muziek uit de jaren 60 en 70.
Al 25 jaar spelen zij op een perfecte manier de muziek
na van de Beatles, Rolling Stones, The Who, Golden
Earring en andere beroemde bands uit de jaren 60.
Je hoort nauwelijks het verschil met de echte bands.
Vandaar dat ze altijd een graag geziene gast zijn op
feesten met muziek uit de jaren 60 en beginjaren 70.
Ook tijdens de Back to the Sixties feesten in Alcazar
brengen zij het publiek tot groot enthousiasme. Al tien
keer hebben The Clarks daar een spetterend optreden
verzorgd.
Omdat ze in oktober 25 jaar bestaan heeft de Stichting
Back to the Sixties the Clarks weer uitgenodigd. We
gaan er een speciale, fantastische show van maken was
hun antwoord op de uitnodiging. De mensen zullen zich
ons optreden nog lang blijven herinneren. Op vrijdag
10 oktober gaan The Clarks optreden in Alcazar tijdens
Back to the Sixties 24.

verzorgt leuke uitstapjes voor zieke kinderen uit het
Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam.

De kaarten kosten 13 euro en de opbrengst gaat naar
de Stichting “ Geven om Jong Leven “. Deze stichting

TOT 10 OKTOBER

Wilt u een
dagje weg
of avond
uit?

U kunt nu de toegangsbewijzen kopen bij:
• Optiek Augustijn, Oost-Voorstraat 29,
Oud-Beijerland
• La Femme Mode, Molendijk 7, Oud-Beijerland
• Makelaardij de Jong, Langestraat 6, ’s-Gravendeel
• Drogisterij Minerva, B. de Zeeuwstraat 6,
Numansdorp
• Discotheek Alcazar, Puttershoek
• Via de site www.happenings.nl kunt u nog meer
kaartverkoopadressen vinden, aanklikken Back to the
Sixties, aanklikken kaartverkoop.
• Ook kunt u kaarten bestellen door 13.20 euro per
kaart over te maken naar giro 7461052 t.n.v.
Stichting Back to the Sixties, Oud-Beijerland.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden op het
overschrijvingsformulier.

i

RONDVLUCHT

BURT BACHARACH

middagtocht
donderdag
6 november

avondvoorstelling
maandag
17 november

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

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

mmm$elchejj[hZWc$db

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

presenteert:
Vrijdag 3 oktober:
Marc Benz, zanger
Zaterdag 4 oktober:
Stage one popmuziek
Vrijdag 10 oktober:
Jack, zanger
Zaterdag 11 oktober:
Dj Jeroen, vrijgezellenavond

O

Maandmenu:
*diverse sla soorten met gerookte kip
en mango dressing
*mixed grill met een saus van
olijventapenade
*dessert van de chef
*koffie

Restaurant O Bar O Live Muziek O Lunch & Brunch

Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206

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

Laurens, uniek net als u
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-- Er op uit! Kalender -Woensdag 1 oktober | Theatergroep Grrr | Maanvlucht

4 okt
Theatergroep Grrr speelt de voorstelling Maanvlucht. In Maanvlucht draait Aapje Slingerdan rondjes
om de aarde. Het wordt hem duidelijk te druk. Dan ontmoet Slingerdan professor Bas die in contact
staat met de aarde. Ze maken een reis door de ruimte. In de voorstelling worden de kinderen meegenomen op een reis langs de planeten van het zonnestelsel.
$DQYDQJXXU(QWUHH¼
/FFGH]HYHQVSURQJ0RVRHOVWUDDW5RWWHUGDP:HEVLWHZZZNLQGHUWKHDWHUJUUUQO

4 & 5 okt
5 okt

Hollandse zondagmiddag in het Jenevermuseum
=RQGDJRNWREHURUJDQLVHHUWKHW-HQHYHUPXVHXPYRRUGHWZHHGHPDDOHHQ+ROODQGVHPLGGDJLQKHW
SURHÀRNDDO'H]HPLGGDJ]LQJWHQWHUWDLQHUHQ]DQJHUHQ(XJqQH+ROODQGVHKLWVYDQWRHQHQQX%RYHQ
dien worden er gratis heerlijke typisch Hollandse hapjes geserveerd.
'HHQWUHHLVJUDWLV5HVHUYHUHQLVQLHWQRGLJ
9RRUHHQHYHQWXHHOEH]RHNDDQKHWPXVHXPJHOGWGHQRUPDOHHQWUHHSULMV
7LMGHQ=RRNWYDQWRWXXU
/RFDWLH3URHÀRNDDO-HQHYHUPXVHXP/DQJH+DYHQ6FKLHGDP
0HHULQIRUPDWLH0DUMD2XZHQVNDVWHOHLQ-HQHYHUPXVHXP

Wandeling door Kralingen
=DWHUGDJPLGGDJRNWREHUELMVOHFKWZHHUGHHRUJDQLVHHUW3URHÀRNDDO'H5LGGHUVDPHQPHW
%XUHDX'HV-ROLHV3HWLWHV)rWHVHHQZDQGHOWRFKWPHW$VWULG-RQNHUVGRRU.UDOLQJHQ'HZDQGHOLQJ
VWDUWELMPHWURKDOWH9RRUVFKRWHUODDQRPXXU'HZDQGHOLQJHLQGLJWELM$UERUHWXP7URPSHQEXUJ
RPVWUHHNVXXU9DQGDDUJDDWPHQPHWGHWUDPQDDU3URHÀRNDDO'H5LGGHU2QGHUZHJZRUGHQ
GHZDQGHODDUVYHUPDDNWPHWSRs]LHPX]LHNHQYHUKDOHQ'HHOQDPHNRVW¼LQFOXVLHIWRHJDQJWRW
KHW$UERUHWXPHQGHWUDPULW1DGLHQNDQPHQYRRUHLJHQUHNHQLQJPHHJDDQ'LP6XPKDSSHQLQKHW
3URHÀRNDDOPHW0LVWHU'MD]]+DQV'LUN]HH
,QIR3URHÀRNDDO'H5LGGHU±HQRIGLQHNHEDDUW#KRWPDLOFRP±

T H E A T E R P R O G R A M M A

5 okt

11 okt

11 & 12 okt

Theater Zuidplein verlaten met pijn in uw kaken van het lachen?
Dat garanderen wij u op donderdag 23, vrijdag 24 oktober want
dan is namelijk de klucht terug. De voorstelling Au, au, au… me
rug door Het Echt Rotterdams Theater is te zien om 20.00 uur
in de Grote Zaal van Theater Zuidplein dé plek voor de klucht in
Rotterdam en verre omgeving.
Het Echt Rotterdams Theater staat volgens Paul van Soest
voor een ongecompliceerd avondje uit zonder gezeur, gevloek en
vieze woorden. Comedy waarmee de mensen zich mee kunnen
identiﬁceren. Kom naar Theater Zuidplein en ervaar het zelf!
De voorstelling gaat over de fanatieke crossﬁetser Pleun Verkerk.
Geen gelegenheid laat hij voorbij gaan om te crossen door bos en
hei, op straat en strand. Tot ongenoegen van zijn vrouw Agaat die
hem haast nooit meer thuis ziet. Dan slaat het noodlot toe als Pleun
van zijn ﬁets valt.
Met in de hoofdrollen Paul van Soest
(o.a. bekend van
KRO’s Toen was
geluk nog heel
gewoon), Eva-lise
Geerlings en Victor
Bottenbley.

ACTIE voor de lezers van De Oud Rotterdammer

€ 5,00 korting*
onder vermelding van ‘De Oud Rotterdammer’
aan de kassa van Theater Zuidplein.
*Geen restitutie op reeds gekochte kaarten

en niet in combinatie met andere kortingsacties.

THEATER ZUIDPLEIN | Zuidplein 60 | 3083 CW | Rotterdam |
www.theaterzuidplein.nl
Kassa 010 20 30 203 | ma t/m vr 12.00 tot 17.00 u, telefonisch tot 18.00 u,
za 15.00 tot 17.00 u, telefonisch tot 18.00 u.

Kunstroute Kralingen-Crooswijk
Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 – 11.00-18.00 uur
Dansmiddag voor de 55-plusser
met muziek uit de jaren ‘50 en ‘60
Dansschool de Klerk,
Schiestraat 16-18 - 13.30-16.00 - Entree `3,Charles Town Jazzband
C5 Jazz, Schiehaven 11,
Lloydplein – 15.00 uur – Entree ` 7,Crea- en Hobbybeurs
Ontmoetingscentrum, Bospolderstraat 10,
Nieuwerkerk a/d IJssel – Entree ` 2,50
Stoomtreindagen
Stoom Stichting Nederland,
Bosdreef 75 – 10.00-17.00 uur - ` 10,-

14 okt

Seniorencafé Nostalgia
LCC Larekamp, Slinge 303 - 14:00 uur - Entree: ` 2,50

15 okt.

Tussen de boxen
LCC ’t Kapelletje, Van der Sluijsstraat 176 - 14.30 uur Entree: ` 3,00 / R’pas ` 2,25 (incl. kop koffie/thee)

18 & 19 okt.
22-26 okt.

Met korting naar Au, Au, Au.. me rug in Theater Zuidplein
Do 23 & vr 24 oktober | Klucht | Try-out |
20.00 uur | Grote Zaal | € 19,50

Aan de wandel met Astrid (bij slecht weer 11 oktober)
Metro Voorschoterlaan - 12.30 uur – Deelname ` 7,50

Nostalgische Haventoertocht
met De Oud-Rotterdammer
55 Plus Expo
Rotterdam Ahoy – 10.00-17.00 uur – Met bon uit deze krant : Entree ` 6,-

25 okt

Rotterdamse dag
Laurenskerk – 10.00-17.00 uur – Entree ` 4,-

26 okt.

Jubileumconcert 25 jaar Groot Rotterdam
Zuidplein Theater – 14.00-17.00 – Entree ` 12,50

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

Rondleidingen met Gilde Rotterdam
Za. 1 nov. 13.00 Rotterdam Woont: busroute 3,
Noord buiten de Ring.
Do. 6 nov. 10.00 Lloydkwartier
Vr. 14 nov. 14.00 Noord
Wo. 19 nov. 10.00 Kralingen
Di. 25 nov. 10.00 Stadhuis
Ma. 1 dec. 14.00 Delfshaven
Do. 11 dec. 14.00 Kathedraal
Za. 20 dec. 14.00 DWL terrein
Ma. 22 dec. 14.00 Scheepvaartkwartier
Di. 30 dec. 14.00 Maritiem Waterstad
Deelname wandelingen € 3,50 p.p ,
bustocht “Rotterdam Woont” € 15,- p.p.

Speciale aanbieding voor lezers van de Oud
Rotterdammer : € 2,50 korting op de busroute
“Rotterdam Woont” tegen inlevering van deze
advertentie voor max. 2 pers.
Deelnemers moeten zich van tevoren aanmelden :
010-4362844 of via www.gilderotterdam.nl
Openingstijden : ma van 13.30-16.30 en
di t/m vr van 9.30-16.30 uur

GILDE Rotterdam

Glashaven 42-50, Postbus 208, 3000 AE Rotterdam

=DWHUGDJRNWREHURUJDQLVHHUWGH$PEDFKWVH
)LODWHOLVWHQ9HUHQLJLQJZHHUHHQSRVW]HJHOHQ
PXQWHQEHXUV
'H]HZRUGWJHKRXGHQLQKHWJHERXZYDQ6$1',
'2DDQGH5HHZHJLQ+HQGULN,GR$PEDFKW
2SGHEHXUV]XOOHQSRVW]HJHOVHQPXQWHQWHNRRS
ZRUGHQDDQJHERGHQ
'H]HRHUJH]HOOLJHEHXUVLVJUDWLVWRHJDQNHOLMNYDQ
WRWXXU
Voor verkopers zijn er nog enkele tafels te huur
SHUEHXUVGDJRIVHL]RHQ
9RRULQOLFKWLQJHQWHOHIRRQ
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BOSCH
Koel-vrieskast
KGV 39X04

jarenlang is

Arnold Aijkens

in Rotterdam
Deze A+ top
koelkast uit het
BOSCH assortiment heeft een
totale netto
inhoud van 347
liter waarvan 260
liter koel- en 87
liter vriesruimte.
Speciale anti bacteria
coating tegen bacteriën en schimmelgroei.
Uiteraard ook voorzien
van ingeschuimde verdamper en automatisch
ontdooi systeem. De
afmetingen zijn 200 x 60
x 65 cm.(HBD)

en omgeving één van de belangrijkste leveranciers
van BOSCH producten. En dit altijd tot volle

tevredenheid van de consument. En eigenlijk is dat niet zo
gek, omdat Bosch al die jaren bewezen heeft dat kwaliteit
voorop stond bij de productie van BOSCH producten.
Kortom een prettig merk om aan u te verkopen, veel klanten
zijn u voorgegaan.

BOSCH Wasautomaat
WAE 283S0
Een 1400 toeren Bosch
wasautomaat met
wasresultaat A in de
energieklasse A met een
grote deuropening van
30 cm voor het gemakkelijk beladen van deze
6 kilogram
belaadbare kanjer. Het
waterverbruik is slecht
45 liter. Afmeting 60 x
60 x 85 cm.

499,=
BOSCH Professional
Stofzuiger BSG 8 PRO
Deze 1800 watt super stofzuiger van BOSCH
met een motor met nieuwe long- life compressor technologie maakt stofzuigen tot een plezier. Niet alleen reinigt hij de vloerbedekking
tot diep in de pool, hij doet dit ook nog superVWLO'RRU]LMQ$LUFOHDQ+(3$ÀOWHUJHVFKLNWYRRU
mensen met alle soorten van allergie.
Gevlochten zuigslang.

619,=
BOSCH WTW 86580
Warmtepomp
Condensdroger
De nieuwe Bosch
warmtepomp condens
was droger is ’s werelds
zuinigste wasdroger
en met zelfreinigende
condenser en ook dat
is uniek. De Active air
technologie maakt deze
droger 40% zuiniger dan
alle andere klasse A wasdrogers. Afmeting 60 x
60 x 85 cm.

999,=

299,=
BOSCH Afwasautomaat
SMS 58M02EU
Vaatwasser met een capaciteit van 14 standaard couverts, uitgestelde starttijd
tot 24 uur, resttijd indicatie,
maar liefst 5 temperaturen
en automatische afwasmiddel herkenning. Voorzien van
een verstelbare bovenkorf
met RackMatic. Ook ontbreekt hier de Aquastop met
levenslange garantie niet.
Afmeting :
60 x 60 x 85 cm
(BxDxH)

599,=

• Advertentieprijzen zijn geldig tot 31 oktober 2008 - Zet en drukfouten voorbehouden - Alle prijzen van apparaten zijn zonder verwijderingsbijdrage
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Oproep aan oud-leerlingen en leraren – anekdotes en foto’s

Havenvakschool: beste school ter wereld
Wij zijn dus zo partijdig als een Rotterdammer maar kan zijn. Want we zaten er zelf op. Van 1955 tot
1961. Dus vanaf een jaar na de oprichting. Het was de beste en leukste Havenvakschool ter wereld,
ook al doordat er op onze globe nergens anders een Havenvakschool was. Wij spraken trouwens van
HVS. Later zouden havenbaronnen en stadsbestuurders van alle continenten dit fantastische onderwijsproject bezoeken om het te kopiëren. Het was geen experiment, het was meteen raak.
De eerste leerlingen herinneren zich
voornamelijk: lachen, onvoorstelbaar veel bulken, plezier. De avond
tevoren jezelf al verkneukelen dat je de
volgende dag weer naar school mocht.
Eerst provisorisch aan de Maashaven
in barakken en loodsen van Thomsen’s
Havenbedrijf, later ultramodern aan
de Waalhaven. Daar kreeg je trouwens zakgeld, en dat kwam ook al
nergens ter wereld voor. Een school
die elke week aan de leerlingen meer
zakgeld uitdeelde dan hun ouders zich
konden permitteren. In de jaren vijftig
wekelijks van drie tot vier en een halve
gulden, in een vet papieren loonzakje,
om alvast aan de toekomst te wennen.
Of er reed zomaar een vrachtwagen
voor met gloednieuwe muziekinstrumenten ter waarde van 50.000 gulden.
Niemand die erop kon spelen. Maar
de een was al dertien jaar, voelde zich
16, en pakte dus een tenorsaxofoon,
ondergetekende een trombone, die met
spieren een tuba, de ander een altsax en
de volgende ontfermde zich over een
trompet. Het leek meer op graaien.
Enkele weken later, eind december,
speelde het zootje vanaf een heuse Katendrechtse havenvakschoolbühne voor
de ouders “Nu zijt wellekome, Jesu,
lieve Heer”. Stel je voor, hun zoon,
over wiens toekomst men zich even tevoren nog grote zorgen maakte, speelde
kerstliedjes in een schoolfanfare van
toekomstige havenarbeiders. De hoeren
in de buurt waren ernstig verontrust.
Maar toen de Rock and Roll over ons
heen kwam, Bill Haley, Elvis en Little
Richard verdwenen de Kerstliedjes,
en ook de instrumenten trouwens in
een richting die altijd onbesproken is
gebleven.
Baas Aarse
Maar de Havenvakschoolbestuurders
lieten zich op het punt van culturele
vorming daardoor niet tarten. Een jaar
later voerde hetzelfde stel meermalen
het beroemde toneelstuk De Ster van
Bethlehem op, voor gepensioneerde
havenarbeiders en verbaasde ouders,
er kwam nooit een eind aan Kerstmis,
zo leek het. En ondergetekende speelde
Herodes hetgeen hem niet alleen populair maakte bij veel bejaarden, maar ook
bij de dochter van Baas Aarse (de beste
vormingsleider aller tijden) met wie
hij als gevolg daarvan toen een poosje
mocht vrijen. Niet alleen de Herdertjes
lagen bij Nachte.
Dirk van Noordenne (met een bijnaam
die ik nu niet zo leuk meer vind) was
meen ik de engel Gabriel, maar toen hij
in zijn volle lengte gevleugeld vanuit
de hemel opkwam via een trapleer, het
was meer inzweven aan een manilla
broekstrop, kwam hij iets te ver op rij
één terecht, in de schoot van zijn trotse

- Zo begon het. Vlaghijsen aan de oude
school aan de Maashaven -

moeder. Honderden volkomen ware
anekdotes van deze soort bestaan er uit
die tijd. We willen ze horen. Oud-leerlingen en leraren, verzamelen! Hier
en nu.
De prijsvraag
Wat was dat voor een eigenaardige
school. Nogmaals, het was de meest
vooruitstrevende, intelligent doordachte, komische, nuttige en geslaagde vorm
van vakonderwijs die ons land ooit
heeft gekend. De Koninklijke familie
trok er meermalen op uit om het zelf te
zien. Men was er als het ware kind aan
huis. Diverse malen Koningin Juliana,
later enkele keren Prins Claus, nog later
Willem Alexander, maar in 1960 ook
al de toenmalige Prinses Beatrix met
wie ik het voorrecht had als HVS-leerling aan boord van de Waterman een
broodje te eten, en wat te keuvelen over
het machtige plezier dat wij elke dag
hadden op die Havenvakschool. Zij
wou ook wel, zei ze toen. Maar meiden
mochten pas veel later.
Wie had die school bedacht en waarom.
Laat ik beginnen met een nieuwtje. Het
idee van een Havenvakschool dateert al
uit de Tweede Wereldoorlog. Tot dusver
wil de overlevering ons doen geloven
dat het Prof. Rutten was die in opdracht
van het bestuur van de Havenvereeniging Rotterdam met Dr. J. Ph. Backx
als initiator de eerste contouren trok.

Maar in die reconstructie heb ik altijd
een paar hiaten aangetroffen. Vandaar
dat ik ben gaan grasduinen in de
archieven van het Gemeentearchief
Rotterdam en daar enkele zeldzame en
zeer verrassende documenten aantrof
waaruit blijkt dat de Havenvakschool
het gevolg is van een prijsvraag die
de Havenvereeniging in 1943 had
uitgeschreven (overigens, ook met Jan
Backx in de jury).
Winnaar werd een zekere heer Fr.
Kruis, Hebronstraat 1a, Rotterdam, die
de Havenvakschool bedacht en een
toekomstmodel ontwierp, en er f 50,aan prijzengeld voor ontving, enigszins
in contrast dus met de latere gulheid
van de bestuurders toen zij van de havenbedrijven de portemonnee mochten
openen. Kruis werd uitgenodigd (onbezoldigd) een tweede nota te schrijven
HQGDWUDSSRUWOHLGGHWRWGHGH¿QLWLHYH
oprichting en zodoende kreeg Prof.
Rutten later de opdracht het model uit
te werken. In die volgorde dus.
Briljant
Eigenlijk had Rotterdam dit prachtige
opleidingsinstituut te danken aan de
Tweede Wereldoorlog, want de bedenker, de heer Kruis, schreef in 1943 in
bloemrijke taal hierover: “…In een tijd
dat ons havenbedrijf in een gedwongen
rust verkeert, is het nodig dat het Rust
Roest op ons geen vat krijgt, zodat het
dus nu de tijd is om ons te bezinnen op
al wat in ons havenverkeer voor den
oorlog niet goed of volledig, dan wel
voor verbetering of vereenvoudiging
vatbaar was…”.
Wat mooi, en wat Rotterdams, en
wat jammer dat dit zo voortreffelijke
uitgangspunt nooit eerder bekend is geworden. Van de oorlogsnood een deugd
maken. En wat hebben de havens, de
VWDGHQKHWODQGHUYDQJHSUR¿WHHUG
Briljant. Eigenlijk is het dan jammer
dat, hoe terecht ook overwogen, geen
van de latere vervolgscholen van de
Havenvakschool (Haven en Vervoerscholen), zoals de Jan Backx, de Prof.

- Klassieke impressie van de eerste leerlingen die via het leerlingenstelsel
van de HVS aan het werk kwamen. -

- Directeur H. van der Wiele leidt Prins Claus door de theorielokalen. Het werd de gewoonste zaak
van de wereld. -

Rutten, de Dr. A.J.T. Stakenburg, of nu
het Scheepvaart en Transport College
ooit de naam hebben mogen krijgen
van die 50-gulden winnaar Fr. Kruis,
de bedenker van wat Rotterdam na de
oorlog echt nodig had.
Daarom hierbij de oproep aan allen die
nog zouden kunnen traceren wie deze
Fr. Kruis was, vermoedelijk ook een
havenondernemer, ons te voorzien van
een goede foto van hem, zodat er op
deze plaats nog een postume huldiging
mogelijk wordt. Dat moet toch mogelijk zijn. Mailadres: onderaan.

- Koningin Juliana tijdens een van haar bezoeken aan de Havenvakschool. Naast haar
Dr. J. Ph. Backx en de grote vormingsleider
Henk Aarse die zoveel positieve invloed zou
hebben op iedereen die zich als leerling had
laten inschrijven -

Een leuk project
Wij komen er nog op terug hoe ongeORRÀLMNEHODQJULMNGHRSULFKWLQJYDQ
deze school is geweest voor de ontwikkeling van de Rotterdams havens, en
dus de stad, de economie, de cultuur en
de inwoners. De bootwerker van voor
de oorlog werd zodoende havenarbeider, vervolgens havenwerker, en ontwikkelde mee in de vele havenvakken
die vervolgens ontstonden als gevolg
van de mechanisering (voornamelijk
containers) en kwam uiteindelijk terecht
in een van die tientallen hoogwaardige
technische beroepen van allure en van
deze tijd.
Wij willen er op deze plaats voornamelijk over berichten aan de hand van een
oproep aan oud-leerlingen en vroegere
leraren. We kennen ze allemaal toch
nog, de “bazen” van destijds? Waldi
Telgt, Bob Dekker, de broers Van Zutphen, Van der Wiele, Ab Groenendijk,
Henk Aarse (over ieder van hen valt

wel een positief boek te schrijven), zo
prominent en indringend was elkeen
bij het project betrokken) en vele vele
anderen, waarover wij het nog willen
hebben, zoals directeur Van Katwijk die
onsterfelijk werd met zijn aankondiging: “…Jongens, morgenmiddag is het
ouderavond, dus alles opruimen nu..”.
Doe mee!
Wie weet waar dat toe leidt. Want het
valt toch ernstig te betreuren dat in
2004 het vijftigjarig bestaan niet werd
gevierd. Misschien is het mogelijk de
55-jarige herinnering eraan volgend
jaar in 2009 wél allure te geven. Wie
weet. Het is allemaal afhankelijk van
wat oud-leerlingen, leraren en andere
betrokkenen, met name uit de eerste
tien jaren van het bestaan, vanaf 1954,
nog weten te produceren aan prachtige verhalen, vooral ook foto’s!, en
anekdotes.
We willen natuurlijk ook allemaal
weten, hoe vervelend dat ook kan
uitpakken, wie er nog meedoen aan het
aardse spelletje. De eerste lichting oudleerlingen heeft de AOW al overgemaakt gekregen, maar hoe onsterfelijk
zijn onze leraren van destijds.
Stuur al wat jullie weten naar mijn
mailadres, en uiteraard kom ik daar in
de komende nummers van De Oud-Rotterdammer op terug. Als er iets bij dit
blad past, is het wel de herinnering aan
zoiets briljants als die eerste uren van
de Havenvakschool levend te houden
om daarmee het grote succes van de
havens en havenarbeid na de Tweede
Wereldoorlog te onderbouwen.
Doe mee oud-bazen van het eerste uur
en gediplomeerde maten van destijds,
maar ook die afvielen, laat van je
horen.

Frits Bom

Bij voorkeur te
bereiken onder:
f.bom@planet.nl
Of anders:
De Oud-Rotterdammer
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
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TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)
Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN

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

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Met OCA Rotterdam heeft u:
A)
B)
C)
D)
E)

In ons vak moet je niet alleen verstand hebben van kunstgebitten,
je moet ook precies kunnen aanvoelen wat mensen willen.
Dat begint met goed luisteren. Pas als we al uw wensen en
omstandigheden kennen, kunnen we u een goed advies geven.
Dat doen we door een individueel behandelplan op te stellen,
dat het meest ideaal is voor u. Wij heten u graag welkom in onze praktijk
voor een wederzijdse kennismaking en een GRATIS advies.

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

Hogadent

Ga actief uw klachten te lijf



   

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

Tel. 010-483 03 72
Het beste adres in Rotterdam voor een leven zonder klachten
Dedicated to everybody

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

Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur
Website: www.hogadent.nl

borstprothesen
prothesekleding
badmode
nachtmode
lingerie
aanpassingen in eigen atelier

De gehele maand oktober
Pink Ribbon aanbieding

ELKE 2e BH
HALVE PRIJS
Keuze uit de nieuwste modetrends
Admiraliteitskade 81
tel. 010 - 214 35 00
fax. 010 - 214 35 00

3063 EG Rotterdam
www.louisana.nl
email info@louisana.nl
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Elke veertien dagen vindt u op de
achterpagina van De Oud-Rotterdammer berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en
werken en de nieuwste ontwikkelingen. En zo af en toe hebben we
zó veel te melden dat we ook het hart van dit blad nodig hebben.
We kunnen dan wat dieper op sommige zaken ingaan. Als u dat wilt
kunt u de pagina’s uit dit blad halen om alles later nog eens op uw
gemak door te lezen. Vandaar: ‘bewaarexemplaar’. Op deze extra
pagina’s zetten we o.a. onze terugblik op de historie van Humanitas
voort en vindt u een beknopte uiteenzetting over de ins en outs van
de Humanitas-zorgfilosofie.

20 jaar Jan van der Ploeg

Jarig eerste ‘atriumproject’
van Humanitas viert feest
8PFOTEBH  PLUPCFS  PQFOEF EF NJOJTUFS
WBO87$ NSES-$#SJOLNBO IFUAQSPKFDU+BO Naamgever Jan
WBOEFS1MPFHJOEF)PPHMBOETUSBBUJOIFU0VEF van der Ploeg
Noorden , genoemd naar de oud-wethouder Stadsvernieuwing.
%FFFSTUFCFXPOFSTIBEEFOIVOXPOJOHFOBMPQTFQUFNCFS
 CFUSPLLFO JO IFU FFSTUFABUSJVNQSPKFDU WBO )VNBOJUBT
%BUJTOVKBBSHFMFEFOFOEVTXBTFSSFEFOWPPSGFFTU
pen 20 jaar met vooral bewoners.
Er was er ook een paneel met artikelen en foto’s (in zwart-wit) uit
de media. Een vrijwilliger die een
spelletjesmiddag verzorgt, liet
belangstellenden alvast kennis maken met
de mogelijkheden van de
zelfgemaakte
en ontworpen
regels. Humanitas’ woonmakelaar Coby
Bosker lichtte
de mensen in
over wonen
Links medewerkster van het eerste uur Francien Grevenbroek
in vestigingen
en rechts bewoonster van het eerste uur mevrouw Blanke met
van Humaniin het midden directeur Noortje Brouwers
tas en er waden de mensen van het eerste ren infokramen over organisaties
uur in het zonnetje gezet. Twee waar Humanitas veel mee te mapanelen toonden foto’s met ken heeft.
gebeurtenissen van de afgeloGelukkig werkte ook
het weer mee. Doordat
het zonnig was gaf de
binnentuin een lichte
en vrolijke indruk. Een
toetsenist speelde bekende liedjes. Tientallen
bewoners zaten bijeen
aan tafeltjes en hoorden de anekdotes aan
van directeur Noortje
Het Jan van der Ploeghuis in 1988
Brouwers en coördinator Rietje
Koole. Ook algemeen directeur
Humanitas heeft
prof. Hans Becker kwam langs.
altijd plaats voor:
Hij memoreerde dat er nog zes
bewoners van het eerste uur in
Vrijwilligers:
het Jan van der Ploeghuis wonen.
010 - 461 52 48
Schalks merkte hij op dat hij voor
Student-medewerkers voor een mooie nieuwe directeur had
onze restaurants:
gezorgd. Ook wees hij op een
010 - 461 53 47
aantal verbeteringen, zoals de
nieuwe kapsalon, maar zei ook
Oproepverzorgenden
dat wat goed is bij het oude blijft.
(af en toe invallen) en
Hij proostte alvast op nu en over
Verzorgenden IG:
vijf jaar, wanneer er natuurlijk
010 - 461 51 51
weer een feestje wordt gevierd!
Er stonden informatiekramen
in de overdekte binnentuin en
aansluitend was er een receptie met hapjes en drankjes. Ook
waren er toespraken en wer-
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Kijk, dàt is nou Humanitas!
4UJDIUJOH)VNBOJUBTt1PTUCVTt-$3PUUFSEBN
5FMt&NBJMJOGP!IVNBOJUBTSUOMt8FCXXXIVNBOJUBTOV

Humanitas al 49 jaar in de voorhoede (8)
De Stichting Humanitas werd opgericht in 1959 en begint in 1962
met het Jan Meertenshuis in Lombardijen. Daarna volgden openingen van het Johan Brautigamhuis in Schiebroek in 1966, het
Gerrit Spronkershuis in Honderd en Tien Morgen in 1967 en het
Gerard Goosenhuis in Ommoord in 1972. Het eerste verpleeghuis, de Humanitaskliniek, opende in hetzelfde jaar zijn deuren,
in 1975 gevolgd door een nieuw ‘bejaardencentrum’ in Hoek van
Holland: het Herman Visserhuis. Drie jaar later werd De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade in gebruik genomen. Over de historie van deze vestigingen heeft u al eerder kunnen lezen. In deze
aflevering gaan we terug naar de badplaats Hoek van Holland.

Het Bertus Bliekhuis
In 1981, zes jaar na de opening
van het Herman Visserhuis, gingen de deuren open van een
tweede Humanitasvestiging in
de Rotterdamse badplaats: het

fluitsignaal van de Harwichboot
weerklonk en de kerkklokken
luidden. Zo ging dat nog in die
tijd...

kwart miljoen gulden...’ Wie ervaart dat vandaag de dag nog
als ‘uitje’?
Door de speelse bouw werd het
Bertus Bliekhuis ervaren als anders dan andere huizen. In het
begin verdwaalden zowel bewoners als personeel in het gebouw. Het was, na De Leeuwenhoek het tweede wijkgebonden
verzorgingshuis van Humanitas
en vóór de opening zei de eerste directeur, Wout Bosman, dat
hij verwachtte dat er zich wel
25 vrijwilligers zouden aanmelden. Hij kreeg ongelijk... er waren 42 aanmeldingen!
Vandaag de dag biedt Humanitas aan Zee, de verzamelnaam
voor het Bertus Bliekhuis, het
Herman Visserhuis/Duynstaete
en de Brinktoren, de gebruikelijke veelheid aan Humanitasdiensten en bevindt zich in
het complex het gezellige Humanitasrestaurant De Mollige
Meeuw.

De ingebruikneming van het
Bertus Bliek ging met een groots
feest, dat maar liefst een week
duurde, van start. Het was het
eerste verzorgingshuis in Hoek
van Holland. De kleuters van ‘Het
Hummelhonk’, zelf inmiddels
waarschijnlijk vaders en moeders van nieuwe kleuters, zongen een openingslied en door
Het Bertus Bliekhuis in aanbouw
Bertus Bliekhuis. Het verzor- het vallen van een
gingshuis werd vernoemd naar (te) grote stichtingsLambertus Marinus Bliek, een in vlag werd de naam
zijn tijd gewaardeerd lid van tal van het nieuwe Huvan instellingen en commissies, manitashuis onthuld.
waaronder het lidmaatschap van Vervolgens werd aan
de Rotterdamse gemeenteraad de eerste bewoner,
en het voorzitterschap van de heer Van der Marel,
de sleutel van
zijn nieuwe
woning overDe nieuwbouwplannen versterken het centrum
handigd.
Momenteel zijn er vergevorDe feestweek mag nog derde plannen voor nieuwwel wat nader worden bouw op de plek van het
toegelicht. Een van de Bertus Bliekhuis. Starterswoactiviteiten was een rit- ningen, wijkvoorzieningen en
je met het treintje van levensloopbestendige woninRooney ‘door de hele gen gaan het dorpscentrum
Naamgever Bertus Bliek doet inkopen in de
winkel van het Bertus Bliekhuis
Hoek’. Wellicht niet bij- van Hoek van Holland versterWoningbouwvereniging Rotter- zonder op zich, maar wat werd ken. De geplande hoogbouw
dam aan Zee, nu Woningbouw- er gelachen toen de kersverse re- geeft straks een uniek uitzicht
ceptioniste voor vertrek gillend op zee, Nieuwe Waterweg en
vereniging Hoek van Holland.
Het gebouw telde bij de opening bovenop de locomotief werd duinen.
62 verzorgingsplaatsen. Tegen- gezet! De passagiers gedroegen
De Stichting Vrienden van
woordig zijn dat er, in afwachting zich, aldus getuigen, ‘als tieners’.
Humanitas is in het leven
van nieuwbouw, wat minder. Op Op het programma van de feestgeroepen om voor bewo22 juni 1981 werd de vestiging week stond ook een rit met een ners en personeel af en toe
door de naamgever zelf officieel ‘spliksplinternieuw Rotterdamse die dingen te kunnen doen,
geopend, terwijl het basachtige metrorijtuig van één en een
die anders niet mogelijk
zijn omdat er in budget
Humanitas aan Zee met het bertus Bliekhuis in 2008
of subsidievoorwaarden
geen plaats voor is. Het
gaat dan vaak om sfeer- en
motivatiebevorderende
activiteiten. U begrijpt
dat dit voor bewoners en
personeel heel belangrijk is.
U kunt deze stichting
helpen door schenkingen,
erfenissen of legaten.
Stichting Vrienden van
Humanitas
#BOLSFLFOJOH
ING Rotterdam

Putselaan

Aveling

Humanitas aan Zee

Marthalaan

De Wetering

De Oosterwiek

Jan Meertensflat
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Schiebroekse Parkflat

hij ‘verblijft’ niet in een kamer behorende
bij een instituut. Wonen en zorg dienen
strikt gescheiden te zijn. De cliënt moet in
principe ook een andere zorgleverancier
kunnen kiezen dan Humanitas. De huisbaas kan, indien men dat via koop niet
zelf is, Humanitas Huisvesting zijn, maar
ook een andere woningbouwcorporatie.
De appartementen moeten technisch
zo in elkaar zitten dat men, ook met een
rolstoel, nog bij het aanrecht (hoog/laagaanrecht), de stoppenkast en de brievenbus kan en dat er nergens barrières zijn
als drempels, te nauwe deuropeningen,
in de weg zittende openslaande deuren,
enz. enz.
Het wonen levert, als totale wooncomplex, niet alleen een bijdrage voor de individuele gelukskant maar ook een bijdrage
voor de groepsgelukskant (het ‘ergens bijhoren’). Om mens te zijn onder de mensen, moet je mensen kunnen ontmoeten,

Wat betreft het wonen heeft Humanitas,
gezien de individuele wens van zelfstandigheid, de levensloopbestendige appartementen ontwikkeld. Deze appartementen (minimaal 72 m2, drie kamers; de
sociale woningbouw van Nederland) kan
men met zijn eigen geld kopen of huren.
De cliënt is daar dan ook werkelijk de baas,

Het Bourgondische Hof

ken. Hier is ruimte voor nodig, een ruimte
die gevonden wordt in het ‘overdekte
dorpsplein’ in de plint, de onderkant, van
het gebouw.
Uiteraard blijven de oude cure en careelementen als verzorging, verpleging, ergotherapie, psycholoog, maatschappelijk

iets kunnen delen: dineren in het restaurant, appeltaart eten of een borrel aan de
bar nemen, de kapper, de pedicure of de
beautysalon bezoeken, met de kleinkinderen naar de dierenweide, de beeldentuin, of samen bridgen, vrijwilligerswerk
doen, naar de fitness voor de dagelijkse
training, het herinneringsmuseum bezoe-

De zorgfilosofie van Humanitas heeft als vertrekpunt en einddoel de vergroting van menselijk
geluk voor cliënten met chronische psychische
of somatische handicaps. De core business is dus
niet langer cure en care. Woon- en welzijnselementen zijn net zo belangrijk of misschien zelfs
belangrijker. In ieder geval moeten cure en care
niet de sfeer en het beeld gaan bepalen.
Menselijk geluk heeft twee kanten, een individuele kant (de mens wil, ondanks zijn handicaps,
nog de baas zijn over zijn eigen leven) en een gemeenschapskant (de mens wil
ergens bij horen, is in wezen een kuddedier). Hier moet de zorgorganisatie zich
op richten. Indien cure en care daarbij helpt is dit mooi meegenomen, maar er
moet dan wel op de negatieve bijeffecten van een medisch/hygiënische aanpak
gelet worden. Zijn de nadelen van cure en care groter dan de voordelen, dan kan
men de cure en care beter laten en zich concentreren op welzijn dat de handicaps
doet vergeten de cliënt ‘leert leven’ met zijn chronische handicaps. Welzijn als
alternatief voor cure en care kan op deze wijze redelijk vaak worden toegepast.

De Geluksaanpak van Becker

Korte samenvatting van de Humanitasfilosofie

De Evenaar

Uit oogpunt van organisatiemodel heeft
Humanitas gekozen voor een model dat
niet gekenmerkt wordt door een topdownhiërarchie maar door een soort
gezamenlijke culturele sturing (Prof.
Karl Weick, V.S.) waarbij alle betrokke-

al teveel regels, geen instituutsmeubilair, geen TL-buizen als verlichting.
Er valt immers weinig te cureren en te
regelen aan chronische handicaps als
Alzheimer, Parkinson, artrose, multiple
sclerose of totale ouderdomsverzwakking. Vaak moet de aandacht juist van
de handicaps afgeleid worden en moet
de organisatie laten zien wat er nog wel
voor aangenaams mogelijk is in het leven, wat er nog wel kan. Het voortdurend met medische en hygiënische zaken bezig zijn, regels stellen, er met zijn
allen (verpleegster, diëtiste, verpleeghuisarts, logopedist, ergotherapeut,
maatschappelijk werker, psycholoog,
etc.) over praten, veroorzaakt als bijeffect een negatieve sfeer! Het voortdurend benadrukken van medische zaken
maakt dat het nog overgebleven positieve beeld van het leven dat er nog is
ook nog verdwijnt en de verpleeghuizen en bejaardenoorden ontaarden in
wat Becker senior (96) noemt: misèreeilanden.

werk, diëtist, tandarts, verpleeghuisarts,
logopedie en activiteitenbegeleiding
ook belangrijk. Deze zijn ook te vinden
op het overdekte dorpsplein. Maar deze
onderdelen moeten beslist niet domineren: dus niet in een witte jas gaan
lopen, geen oerwoud van bordjes, niet

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64
Email: info@humanitas-rt.nl
Web: www.humanitas.nu
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doen. Becker senior gaf de limiet aan:
‘tot de pijngrens’. Bij Humanitas is dan
ook de leuze: ‘Te veel zorg is erger dan
te weinig zorg’, ‘Je moet niet voor mensen zorgen, je moet zorgen dat ze voor
zichzelf kunnen zorgen!’ Aan dit laatste
zitten natuurlijk limieten, dat moet de
zorg goed in de gaten houden. Men
kan van een cliënt die verlamd is niet
vragen dat hij zijn eigen tenen wast.

IJsselburgh

tended Family approach): Dit houdt
in dat men met elkaar omgaat als één
grote familie en niet als ‘ze’, de gehandicapte, op de doord wachtende patiënten, die weinig meer weten en kunnen
en ‘we’, de altruïstische, in een witte jas
gehulde, professional, die met een aantal jaren studie denkt alles veel beter te
weten dan de ‘ze’. Die ‘ze’ zijn overigens

tDe uitgebreide familie-aanpak (Ex-

t

dien hij zijn hersens nog heeft, zelf wat
belangrijk voor hem is, ook als dat zaken inhoudt die niet algemeen geaccepteerd zijn (iedere dag dronken aan
de bar, je maar eens per drie weken
willen douchen, vijf katten willen houden als dat eigenlijk niet meer gaat).
De eigen werkzaamheid: uiterst belangrijk en duidelijk veronachtzaamd
in zorgland. Wanneer men zijn functies
(lopen, thee zetten, financiën bijhouden, kleding repareren, koken) niet
meer gebruikt, verdwijnen deze capaciteiten als sneeuw voor de zon. Als
men twee maanden niet meer loopt,
gaat het al bijna niet meer. Dus moet
men, use it or lose it, dingen zelf blijven

tDe eigen regie: eenieder bepaalt, in-

nen, managers, medewerkers, cliënten,
vrijwilligers, familie, leveranciers, de
kernwaarden moet kennen en daar naar
handelen. Op deze wijze ontstaat een
zekere empowerment van de onderste
organisatielage en kan creativiteit en innovatie ook bottom-up geschieden. De
kernwaarden zijn daarbij dus uiterst belangrijk voor het goed functioneren van
de organisatie. Dit zijn:

De Steenplaat

Gerard Goosenflat
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Müllerpier

De Prinsenwiek

Jan van der Ploeghuis

wel al veertig jaar ervaringsdeskundige zaken, die uiteraard wel ook aanwezig
en weten met partner of andere familie moeten zijn, moeten enigszins verborgen
worden geleverd. De hoofdstroom moet
bijna alles over hun handicaps.
zijn: de leuke dingen van het leven.
De vierde kernwaarde is motor en rich- Een van de laatste te vermelden organisatinggever. Deze creëert de positieve
sfeer en de activerende ambiance. Deze
ja-cultuur houdt in dat een ieder (management, medewerker, familie, cliënt,
vrijwilliger) iedere wens wat betreft eigen regie, zelf dingen doen en gekke
ideeën, vragen of wensen hebben, positief tegemoet treedt. Indien de wensen niet direct vervuld kunnen worden,
wordt met de vrager in dialoog gegaan.
Het betekent dus niet in discussie om te
winnen, maar om, open vragend, uit te
vinden wat de achterliggende drijfveren
zijn. Op deze manier wordt getracht te
achterhalen wat precies de achtergrond
is van de wens, welke alternatieven er
zijn en hoe de zorgorganisatie er dienstverlenend in positieve zin met de cliënt
tie elementen is het mengen. Men moet
uit kan komen.
handicaps en ellende in principe niet
De reeds gememoreerde elementen als clusteren. Dan creëert men, zonder dat te
echte restaurants, waar ook mensen van willen, al snel misère-eilanden. Humanibuiten komen en waar een ieder met zijn tas probeert dus te mengen: ziek en niet
eigen geld kan bestellen wat hij wil, de ziek (minstens éénderde van de bewoners moet dus niet zorggeïndiceerd zijn),
jong en oud, rijk en arm, allochtoon en
autochtoon, homoseksueel en heteroseksueel. Dit mengen strekt zich ook uit tot
het van buiten naar binnen trekken van
de wijkbewoners. Deze ‘vangt’ men omdat er een prima en goedkoop restaurant
is, een goede fysiotherapeut, een wijksupermarktje, een beautysalon, een kapper,
de pinautomaat, het internetcafé, genoeg
plek voor een grote bridgegroep, een kinherinneringsmusea die voor een ieder ge- dercrèche voor de hele wijk etc. etc.
spreksstof opleveren, evenals de kapper,
beautysalon, dierenweide, etc. moeten Door het geheel via al deze zaken vrolijk
bovenstaande positieve en actieve sfeer te maken trekt Humanitas gemakkelijker
nog verder ondersteunen. Het gaat om personeel aan, er is minder verloop, het
de totale sfeer en ambiance. Het product is eenvoudiger een laag ziekteverzuim te
van cure care welzijn en wonen is ook een krijgen, de familie komt vaker. Zo fungeert
integraal product, het een kan niet zon- Humanitas als een magneet voor vrijwilligerswerk, worden de cliënten niet depresder het ander.
sief en doen ze van alles zelf geassisteerd
Komt men een vestiging van de zorgorga- door hun partner. Ook helpen cliënten elnisatie van Humanitas binnen, dan moet kaar in plaats van een beroep doen op de
men als het ware overvallen worden door schaarse professionele ‘handjes aan het
de zinderende, warme, vrolijke, activeren- bed’. Alle competenties worden gebruikt,
de bedrijfscultuur. Eigenlijk moet daarbij dus ook alle ervaringsdeskundigheid en
via het geheel van kleuren, geuren, ge- activerende menselijke karaktereigenluiden, kunst en mensen die ‘doende’ zijn schappen. Op deze manier wordt ook alle
op geen enkele manier herinnerd worden (financiële) draagkracht ingezet en dure
aan ‘zorg’. De zorgorganisaties worden na- zorgvragen, die in de klassieke misèremelijk gewoonlijk geassocieerd met hygi- eilanden vaak slechts een kreet om aanene, medicatie, regels en doodsheid. Deze dacht zijn voorkomen.

t
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Smile Clinic houdt zich bij Humanitas
bezig met moderne implantologie!
Een goed en gaaf gebit is van groot belang. Allereerst is het
natuurlijk belangrijk ‘gereedschap’ om te eten. Goed bijten en
kauwen is een voorwaarde voor een gezonde spijsvertering en
dat draagt weer bij aan de algehele gezondheid. Bovendien is
een gezond gebit van belang voor het zelfvertrouwen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met gebitsproblemen zich vaak onzekerder en minder gelukkig voelen. Het is dus prettig dat iedereen (ook van buiten Humanitas) terecht kan bij Smile Clinic.
Smile Clinic, o.a. gevestigd Akropolis aan de Achillesstraat
in Schiebroek bij Humanitas- 290, kan op het gebied van implantologie de patiënt
helpen met de nieuwste
techniek, maar uiteraard
behoort het vervaardigen of repareren van
een bestaande prothese
ook tot de service.
Bij Smile Clinic is het mogelijk om een complete
implantologiebehande-

‘Verboden af te blijven!’
Terwijl u dit leest ligt het nieuwste boek van prof.dr. Hans
Becker bij de drukker. Het boek, met een voorwoord van
staatssecretaris Jet Bussemaker, gaat over de herinneringsmusea van Humanitas, waarin de opzet en werking van dit
belangrijke onderdeel van de op humanistische leest geschoeide Humanitas-zorgfilosofie.
Om mensen een zeker geluk
te kunnen bieden zijn de elementen eigen regie, eigen
actieve inbreng, een positieve
sfeer (ja-cultuur) en een familiegevoel uiterst belangrijk. Op
al deze elementen blijkt het
herinneringsmuseum hoog te
scoren.
Becker gebruikt het herinneringsmuseum als handvat om
deze Humanitas-zorgfilosofie op een speelse manier in
beeld te brengen. Het boek
is daarnaast bewust geschreven als een soort handleiding,

gebaseerd op theorie en praktijk en opgedeeld in praktische
onderdelen, in de hoop dat de
Humanitas herinneringsmusea
elders in Nederland navolging
vinden. Het gaat bij deze zorginnovatie immers om het creëren
van zo veel mogelijk menselijk
geluk, waar Humanitas zich volledig voor inzet.
Er is ook een DVD waarop een
film van ca. 30 minuten met
een visuele samenvatting van
dit 240 blz. tellende bijzondere
boek. Het is rijk geïllustreerd
met zo’n 350 afbeeldingen (!),
een uitgave van uitgeverij
Eburon, en komt medio
november in de boekhandel.
Oud-minister
Pieter Winsemius, voorzitter van het Sociaal
Platform Rotterdam, zal
het eerste exemplaar in
ontvangst nemen.

U kunt het boek bemachtigen tegen een
aanzienlijke korting.
Wanneer u vóór 1
november 2008 intekent via bijgaande
bon, kost het boek
u slechts € 12,95. In
de boekhandel gaat
het vervolgens € 18,95 kosten.
Stuur onderstaande bon naar: Stichting Humanitas, afdeling
Voorlichting en Publiciteit, Postbus 37137, 3005 LC Rotterdam en u ontvangt het boek direct na het uitkomen.
Ja, stuur mij na gereedkomen
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
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ling op één dag te realiseren, dus
inclusief het plaatsen van kroon,
brug of prothese. Of deze unieke
service voor u een optie is, hangt
af van uw persoonlijke situatie.
Een prothese op implantaten is
opgenomen in de basisverzekering en daardoor is uw maximale
eigen bijdrage € 180,-. Ook is niet
onbelangrijk te weten dat via de
belasting dit jaar nog uitzonderlijke mogelijkheden zijn de kosten
voor bepaalde behandelingen te
kunnen aftrekken. Volgend jaar
is dit niet meer mogelijk.
U bent van harte welkom op de
volgende informatiedagen bij
Humanitas-Akropolis:
t;BUFSEBHPLUPCFS
 WBOVVS
t%JOTEBHPLUPCFS
 WBOVVSFO
 WBOVVS
Voor deze dagen heeft Smile
Clinic een speciale actie met
10% korting (max. € 50,-) op
de behandeling. Vraag naar de
voorwaarden. Bent u niet in de
gelegenheid op die dagen langs
te komen dan kunt u altijd van
maandag tot donderdag van
8.30 - 16.30 uur even langskomen voor het maken van een
gratis en geheel vrijblijvende
afspraak. Bellen kan natuurlijk
ook: 010 - 422 21 90 of kijk op
www.smileclinic.nl

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’

Herinneringsmuseum
genomineerd voor
Univé Paludanus Prijs
van € 10.000,-

Bezoek het Humanitas Herinneringsmuseum

Herinnert u zich déze nog...?! (9)
In de vorige De Oud-Rotterdammer stond al de uitslag van
de prijsvraag van begin augustus (de carbidlamp), zodat we
meteen met de deur in huis vallen. Priscilla Gonçalves toont u
een voorwerp dat de fabrikant

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

een ‘wonderapparaat’ noemde.
Eén hint: het werd gebruikt bij
voedselbereiding. Weet u de
juiste benaming èn waar het precies voor gebruikt werd? Stuur
uw oplossing vóór 3 november 2008 naar Stichting Humanitas, Afdeling Voorlichting en
Publiciteit, Postbus 37137, 3005
LC Rotterdam of mail naar info@

€ 30, te gebruiken in één van
de vijftien Humanitas seniorenrestaurants. De uitslag van
deze prijsvraag kunt u lezen
in De Oud-Rotterdammer van
11 november 2008.
Medewerkers van Humanitas zijn
van deelneming uitgesloten. Over
de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur

Het herinneringsmuseum bij
Gratis entree!
Humanitas-Akropolis is, samen
met twee andere projecten, in
Achillesstraat 290
de race voor de Univé Paludanus
3054 RL Rotterdam
Prijs 2008. Naast Humanitas zijn
(Hillegersberg/
de Palliatieve Oncologische Care
Honderd en Tien Morgen)
Unit van het Flevoziekenhuis en
Cardiostick van het Universitair
Medisch Centrum Maastricht
uitverkoren.
Bij de Paludanus Prijs gaat het
om projecten
in de kelders van het geheugen
die met een
zichtbaar resultaat
een
bijdrage leveren aan de verbetering van
kwaliteit van zorg. De landelijke
prijs wordt jaarlijks uitgereikt, dit
jaar voor de tiende keer.
De jury, onder voorzitterschap
van Pia Dijkstra is tot deze nominaties gekomen uit maar liefst
55 inzendingen.
Tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht gingen afgelopen weekeinde maar liefst twee films over Humanitas in
De bekendmaking van de win- première: ‘Creator van Geluk’ van Ferri Ronteltap (zie daarnaar en de prijsuitreiking zijn op over de achterpagina van dit blad) en de documentaire ‘Zonnig Madeira’ van Marjoleine Boonstra.
18 december a.s.

Waar het verleden toekomst heeft
Zonnig Madeira

x het boek ‘Verboden af te blijven!’

Telefoon:

Ik machtig de Stichting Humanitas éénmalig een bedrag van
van mijn giro-/bankrekening nummer:
Handtekening:

x € 12,95 = €

af te schrijven

In de kelder van HumanitasAkropolis laat een professor samen met zijn zus het ‘Museum
van de herinnering’ verrijzen.
De bewoners dalen letterlijk af
in de wereld van hun jeugd en

vertellen over de meest kwetsbare momenten van hun leven. De première van Zonnig
Madeira, uitgebracht door de
Humanistische Omroep, vond
plaats op 28 september. De
film wordt over enige tijd op
tv worden uitgezonden. Wij
houden u op de hoogte.
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16 december 2009, een bijzondere dag voor een speciale school

Willie’ wordt zestig
Feest rond heimwee
naar Overschie in
het museum
Actrice Bruni Heinke (geboren en getogen
in Overschie) en de zingende badmeester
Peter Evers luisteren zaterdag 4 oktober
het Heimweefeest op, dat voor iedereen
met heimwee naar Overschie plaatsvindt
in museum ‘De Hoop doet Leven’ aan
de Overschiese Dorpsstraat 134. Het kan
heimwee zijn naar het Overschie van toen,
het Overschie van nu of de behoefte herinneringen op te halen bij oude schoolfoto’s.
Voormalig inwoner van Overschie, Herman
van de Muijsenberg (ex-wethouder van
Rotterdam en ex-burgemeester van Wassenaar), opent om 12.00 de manifestatie die
WRWXXUGXXUW=LMQRI¿FLsOHKDQGHling bestaat uit het ingebruikstellen van
het digitale fotoarchief van het museum
van 4500 foto’s. Iedereen kan daarna het
systeem op zondagmiddag komen openen,
waarbij het mogelijk is tegen betaling foto’s
te laten afdrukken. Het programma van
het Heimweefeest is afwisselend en biedt,
naast ontmoeting en ‘praatje pot’, muziek
HQ]DQJ2RNZRUGWHHQ¿OPSMHYHUWRRQG
uit de jaren vijftig. De bekende Overschiese fotograaf Leendert van der Waal zet
bezoekers desgewenst op de foto tegen een
historische achtergrond. Ook zijn er hapjes
en drankjes verkrijgbaar tegen historische
prijzen. Het is gewenst vooraf de komst
naar het feest aan te melden: 010-4158864,
info@museumoudoverschie.nl of www.
museumoudoverschie.nl

‘Steun kinderen met
een Handicap’
Kinderen met een handicap zijn kwetsbaar.
Ze kunnen een steuntje in de rug heel goed
gebruiken. Veel Nederlanders krijgen in de
week van 10 tot en met 15 november een
collectant van de Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind (NSGK) aan
de deur. Dat wil zeggen: als de NSGK voldoende collectanten in de regio kan vinden.
Met de opbrengst helpt de NSGK deze
kinderen en jongeren tot 30 jaar om, met
hun beperkingen, zo volwaardig mogelijk te
leven. Collecteorganisator, Louis van Veen,
is nog druk op zoek naar aanvulling van het
team in Hoek van Holland en/of het Westland. “Ik hoop dat we veel reacties krijgen”,
zegt Louis, “want die kinderen hebben
echt hulp nodig, en we kunnen het met te
weinig collectanten niet af.” Dus: wilt u ook
collecteren voor de NSGK? Dan bent u van
harte welkom in het collecteteam in Hoek
van Holland en/of het Westland.
Het kost slechts een paar uur van uw tijd in
de tweede week van november. Voor informatie kunt u contact opnemen met Louis
op nummer 06-21533457 of 0174-385590.
E-mail: louisvanveen@hotmail.com.

‘Willie’ is het symbool van de A. Willeboerschool voor Speciaal
Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (verstandelijk
gehandicapten), tegenwoordig gevestigd aan de Meindert Hobbemalaan 2-4 in Kralingen. De zestigste verjaardag van ‘Willie’
wordt natuurlijk gevierd tijdens een feestweek met een feestelijke afsluitmiddag voor (oud-)leerlingen en (oud)-personeel op
13 juni 2009.
“A. Willeboer was zeer begaan met
het ‘zorgenkind’, zoals verstandelijk
gehandicapten ook wel genoemd
werden”, vertelt adjunct-directeur
Gerry Verkaik het weinige dat
bekend is over de geschiedenis van
‘Willie’. “Hij zat in het bestuur van
diverse verenigingen die zich met hen
bezighielden. Op 16 december 1949
richtte hij de naar hem genoemde
school voor Buitengewoon Lager
Onderwijs op, de vroegere benaming
voor het huidige Speciaal Onderwijs.
In archieven hebben we maar weinig
gevonden over de beginjaren, maar
via oude telefoonboeken is achterhaald dat de school met zekerheid

van 1952 t/m 1963 gevestigd was aan
de Osseweistraat 35. Foto’s ervan
hebben we niet.”
Later verhuisde de school naar de
Elsgeeststraat in Overschie; in ieder
geval zat hij daar in 1969. Het was
een houten noodgebouw, maar de
school bleef er tot de verhuizing naar
Kralingen in 1985. In 1984 werd
hiervoor de eerste paal geslagen.
Gerry Verkaik begon zelf in 1977
in Overschie als kleuterjuf voor de
6-jarigen, maar heeft uiteindelijk bij
alle groepen voor de klas gestaan.
Toen
Van methodisch lesgeven was geen

sprake, aldus Gerry: “Het onderwijs
NHQGHJHHQVSHFL¿HNHPHWKRGHV
en materialen; vroeger deed je
wat je kon doen. Er waren diverse
leeftijdsgroepen waar men enkele
jaren in bleef. De oudste kinderen (15
t/m 18) zaten in de “eindgroepen”: de
Huishoudklas voor meisjes en de Arbeidsklas voor jongens. Het verblijf
in deze groepen kon tweemaal met
een jaar verlengd worden. Het was
voornamelijk praktijkonderwijs, dat
veelal werd ‘opgehangen’ aan feesten
(een trouwerij) of de bekende feestdagen. Zo verzorgde de Huishoudklas
met Kerst de warme maaltijd voor de
hele school. Dat gaf trouwens strijd
met de Arbeidsklas, want die wilde
dat ook wel doen… In de Arbeidsklas
leerden de kinderen matten vlechten
en dienbladen maken. Ook heeft
Corry de Klepper van de SKVR in
het begin van de jaren ’80 met de
leerlingen een musical gemaakt over
de Kabouterkoning.“
En nu
“Waar we vroeger ‘van feest naar
feest’ gingen, wordt tegenwoordig
veel meer planmatig en rond bepaalde thema’s gewerkt, zoals Wonen
of Foto’s van thuis. We zijn nu ook
verplicht een schoolplan te schrijven. Er wordt aandacht besteed aan
luistervaardigheid, lezen en rekenen,
muziek, alles op het niveau van het
kind. De school is inmiddels gesplitst

in een SO -afdeling (zeg maar de
basisschool) en een VSO-afdeling
(Voortgezet Speciaal Onderwijs), elk
op een eigen locatie.”
Zoals gezegd heeft men niet veel
kunnen achterhalen. Uit verschillende bronnen – telefoonboeken,
oude notulen – zijn slechts enkele
gegevens opgedoken. Gerry weet
te vertellen: “A. van Straaten was
mogelijk waarnemend hoofd in 1954
en zeker schoolhoofd in 1964. Verder
was T.E.R. Driehuis in 1965 hoofd
van de school; waarschijnlijk in de
Osseweistraat. Jules Vendelmans was
in ieder geval een tijd in Overschie
hoofd en Johan Tinus was tot 2005
directeur in de Meindert Hobbemalaan; hij werd opgevolgd door de
huidige directeur Dina Kuiper.”
Dus iedereen die meer weet over de
geschiedenis van de school, leuke
anekdotes en verhalen kent, foto’s
bezit, kortom alles wat maar met de
school te maken heeft: meld u zich!
Ook de herinneringen aan en/of
foto’s van de jaarlijkse werkweek
naar Baarn of Leersum zijn natuurlijk
meer dan welkom.
Gerry Verkaik is te bereiken via tel.
nr. 010 – 452 76 34 en email-adres:
gerrywilleboer@yahoo.com.
De school heeft ook een website:
www.willeboerschool.nl.
Els Beekmans

Weet je nog....

Tijger Ponsen werd een beest
als hij te veel gedronken had
“In 1946 ben ik geboren op de Prins Hendrikkade 46, boven
de sigarenwinkel van Jan van Drom. In RW’s mijmerZUIDhoekje in de De Oud-Rotterdammer van 5 augustus trof ik
een leuk stuk aan over het Noordereiland, dat veel herinneringen losmaakte.”
“De kruideniers- en zuivelwinkel op
de hoek van Prins Hendrikkade en
Prins Alexanderstraat was van Denis, die de zaak overgenomen had
van de heer Wilberding. De familie
Denis kwam uit Limburg. Op jonge
leeftijd hielp ik in hun winkel bij
het afwegen van snoep en chocola
en het snijden van worst en kaas.
Mijn oudere zus en ik pasten soms
op hun kinderen als ze beiden in de
winkel bezig waren.
Later kwam er een nicht uit
Limburg om op hun kinderen te
passen.”

En: “Bijna tegen het kartonnageEHGULMIDDQYDQGH¿UPD+$+RImans was de slagerij van de familie
Halink gevestigd, waarvan de jongste zoon later een slagerij opende
op het Burgemeester Hoffmanplein.
Hij werkte er héél lang met zijn
moeder, tante Betje. De Ruyterstraat
was een beruchte straat, waar menig
opstootje plaatsvond bij de familie
Ponsen. Hun kinderen waren echt
kinderen van de straat. Zeker Ton,
bijgenaamd Tijger Ponsen, werd een
‘beest’ als hij te veel had gedronken.
Dan was hij een echte vechtersbaas,
maar ook een prima zwemmer die

- De familie Lagarde woonde boven de derde etalage naar rechts van Van Drom
Foto collectie Rein Wolters -

geregeld de Nieuwe Maas indook.”
Op veel te jonge leeftijd is hij
overleden.
Tot besluit: “Ik bewaar veel herinneringen aan deze lokatie. Vijftien
jaar heb ik er met veel plezier

gewoond, maar ook veel armoede
meegemaakt.”
Aad Lagarde
Uiterdijk 225,3195 GL Pernis
010- 5017454,
aadernalagarde@tiscali.nl
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Vakantie in het Sauerland

Faulebutter
•
•

525 m hoogte

Zeer rustig gelegen
Mooi gelegen wandelpaden

GDJHQ+3¼SS
-zondag tot vrijdag+3¼SSSHUGDJLQSHUVRRQVNDPHU

$SSDUWHPHQW¼SHUGDJ

(Advertorial)

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

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

/DQGJDVWKRI3HQVLRQ5DGHPDFKHU
Faulebutter 2

)LQQHQWURS)DXOHEXWWHU
tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491
ZZZODQGJDVWKRIUDGHPDFKHUGH
*UDDJVWXUHQZLMXRQ]HEURFKXUHWRH

Ook uw gasopenhaard heeft
onderhoud nodig!
Bel ons voor een
onderhoudsbeurt
en wij controleren
gelijk ook uw
rookkanaal.
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Edisonweg 12 – Strijen
Tel. 078 - 674 4147
www.steevens-zoon.com

Hotel “De Lochemse Berg”

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”
binnen z’n muren een aangenaam verblijf. In de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.
Bij verblijf van 3 nachten of langer ontvangt u een korting van 6% op onze
halfpensionprijzen. U betaalt dan geen ` 204,-- maar slechts ` 191,76
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Wonderbaarlijke resultaten met
de RT220 van Sovaat Medical
Leonie de Visser van Sovaat Medical is al 20 jaar bezig met de
ontwikkeling verkoop en behandeling van de RT220. Dit apparaat
kan mogelijk operaties of andere ingrepen bij mensen met
vaatvernauwing voorkomen of helpen verbeteren. Een belangrijke
ontdekking is gebleken bij vele patiënten die de afgelopen jaren
zijn behandeld met goede tot zeer goede resultaten, want hart en
vaatziekte is nog altijd doodsoorzaak nummer 1 in Nederland.
In haar praktijk voor
alternatieve geneeswijzen
maakt Leonie gebruik van
o.a. behandeling van
een geluidsgolf met magneetveld gecombineerd,
die werkt zonder pijn of
gevaar, mogelijk ter verbetering van uw loopproblemen en al de andere
problemen die voorkomen
bij patiënten met Diabetes
en of Vaatziekten.
Deze behandelingen zijn
patiëntvriendelijk en pijnloos, met meestal prima
resultaten. Vaatvernauwing wordt er meestal
door verminderd en of
opgeheven.
De RT220 hoorbare geluidsgolven, gekoppeld
aan een magneetveld met
een speciﬁeke frequentie,
werkt via de voetzolen en
de huid door in het gehele
lichaam, tot in het hoofd.

De lichaamsvloeistoffen
en weefsel dienen daarbij als geleider voor de
geluidsgolven. Waar de
vernauwing zit, geven
deze golven en magneetvelden hun energie af.
Deze energieoverdracht
resulteert in een geleidelijke afname van de vernauwing.
De behandeling duurt
20 minuten en kan 3 tot
7 keer per week plaatsvinden, eventueel ook bij
u thuis.
Hoe zou het voor u zijn
om zonder en of met verminderde pijn en of verbeterd te kunnen lopen of
slapen of geen of geminderde ﬂuit of zoemtoon in
uw oren te hebben?
Mogelijk helpt het bij o.a.
pijn in armen en benen,
zwarte, blauwe, bleke

koude voeten, kramp/vermoeide benen met lopen,
duizeligheid, oorsuizen,
pijn in de hartstreekgewricht, spier en zenuwaandoeningen, kneuzingen en sportblessures,
en moeilijk geneesbare
botfracturen.
Thuisbehandeling is
nu tijdelijk van 800
euro voor 600 euro
per maand en alleen
in Hoogvliet 3 x per
week 10 beh. Voor
300euro.
Ook voor andere
problemen zoals
slaap, psychische en of
andere pijnen, zijn er
vaak oplossingen en
behandelingen.
Info 0104167177
of 0623593980
www.sovaatmedical.nl

Lekker en gezond!
Vers aan Tafel / Maaltijdservice Rotterdam biedt u een gevarieerd en gezond assortiment
maaltijden aan. De bestelwijze is simpel en de maaltijden worden gratis bij u thuis
bezorgd. De maaltijden zijn lekker en gezond. Om u hiervan te overtuigen bieden wij u
ter kennismaking graag een proefpakket aan.
Wanneer wordt het proefpakket bezorgd?
Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om aan te geven wanneer
uw proefpakket bezorgd wordt.

MAALTIJDSERVICE
s Lekker en gezond eten

Wilt u een proefpakket aanvragen?
Stuur onderstaande coupon op en u ontvangt: een soep, maaltijd en dessert voor
slechts % 1,99.

s Ruim assortiment kant en klare maaltijden

Ja, ik wil een proefpakket en betaal % 1,99 contant.

s Ruime keuze uit vegetarische- en dieetmaaltijden

Doorhalen wat niet van toepassing is!

s Geen wekelijkse afnameverplichting

Soep

: Groenten / Kip / Tomaten

Maaltijd : Rundvlees / Varkensvlees / Stamppot / Gehakt / Vis / Vegetarisch

s De maaltijden voldoen aan de Richtlijnen Goede Voeding

Dessert : Bavarois / IJs

s Bezorging aan huis

Naam

: ______________________________________________________

s Proefpakket voor % 1,99

Adres

: ______________________________________________________

Postcode: ____________ Plaats : ____________________________________
Telefoon : __________________

Bel voor meer informatie: 0900 - 66 66 123 (% 0,10 p/m)
Ma. t/m vrij. 10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur

Deze coupon opsturen naar:
Vers aan Tafel / Maaltijdservice Rotterdam
Lemelerbergweg 47
1101 AM Amsterdam
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Willem Vos koestert fijne
herinneringen aan Adamshofstraat
De eerste tien jaar van zijn leven bracht Willem Vos door in de
Adamshofstraat in Kralingen, waar hij in 1925 ter wereld kwam.
Een deel van zijn jonge jaren struinde hij er met plezier door
de omgeving tot zijn ouders in 1935 besloten te verhuizen naar
“Overmaas”, onder welke naam Rotterdam-Zuid toen bekend
stond. Willem woont daar nog steeds. Hoewel al 73 jaar geleden, herinnert hij zich nog tal van zaken als van gisteren van de
buurt van zijn roots.
“Mijn woonstraat was een lange straat
tussen de Oudedijk en de Lage Oostzeedijk. Er liepen bijzondere mensen
rond, ook straathandelaren onder wie ‘de
man met de almanak’. Hij schreeuwde
ááááál-mááááá-nááááák. De kreet van
de kleerhangerman was: ‘Zes voor een
kwartje, kleerhangers, zés-vóór-één
kwááártje’. Ook liep er nogal eens een
man te zingen, telkens hetzelfde lied, van
begin tot eind van de straat. ‘Wie kan
mij zeggen waar ik woon, wie kan mij
zeggen mijn huis ben ik kwijt. Hij die

mij thuis brengt, beloon ik….’ en zo ging
KLMPDDUGRRU2SHHQEDN¿HWVUHHGHHQ
man, die riep: ‘Goudvissen, goudvissen
in aquarium, goud… goud…’
Voorts strompelde elke week een zielig
ogende man op krukken door de straat,
die een paar centen verdiende met
poetsen van koperen trekbelletjes. Overal
ging op vrijdagavond de trapleer naar
buiten. Daar trok men het vloerkleed
overheen en dan maar kloppen. Natuurlijk werd daarna de straat geboend, zó
schoon waren we vroeger.”

- De Adamshofstraat in de richting van de Oudedijk. Rechts de Siondwarsstraat, waar in de hoekwinkel van Visser een agentschap van het Rotterdamsch Nieuwsblad was gevestigd. Foto uit “Rotterdam door de tijd deel 3, uitgeverij Arnoud Voet te Capelle aan den IJssel -

Bloemen
Wim Vos woonde aan de Adamshofstraat
168 en weet nog veel namen van buren.
Zoals die van De Bruin met zoon Gerard
met als bijnaam Scheet, kleermaker
Van de Stadt en zoon Kees, familie
Suiker met zoon Kees, die pastoor wilde
worden. Politiebrigadier Bredeland en
de gezinnen van Bezooijen, Ladage
en Siepman met twee zonen. Verder
kruidenier Gootjes bij wie iedereen in
de straat pofte. Verder Van Elswijk met
zonen Henk en Bertus en hun zus Janny,

Weijers met dochter, pianotransporteur Wismeijer met zonen Hendrik en
Cornelis, manufacturenhandelaar Van
der Horst en zoon Cieltje, handwagenverhuurder Den Blijker, familie Heus
met Jan en Kees. “Kees is door mij uit
het Boerengat gevist. Hij speelde onder
de Boslandbrug, verloor zijn evenwicht
en viel in het water. Ik zag een bos haar
drijven, greep die en daar zat Kees aan
vast.”Vos vervolgt: “In de straat had
bloemenhandelaar Cor de Mooy zijn pakhuis. Zijn bloemenkraam stond aan de

Voorschoterlaan. Op zaterdag na school
ging ik met een mand bloemen van hem
staan voor de etalage van banketbakker
Bakker aan de Lage Oostzeedijk en verkocht die voor een stuiver per bos. Zijn
ouders hadden een bekende groente- en
eierenhandel.”
Tot slot: “Ik koester prachtige herinneringen aan de Adamshofstraat en omgeving, Natuurlijk ben ik nieuwsgierig naar
die van anderen.”

Het leven aan boord in 1945
Onze bemanning van de waterboot Maas VI bestond uit vier
man. De kapitein, een machinist, een stuurman en een duvelstoejager die overal inzetbaar was. Hij kon in de machinekamer
nodig zijn of aan dek en de WC was ook deel van zijn werkterrein. Die duvelstoejager was ik. Een van de bemanningsleden
sliep aan boord, hij woonde in Arnhem en dat was te ver weg
om ‘s avonds naar huis te gaan. Hij had ook regelmatig een
vriendinnetje aan boord.
Aan boord hadden we altijd ruilmateriaal om te ruilen voor sigaretten en
GDDUZDUHQHHQSDDUÀHVMHVFRJQDFELM
Eens vond hij een niet goed opgeborJHQÀHVMHFRJQDFHQPDDNWHGDWVDPHQ
met zijn nieuwe vriendin leeg. Toen
hij ‘s morgens wakker werd met toch
wel een beetje zwaar hoofd, zag hij
WRW]LMQVFKULNKHWOHJHÀHVMHVWDDQHQ
kreeg hij berouw. Na enig nadenken
stuurde hij zijn vriendin met bekwame
VSRHGYDQERRUGYXOGHKHWÀHVMHPHW
zijn ochtendwater en verstopte het
weer. Het toeval wilde dat wij naar een
Amerikaanse Liberty moesten om die
van drinkwater te voorzien. Mijn vader
en ik waren na het aankoppelen van de
slangen boven gebleven en dronken
HHQNRSNRI¿HZDQWGDWKDGGHQGLH
Amerikanen wel. Op een gegeven

ogenblik kwam een van de gunners,
een marineman, vragen of we niet wat
te drinken bij ons hadden, mijn vader
beaamde dit, klom naar beneden, zocht
KHWÀHVMHGUDQNRSHQKHWVSLMWPHGLW
te moeten vertellen, hij deed iets wat
niet netjes was maar wat hij altijd deed,
KLMRSHQGHKHWÀHVMHHQQDPHHQJURWH
slok. Dit ging zo schielijk dat de slok
naar binnen was voordat hij proefde
wat hij eigenlijk dronk. Het gezicht dat
hij trok vergeet ik nooit, een moment
later stond hij buitenboord te kotsen. Ik
wist niet wat er gebeurde en riep van
boven of hij ziek was. De stuurman,
GLHGHRRU]DDNZDVYDQKHWOHJHÀHVMH
riep terug dat de kapitein last van
zeeziekte had. Tussen die twee is het
nooit meer goed gekomen.

Lunch
Ik had een paar oude Duitse wehrmachtslaarzen met kapotte neuzen en
die droeg ik altijd als ik aan boord van
een Amerikaans schip kwam. Het was
echt overdreven, mijn tenen staken er
door. Altijd kwam het moment dat een
van de bemanningsleden medelijdend
naar mijn vuile tenen keek en me vroeg
even mee te komen naar zijn hut, want
hij had nog wel een paar oude schoenen liggen die mij wel zouden passen.
Ik heb zoveel paar schoenen gekregen
op die schepen dat ik ze aan familieleden kon doorgeven. Zelfs een zwager
met heel moeilijke voeten, kon ik
helpen met een paar hoge bruine schoenen. Eenmaal gooide een gulle gever
met een ferme zwaai mijn oude laarzen
buitenboord. Ik heb me toen wezenloos
gevist om ze weer aan boord te halen.
Ach, het was vlak na de oorlog en we
hadden amper te eten. Het bleef echter
niet alleen bij schoenen. We kregen
van alles. We werden bijna altijd in
die eerste maanden na de oorlog aan
boord uitgenodigd om mee te eten.
.RI¿H]HWWHQDDQERRUGGHGHQZH
niet, we klommen aan boord van een

Amerikaans schip, soms zelfs in het
voorbijvaren, dan sloeg de ouwe even
achteruit en bleef langszij liggen. We
klommen aan boord en vulden in de
SDQWU\YDQGHEHPDQQLQJRQ]HNRI¿Hpot en gingen dan weer met ons waterbootje verder. Ik zou het nu niet meer
durven. Op een Amerikaanse T2 tanker
in de 1ste Petroleumhaven vroeg ooit
een aangeschoten kok aan mijn vader
hoe bacon in het Duits heette.”Spek“,
zei mijn vader. “Ah”, zei de kok, ”You
want a piece of spek?” Het gevolg was
dat we drie hele zijden spek meekre-

gen, ik heb spek gegeten tot het mijn
neus uitkwam. Ik heb het daarna ook
weer een tijd niet gegeten. Mijn vader
wel, die sneed er dikke plakken vanaf
en roosterde die op de plaat van de
kachel, dat deed hij dan tussen twee
boterhammen en dat was zijn lunch.
Toen heette dat nog niet zo, het was
gewoon je middagboterham.
Harm Jager
Harm_jager@kpnplanet.nl
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GOEDEREEDE

OUDDORP

MIDDELHARNIS

OUDDORP AAN ZEE

Het gevoel van comfortabel en levensloopbestendig wonen in het bos! Nog twee
schitterend gelegen luxe appartementen te koop van maar liefst 256m2 met riant
dakterras en groot balkon in een kleinschalig landhuis (12 appartementen) in de
“dorpse” badplaats Oostvoorne! De woning, bereikbaar d.m.v. lift, beschikt over
prachtig parkzicht aan de voorzijde en schitterend boszicht aan de achterzijde. Het
centrum is op loopafstand en de stad Rotterdam is op nog geen half uur per auto
te bereiken.
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Dubbele garagebox in afgesloten
overdekte parkeergarage
In overleg met de kopersbegeleiding
veel keuzevrijheid voor het
indelen en afwerken van uw
nieuwbouwwoning
Verrekenpost keuken van € 10.000,Luxe sanitair inclusief tegelwerk
Vloerverwarming standaard in
woonkamer en keuken
Videofooninstallatie en rookmelders
Nabij zee, zand en strand, duinen en
bossen
Diverse wandel- en fietsroutes
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Garantie en een opleveringsregeling
(conform GIW)
Het Oostvoornse Meer op
loopafstand
Het complex is gelegen op 4.220m2
eigen grond
Koopsom € 670.000,- v.o.n. excl.
garagebox (€ 50.000,- v.o.n.)

LQVDPHQZHUNLQJPHW
6WLFKWLQJ6HQLRUHQKXLVYHVWLQJ
œ'H%XUJKWŔ:HVWYRRUQH

STELLENDAM

NIEUWE-TONGE

OUDDORP AAN ZEE

Bungalowpark De Klepperstee Prunus 2

1LHXZERXZSURMHFW=RQQHKRYH
DDQGH'RQVHODHUWH2RVWYRRUQH

OUDE-TONGE

Diverse stacaravans te koop

Op de Kop van Goeree, op korte afstand
van Noordzee & Grevelingenmeer bieden
wij u diverse stacaravans te koop, gelegen op grotere en kleinere campings.
Vraag ons kantoor naar de uitgebreide
brochure!

Op loopafstand van het Noordzeestrand
gelegen! Zeer goed onderhouden en
rustig gelegen half vrijstaande vergrote
stenen recreatiewoning met 2 ruime
slaapkamers, mooi aangelegde tuin v.v.
tuinschuur en sierbestrating, alsmede
ruime parkeergelegenheid op eigen
terrein, op 315 m² erfpachtgrond.

Vraagprijs ¼ NN
GOEDEREEDE

OUDDORP AAN ZEE

1RRUG]HHSDUN*UHYHOLQJHQ

.RQLQJVSOHLVWHUSODDWV

Op een van de rustigste lokaties van dit
parkdeel en op loopafstand van het Noordzeestrand gelegen goed onderhouden
royale vrijstaande stenen recreatiewoning
met 3 ruime slaapkamers, zongerichte
WXLQYYWHUUDV VLHUEHVWUDWLQJRSPð
eigen grond, afgesloten d.m.v. een sierKHN:RRQRSSHUYODNUXLPPð

Nabij het historisch stadje Goedereede op
de Kop van Goeree, op een leuke lokatie,
nabij het zwembad & de ligweide
gelegen, bieden wij u dit verzorgde,
moderne appartement met 1 ruime
slaapkamer en zongericht terras te koop
aan op debegane grond.
7RWDDOFDPð

Vraagprijs ¼ NN

Vraagprijs ¼ NN

KIJK OP WWW.DEREUSVASTGOED.NL
VOOR ONS COMPLETE WONINGAANBOD MET UITGEBREIDE
WONINGBESCHRIJVING OF BEL ONS KANTOOR VOOR BROCHURE

  $WWD0DNHODDUVŘ:HVWHUVWUDDWŘ5RWWHUGDP
ŘZZZDWWDQOŘZZZ]RQQHKRYHQO

HOENDERDIJK 7A - 3253 AK OUDDORP - TELEFOON 0187 - 688500 - FAX 0187 - 68 85 01 - E-MAIL INFO@DEREUSVASTGOED.NL - INTERNET WWW. DEREUSVASTGOED.NL

vanaf 2 oktober GRATIS verkrijgbaar
in heel Rotterdam en omgeving

PTE
12 SE

kijk vanaf 2 oktober voor alle
verspreidingspunten op
www.vandaagenmorgen.nl
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Christiaan de Wetstraat
'H¿QODLVWHQYDQGHYRULJHHGLWLH

Inschrijving Euro+
songfestival open
Stichting Euro+ Songfestival organiseert een muziekfestival waarmee
zij de belangstelling van culturen
en generaties - voor elkaar - wil
bevorderen. Zij richt zich daarbij met
nadruk op vocalisten van vijftig jaar
en ouder.
Het Euro+ Songfestival was al
tweemaal een daverend succes met tal
van deelnemers aan voorronden, masterclasses en de telkens uitverkochte
Grande Finale in De Doelen.
De inschrijving voor de derde editie
is nu open. Het Euro+ Songfestival
keert terug in Rotterdam met de
zilvergelokte formule van kennismakingsdagen, masterclasses en
voorronden door de hele stad.
Met als afsluiting ditmaal een
muziektheatervoorstelling, SLOTAKKOORD in theater Zuidplein,
voorjaar 2009.
Tijdens eerdere edities maakten masters als Willeke Alberti, Umit Tokçan,
Izaline Calister en Denise Jannah de
missie van het festival waar, door het
rijpe talent in hun masterclasses te
coachen. Meer dan ooit maken we het
festival voor het muzikaal cultureel
erfgoed van het rijpere talent.
De zangers (m/v) worden begeleid
door studenten van Codarts onder leiding van Paul Mayer. Juryvoorzitter
is RTV Rijnmondprogrammamaker
Roland Vonk.
Alle Rotterdamse vijftigplussers die
de sterren van de hemel zingen en/of
willen leren zingen, kunnen zich
opgeven via:
www.europlussongfestival.nl of
catharsisproducties@xs4all.nl, maar
RRNWHOHIRQLVFKRSRI
gewoon met een briefkaartje aan:
Euro+ Songfestival
p/a Pluspunt Rotterdam
8QJHUSOHLQÀDW
%55RWWHUGDP

“Onlangs kreeg ik De Oud-Rotterdammer van dinsdag 18 maart
2008 in handen met een groot artikel over de Christiaan de Wetstraat. Van 1957 tot en met 1967 heb ik in deze straat gewoond.
Tot mijn grote verrassing zag ik mijzelf terug op de foto bij het
artikel. Op de achterste rij in het midden sta ik met mijn vinger
in mijn mond. Rechts naast mij staat Peter Leyer (Leije??), het
neefje van mijn tante. Links van mij poseert mijn toenmalige
klasgenoot Bas Hokke, van de Hoogerwerfschool op de hoek van
de Martinus Steijnstraat. De andere kinderen herken ik niet.
Ik woonde in het middelste blok van
de Christiaan de Wetstraat, die uit drie
woonblokken bestond. Mijn woonhuis
was bijna recht tegenover het winkeltje
waar de groep kinderen voor staat.
Leuk om dit artikel te lezen. Ook de
genoemde winkeltjes ken ik nog, waar
ik als klein kind met mijn moeder vaak
boodschappen kocht. Op de hoek van
de Christiaan de Wetstraat was onze
groenteboer en er tegenover op de andere hoek een kaasboer. Vlakbij had je
HHQ¿OLDDOYDQEDNNHULM9DQGHU0HHU 
Schoep. Ook kruidenier Van Gilst-Vis-

ser ken ik nog. Die was in de Martinus
Steijnstraat gevestigd. Onze kolenboer
woonde in de De la Reystraat.
Ik woon al vanaf mijn 18de jaar niet
meer in Rotterdam, maar mijn moeder
nog steeds. Helaas, toen ik zo’n tien
jaar geleden mijn kinderen mijn eigen
roots wilde laten zien, bleken zowel
mijn geboortehuis in de Rosestraat,
als het huis waar ik tijdens mijn lagere
schooltijd woonde - de Christiaan de
Wetstraat - compleet verdwenen. Er
waren op beide plaatsen volledig nieuwe
straten gebouwd met andere huizen dan

$PHUVIRRUWHU+HQNYDQGHU1DWKHUNHQGH]LFK]HOIRSGH]HIRWRLQ'H2XG5RWWHUGDPPHU+LMLVGH
MRQJHQRSGHODDWVWHULMLQKHWPLGGHQPHWHHQYLQJHULQ]LMQPRQG)RWRFROOHFWLH5HLQ:ROWHUV

die waarin ik heb gewoond. Toen ik
vervolgens naar het huis ging zoeken,
waar ik had gewoond van mijn 12e jaar
tot mijn 18e jaar bleek deze wijk ook
al verdwenen, de Borselaarstraat in de
buurt van de Mijnsherenlaan. Zo kan

een stad toch enorm veranderen. Een
leuke krant trouwens, De Oud-Rotterdammer.”
Henk van der Nat
*UDDI$GROÀDDQ'$$PHUVIRRUW

De Rotterdam voor altijd thuis
Eindelijk ligt het voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn dan afgemeerd aan het Derde Katendrechtsehoofd. Na
een kostbare renovatie van enkele jaren is de Rotterdam voorgoed terug in haar thuishaven. Het vijftig jaar geleden bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) op Heijplaat te water
gelaten schip kon als maritiem-historisch object dankzij de inzet
van velen gelukkig worden behouden.
De Rotterdam is het enige grote
Nederlandse passagiersschip dat de
herinnering levend houdt aan een
prachtige periode van de Nederlandse
koopvaardij. De nieuwe toekomst van
de Rotterdam is (vanaf begin 2009)
veelzijdig: museum, hotel, congresruimte en opleidingsplaats voor leerlingen
van het Albeda College.
‘De Rotterdam voor altijd thuis’ is
de toepasselijke titel van een net
verschenen boek dat maritiem auteur
Bram Oosterwijk heeft geschreven
over de lange geschiedenis van het
nog altijd indrukwekkende schip. Hij
vertelt in 176 pagina’s (met ruim 270
foto’s) over de bouw van de Rotterdam,
over de jaren waarin het schip tussen
Rotterdam en New York voer, over de
talloze cruises die het heeft gevaren
(vele malen rond de wereld!) en over de
periode waarin het schip onder de naam
Rembrandt voor een Amerikaanse rederij voer (1998-2000). En uiteraard - en
dan uitvoerig - over de periode waarin
KHWVFKLSZHUGJHUHQRYHHUG,Q
kocht de RDM het uit de vaart genomen
schip, om er in Rotterdam iets mee te
gaan doen. Hoewel het nog vijf jaar zou
duren voordat het zover zou zijn, was
dit toen voor velen een geweldig besluit.
In het proces van aankoop en renovatie
heeft de Stichting behoud stoomschip
Rotterdam een belangrijke rol gespeeld.

De Rembrandt, die bijna vier jaar op de
Bahama’s stil had gelegen, werd voor
renovatie naar Gibraltar gesleept. Daar
ging het werk echter niet naar wens. Het
schip, dat inmiddels weer Rotterdam
heette, werd vervolgens voor een
dokbeurt naar Cadiz in Spanje gebracht.
Daarna ging het achter een sleepboot
naar Gdansk in Polen, waar door allerlei
problemen niets kon worden gedaan.
Uiteindelijk kwam de Rotterdam in de
Noord-Duitse haven Wilhelmshaven
terecht, waar ze bijna twee jaar lang
grondig onder handen is genomen.
Eigenaar van het schip was inmiddels

de woningbouwcorporatie Woonbron
LQ5RWWHUGDPGLHHUPLOMRHQHXUR
in heeft gestoken. Veel geld, dat de
komende decennia zal moeten worden
terugverdiend.
Het fraai uitgevoerde gebonden boek
weerspiegelt in tekst en beeld de uiterst
boeiende historie die het beroemde
schip in zo’n halve eeuw heeft doorgemaakt. Het is bedoeld voor iedereen die
de Rotterdamse zeescheepvaart en in het
bijzonder de Holland-Amerika Lijn en
haar schepen in zijn of haar hart heeft
gesloten.
‘De Rotterdam voor altijd thuis’ is
een uitgave van Coolegem Media in
5RWWHUGDP+HWERHNLVYRRUHXUR
te bestellen bij www.derotterdamvooraltijdthuis.nl. Het is eveneens verkrijgbaar
in de boekhandel.

Kinderen van Oud
en Nieuw Rotterdam
OpRNWREHUZRUGWYRRUGHHPDDO
de Rotterdamse Dag georganiseerd
door de stichting Ons Rotterdam in de
Sint Laurenskerk. Rotterdamser kan
het bijna niet, een dag vol van herinneringen en ontmoetingen van oude en
nieuwe Rotterdammers. Verenigingen
en verzamelaars zetten hun beste beentje
voor, samen met de Rotterdamse artiesten die een nonstop podiumprogramma
verzorgen.
‘s Middags wordt bekend gemaakt wie
Rotterdammer van het Jaar is geworden,
een verkiezing die wordt georganiseerd
in samenwerking met De Oud-Rotterdammer en het StraatMagazine. Naast de
vele stands, dia’s en powerpointpresentaties zijn er diverse exposities te bekijken.
Van Ons Rotterdam is er, in samenwerking met het Onderwijsmuseum en diverse andere verzamelaars, een expositie
samengesteld, getiteld Kinderen van Oud
en Nieuw Rotterdam. Bijzondere foto’s
van kinderen en leefomstandigheden
door de jaren heen, waarbij kinderen
veelal “het kind van de rekening “waren.
De expositie belicht dit aan hand van
speel-, leer-, eet- en leefomstandigheden.
De Rotterdamsedag wordt gehouden
tussen 10.00 uur tot 17.00 uur in de
St Laurenskerk Grote kerkplein in het
centrum van Rotterdam.
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Informatie van De Stromen

Genieten van
eten & drinken
De Stromen Kalender
Hieronder een selectie uit de acties en activiteiten voor de komende weken.
Voor meer informatie en voor meer activiteiten kunt u altijd bellen naar
Zorglijn Rotterdam: 0900 - 20 60 660 [0,05 p/m].
Evenwichtige voeding is een voorwaarde om
gezond te blijven. Het is voor iedereen belangrijk, maar zeker als u ouder wordt. Gezonde
voeding bestaat uit koolhydraten, vetten, eiwitten, vitaminen, mineralen, vezels en vocht.
Er is niet één product dat al deze voedingsstoffen en vezels in voldoende mate bevat. Om al
deze stoffen binnen te krijgen, is het daarom
belangrijk om gevarieerd te eten.
Bij het eten van onderstaande hoeveelheden
krijgt u voldoende voedingsstoffen binnen om
gezond te blijven. Voorwaarde is wel dat u niet
steeds voor hetzelfde fruit, broodbeleg of vlees
kiest, maar ook hierin daadwerkelijk varieert.











4-6 sneetjes brood
3-5 aardappelen of 3-5 opscheplepels
pasta of rijst
200 gram groente
2 stuks fruit
2-3 glazen melk of melkproducten
1-2 plakken kaas
100 gram (rauw gewogen) vlees, vis, kip, ei
of vleesvervanger
1-2 plakjes vleeswaar
brood dun besmeren met (dieet)halvarine
15 gram (1 eetlepel) margarine of olie voor
de bereiding van de warme maaltijd
anderhalve liter vocht

Als u niet van koken voor u alleen houdt of als
u vaak met restjes (van verpakkingen) blijft
zitten, is het misschien een idee om samen
met vrienden of bekenden te eten. U kunt dan
de kosten en het werk delen en bovenal is het
ook nog gezellig.
Wilt u wel thuis eten, maar niet koken, dan
attenderen wij u op onze diner aan huis service
van De Stromen Comfortkaart. Gezonde en
smakelijke maaltijden die u zelf op ieder
gewenst moment kunt bereiden. Wij bieden u
de keuze uit koelverse en vriesverse maaltijden
die zo bereid en verpakt zijn dat de voedingsstoffen behouden blijven. Voor meer informatie

Een keer iets anders? In de wijk Pendrecht aan
het Vlissingenplein 108 is sinds 2003 Restaurant De Zuiderkroon gevestigd. In dit sfeervolle
restaurant van De Stromen kunt u iedere dag
terecht om een krantje te lezen, een kopje koffie of biertje te drinken of gezellig bij te kletsen.
Uiteraard kunt u ook een hapje eten of genieten van een compleet driegangen diner. In De
Stromen Kalender vindt u verschillende thema
dagen die zeker de moeite waard zijn!
Aal uw vragen over voeding kunt u telefonisch
stellen aan één van onze diëtisten. Zij houden
iedere werkdag tussen 16.00 en 17.00 uur
telefonisch spreekuur op telefoonnummer
078-6201657 en staan u graag te woord.

Lid worden van De Stromen
Met een veelzijdig activiteitenprogramma stelt
De Stromen iedereen in de gelegenheid om
onder de mensen te blijven, cursussen te volgen, hulp in te roepen of 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 in 2008 gratis
aangeboden aan Rotterdammers van 55 jaar
en ouder. Bent u nog geen lid en wilt u dit worden? Bel dan Zorglijn Rotterdam
0900-2060660 (0,05 p/m].

www.primathuis.nl

Woensdag

Culturele middag

Een boeiende lezing van Trees van Rijsewijk over haar fietstocht
door de Himalaya en over het weesmeisje Kumari dat mee naar
OKTOBER
Nederland is gekomen. Haar boek ‘Kumari, mijn dochter uit
Nepal’ is tijdens de lezing te koop voor slechts € 6,00 in plaats van
€ 10,00. De lezing begint om 14.00 uur in theater Het Plein aan de
Koningsplein 2 in Ridderkerk. Met uw Comfortkaart is de entree gratis, niet-leden betalen
€ 5,00. Verzeker u van een plaats en reserveer via de Zorglijn Rotterdam 0900 - 20 60 660.

8

Dinsdag

Rijvaardigheidsdagen

14

De rijvaardigheidstraining voor automobilisten van 55 jaar en ouder is een
initiatief van Veilig Verkeer Nederland, gemeente Rotterdam en De Stromen.
De vrijblijvende trainingen geven inzicht in uw rijvaardigheid, verkeerskennis en
reactievermogen. Tevens krijgt u een ogentest en geeft een rij-instructeur u graag
tips tijdens een ritje in uw eigen auto.

OKTOBER
EN
Donderdag

30
OKTOBER

De rijvaardigheidsdag kost u slechts € 5,00 en wordt op 14 oktober gehouden
bij verzorgingshuis Hoppesteyn aan de Boezemsingel 100 en op 30 oktober bij verpleeghuis
Schiehoven aan de Hamakerstraat 77 in Rotterdam.
Woensdag

22
OKTOBER
T/M
Zondag

26
OKTOBER

55 plus beurs in Ahoy
De 55 plus Expo is een complete huishoudbeurs met ruim 100 stands.
U vindt er alles over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging en
hobby en creativiteit. Een onderdeel vormt de informatiemarkt waar non-profit
organisaties voorlichting geven over zaken die van belang zijn voor 55 plussers.
Natuurlijk is ook De Stromen hier vertegenwoordigd. We hopen u dan ook te
mogen verwelkomen in onze stand.

55 Plus Expo in Ahoy
Op vertoon van uw Comfortkaart en deze bon betaalt u bij deze kassa van Ahoy géén
€ 8,00 maar € 6,00 voor een leuke dag uit. Maximaal vier kaarten per klant.
Naam __________________________________________ Voorletter(s) _____ M/V

De kortste weg naar een zorgadvies
Bent u mantelzorger, of wilt u zelf weten voor
welke zorg iemand in aanmerking komt?
Ga dan eens naar www.primathuis.nl. Door
het beantwoorden van vragen genereert de
site een advies over de benodigde zorgintensiteit voor degene voor wie u de antwoorden heeft ingevuld.

Straat _______________________________________________ Huisnr ________
Postcode _______________ Woonplaats _________________________________
Lidmaatschapnummer ________________________________________________

Woensdag

‘Weense avond’ in Restaurant De Zuiderkroon

Meldt u aan voor een gezellige Weense avond met muziek door “Die Papendörfer
Musikanten” en een lekker themamenu. De avond begint om 18.00 uur en de
NOVEMBER
kosten bedragen € 15,- per persoon. U kunt zich aanmelden bij restaurant De
Zuiderkroon op telefoonnummer 010-4810202.

26

Ja, ik word lid van De Stromen en ontvang gratis
De Stromen Comfortkaart

Donderdag

Stamppotbuffet in restaurant De Zuiderkroon

Wegens het overweldigende aantal aanmeldingen is er op 27 november een
extra stamppottenavond. Kom genieten van de diverse stamppotten met stoofvlees, worst, speklapjes en meer. Met de Comfortkaart betaalt u slechts € 7,50
voor een voorgerecht, uitgebreid buffet én dessert!

27

NOVEMBER

Naam _____________________________________________ Voorletter(s) _____ M/V
Straat __________________________________________________ Huisnr ________
Postcode _______________ Woonplaats ____________________________________
Telefoon ______________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________
Geboortedatum: _________________ Geboorteplaats __________________________

Iedereen op hetzelfde adres kan profiteren van alle voordelen van De Stromen
Comfortkaart.

Stuur deze coupon ingevuld op in een envelop zonder postzegel naar:
De Stromen Comfortkaart, Antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam

ORTD 10




en het aanvragen van maaltijden kunt u bellen
met Zorglijn Rotterdam 0900-2060660.



Gezond en lekker eten

Voor informatie, vragen en reserveringen kunt u bellen met Zorglijn
Rotterdam 0900 - 20 60 660 (5 ct p.m)
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Grote beurt voor
rollator en rolstoel
Argos l’Entrée Voorlichting en Preventie
organiseert elke maand themabijeenkomsten met
als doel de belangstellenden te informeren over
uiteenlopende onderwerpen. Er zijn bijeenkomsten in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en
Hoogvliet. Deze keer besteden we aandacht aan
de veiligheid van rolstoel, wandelstok en rollator
tijdens de “Rollator- Check”.
Bij deze bijeenkomst zijn een fysiotherapeut,
ergotherapeut en rolstoelspecialist aanwezig om
uw rolstoel, rollator of wandelstok na te kijken.
Zij kijken of uw rollator goed staat afgesteld,
schroefjes worden aangedraaid en onderdelen
gesmeerd. Zonodig kunnen kosteloos kleine
onderdelen vervangen worden.
Ook bekijken zij uw houding ten opzichte van
de rollator of rolstoel en hoe u uw hulpmiddel
gebruikt. Daarnaast krijgt u informatie over
rollators en kunt u er eens een proberen. Dus ook
als u nog geen hulpmiddel heeft, maar erover
denkt er een aan te schaffen bent u welkom.
Onze specialisten vertellen over het hoe en wat
bij het aanvragen van een rollator en hoe u veilig
op pad kunt met uw rollator of rolstoel en geven
professioneel advies voor het gebruik binnen
en buiten. Bent u toe aan een (nieuwe) rollator?
Wilt u weten of uw rollator goed afgesteld staat
en in orde is? Kom dan even langs. U kunt
gewoon in- en uitlopen. Van 10.00 tot 12.00 uur
VWDDQRQVWHDPpQGHNRI¿HYRRUXNODDU
Meer informatie:
Erica Ringelberg, 010 - 427 82 32.
Thema: ‘APK check voor rollator en rolstoel’
Tijd: 10.00- 12.00 uur
Maassluis: vrijdag 03 oktober
‘Ontmoetingscentrum De Vloot’,De Vloot 72
Hoogvliet: dinsdag 07 oktober
‘De Kulk’, Klencke 7
Vlaardingen: woensdag 15 oktober
‘De Meerpaal’, W. de Zwijgerlaan 2
Schiedam: dinsdag 21 oktober
‘François HaverSchmidt’,
W. de Zwijgerlaan 35
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Bakker Jansse voerde
gedegen personeelsbeleid
en was sportieve werkgever
Om aan uitzending naar Duitsland te ontkomen, trad Gijs Lems
als negentienjarige in 1941 eerst als bezorger en daarna als
bakker in dienst bij de brood- en banketbakkerij J. Jansse Wzn.
op de hoek van Groene Hilledijk en Randweg. Zes dagen per
week bediende hij met zijn handkar klanten in de omgeving
van de Lange Geer in Vreewijk.
In die (oorlogs)jaren voerde Jansse
een prima personeelsbeleid. Zo
kregen zijn mensen elk jaar een daguitstapje aangeboden met een schip
van Reederij op de Lek van Fop Smit
naar bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede.
Daar werden in een buitenzwembad
langs de oever van de Lek als sportief
tijdverdrijf onderlinge zwemwedstrijden gehouden. Als prijs voor het winnen van de vijftig meter schoolslag
kreeg Gijs Lems een blik stereobe-

- Gijs Lems in 1941 aan het werk in zijn
broodwijk op en bij de Langegeer in Vreewijk
Privéfoto -

schuiten mee naar huis, uitgereikt
door de directeur Willem Jansse. Aan
de wedstrijden deden alle disciplines
van het personeel mee: bezorgers,
bakkers, chefs, ovenisten, opmakers
en winkeldames. Later, toen Gijs
Lems bij de Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij (KLM) werkte, zat hij
als lid van de ondernemingsraad aan
tafel met algemeen-bedrijfsleider J.
van de Breevaart. Tijdens een informeel gesprek bleek dat de twee elkaar
kenden. Breevaart woonde boven een
poort bij de Brink in Vreewijk, waar
Gijs Lems dagelijks bij zijn ouders
YHUVEURRGDÀHYHUGH,QUHVWDXUDQW
hotel Het Witte Paard aan de Groenezoom hebben Gijs en zijn verloofde
Dinny Sinon genoeglijke uurtjes
doorgebracht onder het genot van een
glas ‘imitatie’, (half citroengazeuse
en half pils). Toen wisten ze uiteraard
niet dat ze 62 jaar, tot aan haar dood,
gelukkig getrouwd zouden zijn.
Lems woont in Amsterdam en
bezoekt regelmatig een vriend in
Charlois. Samen struinen ze dan door
de oude wijken, ook Vreewijk. Lems,
was drie weken geleden getuige

- In 1926 bestond het bedrijf een halve eeuw en dat werd gevierd met een optocht die vertrok bij de
Wilhelminakerk in de Oranjeboomstraat door Feijenoord en over het Noordereiland
Foto collectie Rein Wolters -

van de opening van de tot december
durende expositie over het stoomschip Rotterdam in de Oudheidkamer
Charlois. Hij vertelde de plannen te
betreuren om delen van Vreewijk af
te breken.
Teloorgang
Zijn vroegere baas Jansse had naast
de vestiging op de Groene Hilledijk/Randweg ook bakkerijen aan de
Maashaven o.z. en Oranjeboomstraat.
Op 24 april 1951 werd herdacht
dat W. Jansse 75 jaar daarvoor op
Hillesluis een bakkerij had geopend.
J. Jansse, de opvolger en directeur
in 1951, werd bij die gelegenheid
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Hij begon het bedrijf
in fasen te moderniseren. In het
complex aan de Oranjeboomstraat

werden de hand- en andere wagens
gerepareerd en onderhouden. Op 4
september 1953 werd de opgeknapte
hoofdvestiging aan de Randweg
opengesteld. Voorts had Jansse
ZLQNHO¿OLDOHQLQGH5RVHVWUDDW0DDVhaven en op de hoek van Putselaan
en Hilledijk. Ondanks alle inspanningen zette in de beginjaren zestig
de teloorgang van het ambachtelijke
bedrijf in. Op 8 februari 1962 ging de
bakkerij in de productiesector samenwerken met die van de Coöperatie
Vooruitgang Rotterdam. Tevens werd
de bezorging samengevoegd, maar
ook daarvan bleef aan het eind van
de jaren zestig niets over. Wat rest
zijn herinneringen als die van de nu
86-jarige Gijs Lems.

Open dag Gemeentearchief

Kom Rotterdamse
verhalen ontdekken
Levenservaringen van Rotterdammers zijn de hoofdmoot van
het programma dat het Gemeentearchief Rotterdam opdist
tijdens zijn open dag op zaterdag 11 oktober. Het archief
heeft meer dan 700 jaar geschiedenis in huis en brengt die
historie graag onder de aandacht in de vorm van verhalen.
In de uitgestrekte depots begint elk
half uur een theatrale rondleiding.
Het kampioenschap van Feyenoord in
1961 komt aan bod. Acteurs vertolken
verhalen van de lijfarts van Willem
van Oranje, van Rotterdammers in
het Franse leger en van een olieman
van de Holland Amerika Lijn. Hij
dobberde na de schipbreuk van de SS
Zaandam in 1942 maandenlang rond
op een vlot (lees dit verhaal op pag
31). (Oud)inwoners van de Maasstad
die zelf graag vertellen, kunnen dat

doen in een mobiele studio. Daar
worden interviews afgenomen en
zijn eerder opgenomen verhalen te
beluisteren. Het archief voert dit
project uit in samenwerking met RTV
Rijnmond, Stichting de Hofbogen en
het Historisch Museum Rotterdam.
Op de eerste verdieping van het
archief klinkt de stem van Jos Brink
die verhalen van Piggelmee voorleest.
Het archief heeft een hele collectie
van deze kabouter die de Firma Van
Nelle gebruikte voor reclame. Bezoe-

kers kunnen zich ook wagen aan het
grote Piggelmeespel.
Veel Rotterdamse gebeurtenissen
passeren de revue in de stoomcursus
‘Rotterdamologie’ die stadhistoricus
Paul van de Laar geeft van 11.0012.00 uur en van 14.00-15.00 uur.
Meer over het programma van de
open dag staat op www.gemeentearchief.rotterdam.nl
De open dag is een van de activiteiten
van het gemeentearchief tijdens de
landelijke Week van de Geschiedenis. Het programma is inmiddels
genomineerd voor de Week van de
Geschiedenisprijs.
Zaterdag 11 oktober, 10.00-17.00 u.
Gemeentearchief Rotterdam
Hofdijk 651, 010 243 4567

C’70 was de manifestatie waarmee 25 jaar wederopbouw werd gevierd. De feestelijkheden
behoren tot het Rotterdamse repertoire van verhalen die veel lezers zich zullen herinneren.
Eerste foto: Op het Kruisplein staat een futuristisch buitenhuis, geplaatst ter
gelegenheid van C’70. Foto: Lex de Herder. 18 mei 1970.
Tweede foto:
De kabelbaan op de Coolsingel (onderdeel van de festiviteiten) is defect. Passagiers wachten af en doorstaan een stortbui. Foto: Lex de Herder, 1970.

Na de open dag organiseert het archief dinsdagavond 14 oktober een kampioenschap Sterke Verhalen Vertellen, in samenwerking met RTV
Rijnmond. Een feestelijke Avond van de Grootste Rotterdammer wordt gehouden op donderdagavond 16 oktober. Beide activiteiten vinden plaats
aan de Hofdijk 651. Belangstellenden zijn van harte welkom. Wie mee wil dingen naar het kampioenschap kan zich opgegeven via aanmelden@
gar.rotterdam.nl. Meer informatie op www.gemeentearchief.rotterdam.nl.
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- Attack. Met van links naar rechts:
Bertus Raadtgever, Jan Kroon, Cor
Gravensteijn en Peter Miedema -

deel 38

Attack
De grondleggers van deze Rotterdamse beatband, waren begin jaren zestig de broers Bertus en
John Raadtgever. Na wat personele wisselingen en verandering van het repertoire, brak de groep
regionaal door: Attack.
De band besloot in de nieuwe samenstelling
zich toe te leggen op voornamelijk meerstemmige zang. Bertus Raadtgever (basgitaar), Jan Kroon (sologitaar), Cor Gravensteijn (drums) en Peter Miedema (toetsen)
sloegen aan het repeteren op nummers van
onder meer The Buffoons, The Beatles, The
Ivy League en The Spencer Davis Group.
Het eerste optreden van deze Attack-formatie
was in dancing -en latere dansschool- Janssen in de Vijverhofstraat. In die straat
woonde destijds ook organist Peter Miedema:
“Dat optreden was op een woensdagavond.
Dan werden er zogeheten ‘vrije avonden’
bij Janssen gehouden en kregen beginnende
bands de gelegenheid zich te presenteren.
Daar hebben we regelmatig gespeeld. Het
waren goede gelegenheden om op elkaar
ingespeeld te raken.”

Caravan
Korte tijd later vormde Attack in de weekenden de hoofdattractie bij Janssen, om
vervolgens andere locaties in de Maasstad te
gaan veroveren. “We hebben zo’n beetje alle
zalen van het Rotterdamse beatcircuit van
binnen gezien”, zegt Miedema. Moeiteloos
somt hij veertig jaar later de namen op van
zalen, bars en dancings waar Attack op het
podium stond: “De Togoclub, De Grot, Spes
Bona, Café Centraal, Tudorbar, B14, de
jeugdhonken van De Arend en de Zeemeeuw
en dancing Alhena in Schiedam.” Miedema
herinnert zich ook optredens in de badplaatsen Oostvoorne en Hoek van Holland.
Toen er volop werk was voor Attack, verdienden de muzikanten er een aardig centje
bij. “Het was op een gegeven moment geen
bruiloften- en partijenbandje meer. Want voor
minder dan vijfhonderd gulden, kwamen we
QLHW'DWZDVWRHQWHUWLMGHHQÀLQNEHGUDJ

hoor”, zegt Miedema. Want ik werkte in die
tijd voor 192 gulden netto in de maand. Maar
al onze verdiensten met de band werden
uiteraard geïnvesteerd in apparatuur en
instrumenten.”
Manager van Attack was Frans Naterop. “Hij
had een omgebouwde caravan en daarmee
reden we naar onze optredens.”
Zangles
Miedema weet ook nog dat de groepsleden
zangles kregen van zangpedagoge Annie
Hans, die woonde op de Walenburgerweg.
“Dat was best heftig”, zegt hij. “We moesten
onder andere veel ademhalingsoefeningen
doen en met elkaar meerstemmig zingen.
Daar hebben we veel van geleerd.”
Na anderhalf jaar verlieten Jan Kroon en Cor
Gravensteijn Attack. In hun plaats kwamen
Ed de Clerk (later naar Trio Mustang) en
Ruud Andriessen. Ook oud-gediende John

Raadtgever sloot zich weer aan bij de groep.
Veel heeft Attack na deze wisseling niet
meer gespeeld. “Ik denk dat we daarna nog
maar drie keer hebben opgetreden”, aldus
Miedema.
Attack heeft in verschillende samenstellingen drie jaar bestaan.
Peter Miedema speelt nu nog uitsluitend
thuis op z’n hammondorgel. “Een jongensdroom”, noemt hij het instrument. Vanwege
gezondheidsproblemen moet hij het rustiger
aan doen. “Maar het liefst ging ik weer in
een groep spelen“, zegt hij. “Want muziek
maken én spelen in een band is m’n lust en
m’n leven.”
Heeft u een bijdrage voor deze rubriek,
of wilt u reageren? Het e-mailadres is:
ed.vanhelten@hotmail.com.
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MAAK KENNIS MET
INTOEARS AUDIO CLINIC,
EEN VERNIEUWEND
HOORCONCEPT IN
RHOON-PORTLAND!
DAAR WIL IK MEER
OVER HOREN!
MAAK DAN EEN
AFSPRAAK VOOR
VRIJBLIJVEND
HOORADVIES!
INTOEARS AUDIO CLINIC
HOORADVIES – HOORTOESTELLEN - HOORBESCHERMING
AUDICIENS – AKOEPEDISTEN-AUDIOLOGEN

WIJ ZIJN MAKKELIJK TE BEREIKEN MET VERVOER OP MAAT EN/OF
DE ZIEKENTAXI. INTOEARS BEZOEKT U OP VERZOEK OOK THUIS.

LANGSTRAAT 11-13
3162 WC RHOON
TEL. 010 2100825
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Feestelijke aanbiedingen
van 6 t/m 11 oktober 2008
zie onze website www.riavdhoven.nl
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Dierenspeciaalzaak Ria van den Hoven
3e Pijnackerstraat 9 Rotterdam-Noord
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Hoogvliets
historiespektakel
Reünie van
Hoogvlieters van
Toen én Nu!
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Honderd jaar dierplezier

Zaterdag 4 oktober organiseert het Historisch
Genootschap Hoogvliet weer de grote vijfjaarlijkse Reünie voor Hoogvlieters van Toen
en Nu. Plaats van handeling is de Sporthal
Hoogvliet aan de Othelloweg. De toegang is
gratis. Het evenement begint om 11.00 uur en
duurt tot het einde van de middag.
Het evenement heeft zich ontwikkeld tot een
bruisend historiespektakel waar mensen op
een leuke en aardige manier kennis kunnen nemen van de geschiedenis van hun
geboorte- of woonplaats.
Er is digitaal materiaal in de vorm van
presentaties en, door projectie van foto’s op
groot formaat en een digitale wandeling door
het Hoogvliet van vroeger. Er is een klassieke
fototentoonstelling met veel uniek nooit
eerder gepubliceerd, fotomateriaal. Er zijn
boeken en boekjes over Hoogvliet te koop
HQYHUWRQLQJYDQRXGH¿OPVHQYLGHR1HW
als vijf jaar geleden roepen we de mensen
op hun (oude) foto’s van Hoogvliet mee te
nemen en ter plaatste te laten scannen. Als u
dat wilt, sturen we u per email vervolgens de
digitale bestanden toe! En eveneens net als
vijf jaar geleden roepen we mensen die ooit
in Hoogvliet getrouwd zijn weer op om hun
trouwfoto’s mee te nemen (we willen deze
graag scannen voor een speciale fototentoonstelling over dit onderwerp). Mocht u
nog Hoogvlietse spulletjes hebben de u aan
de Stichting Historisch Genootschap wilt
schenken, dan kunt u dat tijdens de reünie
inleveren.
Voor meer informatie kunt u (‘s avonds)
contact opnemen met:
Hans van der Boom (tel. 010-4385979)

Dinsdag 30 september 2008

De dierenspeciaalzaak en hondenkapsalon Ria van den
Hoven is al meer dan 37 jaar gevestigd in het Oude Noorden
van Rotterdam. Menig Rotterdammer heeft de winkel ooit
bezocht om de vele pups te bekijken (of te kopen), die in de
winkel werden aangeboden. Daarnaast was ook het hondentoiletteren “live” te bewonderen, want de hondenkapsalon
was midden in de winkel geplaatst, zodat je vanachter een
raam kon zien hoe de honden vakkundig werden gewassen
en geknipt.
Susan en Ivo Pelk, de eigenaren
van dierenspeciaalzaak Ria van den
Hoven, hebben dat natuurlijk niet
allemaal kunnen meemaken, hoewel
Susan bijna in de winkel is geboren
(moeder Ria stond op de dag van de
bevalling nog hondjes te knippen)
en al sinds 1994 fulltime meewerkt.
Sinds 2005 zijn zij eigenaar van de
winkel en met veel enthousiasme en
energie “draaien” zij nu samen met
twee collega’s Marian en Oscar de
winkel. Susans vader Kees Huigen

bedrijf, want honderd jaar geleden,
op 13 oktober 1908, startte overgrootvader J. van den Hoven in de
Dirk Smitsstraat 12 een herenkappersbedrijf waar hij allerlei artikelen,
zoals parfumerie- en toiletartikelen,
waspoeder en reinigingsmiddelen, petroleum, maar ook honden verkocht.
In 1942 kwam Susans opa Jacq. van
den Hoven in het bedrijf en samen
met zijn echtgenote Suus breidden zij
het assortiment uit met bijouterieën,
speelgoed en huishoudelijke artikelen,

- 1969 -

van kleine huisdieren. De ruimte in
Crooswijk werd te klein en het bedrijf
verhuisde naar de huidige locatie
aan de 3e Pijnackerstraat. In 1982
overleed opa Jacq. van den Hoven en
samen met haar kinderen zette oma
Van den Hoven de zaak voort.
Uitbreiding
,QGHORRSGHUMDUHQZHUGHUÀLQN
uitgebreid en werd een import/exportbedrijf gestart. Ria en Kees zetten,
samen met dochter Susan, de winkel
aan de 3e Pijnackerstraat voort. De
hondenkapsalon komt dan in de goede
en deskundige handen van nichtje

Elly van den Hoven.
Eind 2001 stopte de verkoop van
hondenpuppies. De fokker waarmee
werd samengewerkt overleed en een
goede vervanger bleek niet te vinden.
Honderd jaar oud word je in het zakenleven niet als je stil blijft zitten en
dat zijn Susan en Ivo dan ook zeker
niet van plan. Er staan nog genoeg
plannen op de agenda: de winkel
wordt naar achteren uitgebouwd,
waardoor 100 m2 verkoopruimte
extra kan worden benut en er wordt
ÀLQNJHwQYHVWHHUGLQGHQLHXZH
webwinkel, die binnenkort operationeel wordt.

- 1975 -

versterkt het team nog een paar dagen
per week en men kan daardoor nog
regelmatig gebruik maken van zijn
ervaring.
Herenkapper
Dit is de vierde generatie in het

terwijl meer nadruk kwam te liggen
op de verkoop van honden. In 1965
opende Susans moeder, Ria van den
Hoven, een hondenkapsalon en, nadat
Ria’s echtgenoot Kees Huigen het
team in 1969 kwam versterken, werd
de nadruk nu gelegd op de verkoop

- 2008 -

Rotterdamse verhalen

Cornelis van der Slot,
olieman op het S.S. Zaandam
We zijn vorig jaar dus getorpedeerd.
De Zaandam maakte zeer snel water
en de sloep waar ik in zou moeten
zitten was geraakt. We hebben met
zestien andere drenkelingen uit
allerhande soorten wrakhout een
vlot gebouwd. Die eerste nacht was
hopeloos, de helft van het vlot zakte
tegen de ochtend al in het water. Mijn
ogen zijn scherp en gelukkig zag ik,
heel erg in de verte een houten kist
drijven. Op een houten luik ben ik
er heen gepeddeld; ik kwam er ’s
avonds pas aan. Het bleek een vlot te
zijn met proviand en al. Het eten was
na zestien dagen op en het water vijf
dagen erna.
Je wordt inventief als je leven ervan
afhangt. We vingen in een zeiltje

regenwater op en hebben daardoor
geen dorst geleden. Drijvend op
zo’n vlotje van vier vierkante meter
zit je met die bloedhitte snel met je
benen in het water. Al heel gauw
komen nieuwsgierige vissen kijken of
gewoon aan je tenen knabbelen. We
hebben hiermee een techniek ontwikkeld. Om de beurt met de voeten
in het water, wiebelen en dan twee
anderen grijpen naar de vis. Eerst
ging het wel eens fout en zijn we
zelf het water in gedonderd, maar na
enige dagen werden we er echt goed
in en begonnen we er lol in te krijgen.
Toen hebben we met een vogelstaart
visjes onder het vlot gevangen, soms
wel honderd op een dag!

Verward
Omdat we als Hollanders gewend zijn
een harinkie te happen konden we al
die rauwe vis wel eten, maar de twee
Amerikanen, Maddox en kannonier
Beazly lustten het niet. Die zijn dan
ook als eersten gestorven. Eerst
werden ze verward, ze stelden rare
vragen en zo. Toen zagen ze slecht en
na een paar dagen was het gebeurd.
We waren toen al twee maanden
verder. Hun spulletjes, trouwringen
en zo hebben we bewaard voor
de weduwen, hun lichamen in zee
gegooid. Kannonier Izzi vrat wel alles
en heeft het daarom ook gered. Soms
zaten we zes dagen zonder eten!
De redding kwam op 23 januari van
1943. We zagen een torpedojager

varen en ik ben toen met een oud stuk
vlag gaan zwaaien. Izzy en Hogendam hielden me vast anders zou ik
in het water vallen. De inspanning
van het zwaaien deed me al duizelen,
we waren he-le-maal op. Het eerste
dat we kregen nadat we aan boord
werden gehaald was fruitcompote. Ik
heb nog nooit zo’n heerlijke maaltijd
gehad! We zijn aan boord van de
Amerikanen gastvrij ontvangen en
hebben daar onze verpleging gekregen. We hebben 24 uur geslapen.
Ruzie
Een goede week later meerden we
aan in Pernambuco om verder nagekeken te worden en op krachten te
komen. Via Natal in Brazilië zijn we
naar Miami gereisd, we werden door
de Heer van den Stempel, opgewacht
en naar het hotel geleid, daarna door
naar New York. Ik voel me nu eigenOLMNKHHO¿WHQEHQLQPLGGHOVGRRUGH

Holland Amerika Lijn bevorderd tot
voorman. Ik ben nu ook weer op mijn
oude gewicht. Een mooi polshorloge
met inscriptie heb ik van de HandelsEHVFKHUPLQJVRI¿FLHU9DQ%HPPHOHQ
cadeau gekregen als aandenken. Van
een Koninklijke onderscheiding ben
ik niet zo zeker. Ik ben een eenvoudige olieman en heb die jongens gewoon een beetje bij elkaar gehouden:
gezond verstand, bidden, eerlijk zijn
met de verdeling van eten, drinken en
rust. Op het vlot ontstond wel eens
ruzie, maar goddank nooit over eten
of drinken. Hoogendam, een jonge
knaap, heeft naar mijn idee geen
onderscheiding verdiend. Eigenlijk is
hij een deserteur. Toen we aan land
kwamen heeft hij zich vrij snel uit de
voeten gemaakt. Hij is ook niet meer
bij Van Bemmelen komen opdagen
om tekst en uitleg te geven.
Vis hoef ik voorlopig niet meer, ik
heb m’n buik er van vol!!!
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Op 18 & 19 oktober 2008 organiseert De Oud-Rotterdammer:
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Fietsenstalling
Parkflat in Overschie
nu fraaie soosruimte
Drankjes, hapjes en toespraken waren vrijdag 26 september de hoofdschotel op
de feestelijke opening van de soos op de begane grond van de Schietoren aan
de Piet Cottaarstraat in Overschie. De ingrediënten verhoogden allemaal de gezelligheid. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) maakte de (grondige)
verbouwing van de fietsenstalling financieel mogelijk.

NOSTALGISCHE
HAVEN
TOERTOCHT

De zorgorganisatie is eigenaar van het negen
jaar geleden opgeleverde woongebouw met 44
huurappartementen voor 55-plussers. “Volgend
jaar wellicht weer een feestje, want staat het tien
jaar”, lacht voorzitter Hennij Smit. De 66-jarige
ex-Zuidwijker woont sinds ruim twee jaar tot
tevredenheid in de Schietoren.
7URWVYHUWHOWKLM³1DDVWRQ]HNRI¿HHQWKHHXXU
tjes gaan we klaverjassen, af en toe een bingootje

spelen en samen andere leuke dingen bedenken
en uitvoeren. Bijna iedereen is nu weer thuis. Veel
bewoners hebben in de omgeving een volkstuin.
Smit zegt dat ‘zijn’ Schietoren nu weer beschikt
over een actieve bewonerscommissie. “Een paar
jaar niet. Sinds die nieuw leven is ingeblazen zijn
diverse resultaten bereikt, zoals een trap naar de
Schie en natuurlijk onze soosruimte.”

Oplage: 116.000 ex.

De Oud

In samenwerking met de Spido organiseert De Oud-Rotterdammer ter
gelegenheid van het 3-jarig bestaan een nostalgische tocht door de
Eemhaven, Waalhaven en Rijnhaven.
De afvaarten zijn gepland om 09.45 - 10.45 - 12.00 - 13.00 - 14.15 en 15.15 uur

!
!
L
VO
Voor maar  13,75 p.p.
(incl. consumptie en uniek Spidoboek)

:RRQFXOWXXU3HU]LVFKH7DSLMWHQ

(ONHPDDQGHHQDQGHUWKHPD

25 Jaar ervaring in de tapijtbranche

Oktober: µ$3. FKHFN YRRU UROVWRHO HQ
UROODWRU¶
November: µ7RSILW¶
December: µ*HOXNNLJHURXGHUZRUGHQ¶
Voor informatie, bel Argos Zorggroep :
010-4278232 .U bent van harte welkom
bij onze lezingen in Maassluis,
Schiedam, Vlaardingen en Hoogvliet.

Watermanweg 41
3067 GA Rotterdam
Woonmall Alexandrium III ( Begane grond)

Tel: 010 - 22 00 145
2Q]HVHUYLFH
* Reiniging & Reparatie
* Ook voor verkoop of inruil bent u bij ons altijd welkom!
* Uw tapijt wordt kosteloos opgehaald en weer terug gebracht

Genieten
van de échte
Italiaanse keuken!
Kijk voor meer informatie én de menukaart op

www.pappagallo.nl

Karel Doormanstraat 6 | 3201 CG | Spijkenisse
Tel. 0181 - 61 02 21 | info@pappagallo.nl

Openhaarden & Kachelcentrum

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

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam
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

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

O Huishoudelijke

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)

HUIS/WONING /ONTRUIMINGEN
O
O
O
O

O
O
O

Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in ontruimingen
Na overlijden/verhuizing/emigratie
Ook doen wij kelders,loodsen,zolders,kantoorpanden
De woning wordt in de staat van oplevering teruggebracht naar de eisen
van de familie,nabestaanden,makelaar,woningstichting of notaris
Tevens doen wij inkoop van de gehele of gedeeltelijke inboedel/antiek
Wij zijn 24 uur bereikbaar door heel Nederland
Gratis offerte/prijsopgaven/geen voorrijkosten/betaling achteraf

CONTACT:

010-4136939

Wij hebben ook een website,met meer uitleg: www.woningontruiming.net
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Historische tocht
Rotterdam –
Brouwersdam met
rondvaart op de
Grevelingen
:RHQVGDJRNWREHURUJDQLVHUHQGH
6WLFKWLQJ5R0H2GH6WLFKWLQJ0XVHXP
YK570HQ5HGHULM=HHODQGGHYLHUGH
HGLWLHYDQGHJHFRPELQHHUGHWUDP
EXVERRWWRFKWYDQ5RWWHUGDPQDDUGH
*UHYHOLQJHQHQWHUXJ'H]HUHLVEUHQJWX
WHUXJLQGHVIHHUYDQGHMDUHQYLMIWLJ
Tram, bus, stoomtram, boot
2PXXUYHUWUHNWHHQKLVWRULVFKH
5(7YLHUDVVHUYDQKHW:LOOHPVSOHLQ
QDDU&DUQLVVHODQGHKHWHLQGSXQWYDQ
OLMQ9DQGDDUYHUWUHNWHHQKLVWRULVFKH
VWUHHNEXVYLDGH+RHNVH:DDUGHQRYHU
KHWHLODQG*RHUHH2YHUÀDNNHHQDDU
2XGGRUS'DDUELMYROJWGHEXV]RYHHO
PRJHOLMNGHYRRUPDOLJHURXWHYDQGH
570WUDP%LMGH570UHPLVHDDQGH
YRHWYDQGH%URXZHUVGDPZDFKWHHQ
VWRRPWUDPRPXQDDUKHWHLQGSXQW0LG
GHOSODDW+DYHQWHEUHQJHQRPGDDURYHU
WHVWDSSHQRSKHW06*UHYHOLQJHQYRRU
HHQURQGYDDUWRYHUKHW*UHYHOLQJHQPHHU
Koffiestop
2SGH
KHHQZHJ
ZRUGWRQ
GHUZHJHHQ
NRI¿HVWRS
LQJHODVW
ELMHHQ
voormalig
VWDWLRQYDQ
GH5708NULMJWNRI¿HPHWDSSHOJH
EDNJHVHUYHHUG,Q2XGGRUSNULMJWXGH
JHOHJHQKHLGKHWPXVHXPHQGHUHPLVH
YDQGH570WHEH]RHNHQ%RYHQGLHQ
RQWYDQJWXGDDURSYHUWRRQYDQXZ
YHUYRHUEHZLMVHHQOXQFKSDNNHW'H
VWRRPWUDPYHUWUHNWRPXXUYDQGH
5705HPLVHQDDU0LGGHOSODDW+DYHQ
1DGHURQGYDDUWYDQJWGHUHWRXUULWDDQ
1DDUYHUZDFKWLQJEHQWXURQGXXU
WHUXJRSKHW:LOOHPVSOHLQ
'HNRVWHQYDQGH]HGDJYXOOHQGHFRPEL
WRFKWEHGUDJHQ(85SHUSHUVRRQ
LQFOXVLHIGHNRI¿HPHWDSSHOJHEDNHQ
KHWOXQFKSDNNHW8NXQWGHHOQHPHQ
DDQGH]HWRFKWGRRUPLGGHOYDQHHQ
EULHINDDUWDDQ3++HNNLQJ(UIYRRUW
'(1RRUGZLMNHUKRXWRIHHQ
HPDLODDQSDXOHQEUHQ#ZDQDGRRQO
*DDUQHKHWDDQWDOSHUVRQHQYHUPHOGHQ
'HHOQDPHLVEHSHUNWWRWSHUVRQHQ
'XVKDDVWXRPXDDQWHPHOGHQ'DW
NDQWRWXLWHUOLMNPDDQGDJRNWREHU
1DDVWKHWEHOHYHQYDQHHQRQYHUJHWH
OLMNHGDJKLVWRULVFKUHL]HQVWHXQWXPHW
XZGHHOQDPHKHWYULMZLOOLJHUVZHUNDDQ
UHVWDXUDWLHHQRQGHUKRXGYDQKHWKLVWR
ULVFKPDWHULHHOYDQ5R0H2HQ570
5DDGSOHHJRRNGHZHEVLWHVYDQ5R0H2
ZZZVWLFKWLQJURPHRQOHQ570ZZZ
UWPRXGGRUSQO9RRUPHHULQIRUPDWLH
NXQWXRRNEHOOHQRIHPDLOHQPHW3DXO
+HNNLQJ HPDLODGUHV
SDXOHQEUHQ#ZDQDGRRQO 
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- Deze onbekende foto is gemaakt in 1942 ter
hoogte van Rosestraat 358. De jongen op de
motorkap is vermoedelijk de toen driejarige
Frans Leije Foto collectie Rein Wolters -

Slagroomoublies van
bakker Degenkamp
waren niet te versmaden
Café Tivoli aan de Rosestraat 396 mocht zich in de jaren
vijftig en zestig verheugen in de aanloop van veel klanten
uit de buurt. Ook voor schippers die aanmeerden in de
Binnen- en Spoorweghaven op het overliggende terrein van
de Rotterdamsche Handels Vereeniging (in de volksmond
‘groothandelsterrein’) en nabij het Mallegat naast de Gasfabriek Feijenoord was het een gewilde pleisterplaats.
Tivoli was gemakkelijk bereikbaar.
=HNHUYLDKHW¿HWVHQYRHWJDQJHUV
WXQQHOWMHRQGHU16VWDWLRQ=XLG
$OVMRFKYDQHHQMDDURI]HYHQKHE
LNHURSHHQYDQPLMQRQWGHNNLQJV
WRFKWHQVWDDQNLMNHQQDDUGHGUXNWH
LQGHNURHJ-DUHQODWHUJHWURXZG
HQZRQHQGLQGH5RVHVWUDDWKHE
LNHUHQNHOHELHUWMHVODWHQWDSSHQ
0LMQFDIpZHUGKHWQLHWGLHVPDOOH
SLMSHQOD,NJLQJOLHYHUHHQELOMDUWMH
PDNHQLQFDIp6SRUWYDQ5REHQ
&D UR OLHQ%HQVRSGHKRHNYDQ
GH5RVH6SRRUVWUDDWRILQFDIp
6WDGLRQ=XLGYDQ0DDUWHQHQ/HQLH
:LMPDQVRSGHDQGHUHKRHNYDQ
GH2UDQMHERRPVWUDDW,QGHMDUHQ
]HYHQWLJLVGH5RVHVWUDDWLQIDVHV
JHYDOOHQRQGHUGHVORSHUVPRNHU
YRRUGH:LOOHPVVSRRUWXQQHO
Stalling
,QPLMQKHULQQHULQJ]LWQRJDOWLMG
JHYDQJHQGHZLQNHOYDQ)UDQV
/HLMH%LM]LMQSDQG]RQGHUKHU
NHQEDDULQJHULFKWHHWDODJHPDDU
ZHOPHWWZHHJURWHUXLWHQKLHOGLN

HHQPDDOKHWKRRIGYDQHHQJH]LQ
]RX]LMQ]RXGHQPLMQNLQGHUHQ
HHQHLJHQEOLQNHQGHWZHHZLHOHULQ
GHJDQJKHEEHQVWDDQRIKDQJHQ
'HJDQJRIKHWYRRUSRUWDDOYDQGH
ZRQLQJHQVRPVRRNKHWSODIRQG
LQKHWWUDSSHQJDWZDUHQLQGHMDUHQ
YLMIWLJGRRGQRUPDDOYRRUKHWVWDOOHQ

-Broodbezorger Herman Witholt van bakkerij Arie P. Versluijs Rzn. van de Veerlaan op Katendrecht
in de beginjaren vijftig aan het werk in de Beverstraat in Hillesluis Foto collectie Rein Wolters-

RSHHQMHXJGLJHRQWGHNNLQJVWRFKW
KDOWHQEHZRQGHUGHGHSUDFKWLJH
NLQGHU¿HWVHQGLHELQQHQVWRQGHQ
9RRUYLMIFHQWSHUXXUNRQMHHUHHQ
KXUHQ6FKLWWHUHQGPDDUQLHWYRRU
HHQMRFKXLWHHQDUPRHGHJH]LQ
/DWHU]RXLNHHQSUDFKWLJH¿HWV
EH]LWWHQIDQWDVHHUGHLN$OVLN

- Het laatste stukje van de Rosestraat stond dwars op NS-station Zuid met links café Tivoli Foto Jan Roovers/
Arnoud Voet -

RIZHJKDQJHQYDQGH¿HWV
$DQKHWSODIRQGZDVHHQNDWURO
EHYHVWLJGPHWHHQWRXZGDWDDQ
KHWHLQGHHQYHUORRSKDGQDDUWZHH
XLWHLQGHQPHWKDNHQ1DEHYHVWLJHQ
DDQYRRUYRUNHQEDJDJHGUDJHUZDV
KHWKLMVHQJHEOD]HQZDDUQDERUJHQ
YDQKHWWRXZDDQHHQZDUWHOELMGH
WUDSOHXQLQJGHODDWVWHKDQGHOLQJ
ZDV8LWHUDDUGZDV]RUJYXOGLJKHLG
YHUHLVW(HQ¿HWVRSMHNRSNULMJHQ
ZDVZHLQLJDDQWUHNNHOLMN'H
GURRPRYHUKHWEH]LWYDQHHQ¿HWV
HQGLHYDQGHNLQGHUHQLVXLWJHNR
PHQ'URPHQ]LMQKHXVQLHWDOWLMG
EHGURJ
Koekkruimels
,HWVYHUGHUYDQ/HLMHYHUZLMGHUG
ZDVGHZLQNHOYDQ6LOYLXVHHQKRU
ORJHUJRXGHQ]LOYHUVPLG&HQWUDDO
LQ]LMQHWDODJHKLQJHHQJURWHURQGH
NORN$ÀH]HQKRHODDWKHWZDV
NRQLNWRHQQRJQLHW$DQOHVLQ
NORNNLMNHQZDVMXIIURXZ.OHVNHQV
YDQPLMQ6W)UDQFLVFXVVFKRROLQ
GH&KULVWLDDQGH:HWVWUDDWLQGH
$IULNDDQGHUZLMNQRJQLHWWRHJHNR
PHQ/DWHUWRHQLNLQZRRQGHRS

HHQ]ROGHULQGH5RVHVWUDDWKHELN
RQGHUZHJQDDUPLMQEDDVGLHNORN
YDDNJHUDDGSOHHJGRILNJRHGRS
VFKHPD]DW
2SPLMQRQWGHNNLQJVWRFKWZHUG
PLMQQHXVJHYDQJHQGRRUHHQ
KHHUOLMNHJHXUELMGHEDQNHWZLQNHO
YDQ&KULV'HJHQNDPSPHWDOOHUOHL
OHNNHUVLQ]LMQVPDOOHHWDODJH
1LHXZVJLHULJSRVWHHUGHLNPHLQ
GHRSHQGHXUYDQGHQDDVWJHOHJHQ
EDNNHULM0DQQHQLQVWUDNNHZLWWH
MDVMHVHQEODXZHPHWZLWWHVWLSMHV
JHVSLNNHOGHEURHNHQZDUHQRS
JURWHWDIHOVEH]LJPHWEDNSODWHQ
=LMNHNHQQDDUPLMHQLNQDDUKHQ
+HWZDVPLMQHHUVWHNHQQLVPDNLQJ
PHWOHGHQYDQKHWEDQNHWEDNNHUV
JLOGH2SKHWµVRGHPLHWHURSMRK
ZHKHEEHQJHHQNRHNNUXLPHOV¶OLHS
LNJHVFKURNNHQYHUGHU
Oublies
=HVMDDUODWHUZDVLNOHHUOLQJYDQ
GH1LFRODDV:LWVHQVFKRROYDQ
GLUHFWHXU3.ODSZLMNLQGH2UDQMH
ERRPVWUDDW2S]LMQVFKRROOHHUGH
LNYRRUVFKHHSVEHVFKLHWHU VFKHHSV
WLPPHUPDQ /HHUNUDFKWHQZDUHQ
RQGHUDQGHUHQ9DQ+HHUH%DNNHU
5RHVW0RVWHUG0RHUNHUNHQ
*URHQHQERRPHQ8EDJKV
,QGHVFKRROSDX]HJLQJLNPHWPLMQ
DFKWHUQHYHQpQVFKRROJHQRWHQ)UHG
HQ-RKQ:ROWHUVQDDU'HJHQNDPS
:HZDUHQYHUVODDIGJHUDDNWDDQ
]LMQRYHUKHHUOLMNHVODJURRPRX
EOLHV'LUHFWXLWGHURRPVSXLW]DN
YXOGH'HJHQNDPSRQGHURQ]H
YHUOHNNHUGHEOLNNHQGHNURNDQWH
URQGJHEDNNHQZDIHOV(QGDWYRRU
PDDUFHQWSHUVWXN*HOGYRRU
HHQRXEOLHNUHHJLNWKXLVQDWXXUOLMN
QLHWZDQWGDDUZDVGHDUPRHGH
RQYHUPLQGHUG,NYHUGLHQGH]HOI
JHOGGRRUKHWLQYULMHXUHQKHOSHQ
YDQEURRGEH]RUJHU+HUPDQ:LW
KROWGLHLQGLHQVWZDVYDQKHWEDN
NHUVEHGULMI$ULH39HUVOXLMV5]Q
DDQGH9HHUODDQRS.DWHQGUHFKW
7RWYRULJMDDUZDVKHWSDQGLQ
JHEUXLNELMKHWQDDUGH&RROKDYHQ
YHUKXLVGH2RUORJV9HU]HWV0XVHXP
5RWWHUGDP
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Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

GROTE KUNSTEXPOSITIE

(NIET NETJES)
Erotiek met een Glimlach
Met werk van Jacques Tange & Friends
in de Markgraaf Art & Gallery

van 11/10 t/m 2/11
Onder aanvoering van de inmiddels befaamde kunstschilder
Jacques Tange (in 2005 kunstenaar van het jaar) zetten
20 bekende kunstenaars op indringende wijze hun kijk op
erotiek te kijk..... Een bont, opwindend, humoristisch, ontroerend,
verrassend spectakel van prachtig beeldend werk van Jacques
Tange, François Gervais, Eunice Lieveld, Christiaan Lieverse,
Jef Poldervaart, Walter de Rycke, Eric Schreurs, Selwyn
Senatori, Sjaak Smetsers, Dragan Striškovic, Monique Veldhoven,
Rik Vermeersch, Harald Vlugt, Marcel Warmenhoven en
Marianne van den Wijngaard... plus werk van Walter Celis,
Mathieu Bassez, Savita Singh, J.A. Rijsdijk en Tjarko ten Have.
Kom een middagje naar de voormalige Rotterdamse
havenman Jan Rijsdijk in zijn prachtige galerie.
Het is de moeite waard.....

Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 7,95 p.p.
(Kinderen t/m 11 jaar € 4,95)

Soep van de dag, Mini loempia’s, Salade, Gebakken banaan,
Vers Fruit, Gebakken Chinese garnalen, 8 spices tongfilet,
Kip ”Mountain Spring“, Zhiu Yiem kip, Babi Pangang Spek,
Groenten v/h seizoen, Foe Yong Hai, Saté, Daging rundvlees,
Kip a la Kanton, Ket Li Kip, Cha Sieuw, Patat, Nasi, Bami,
Mihoen.

Vrijdag, zaterdag en zondag

€ 8,95 p.p.

(kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Uniek, specialiteiten onbeperkt opscheppen.
Tevens uitgebreid à la carte menu. Reserveren gewenst.
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


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

politiebericht

HOUSE OF ENGLAND
CHESTERFIELDS
Gildeweg 30
Nootdorp
015-2560064

www.houseofengland.nl
Showroom open op vrijd. en zat. van
10-16 uur, overige dagen op afspraak

www.demarkgraaf.be

ZAANSE JUWELIERS
.DUHO'RRUPDQVWUDDW
*+5RWWHUGDP
WHO
ID[

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

SINGLE, MAAR
LIEVER SAMEN?
40PlusRelatie.nl (lid BER)
Bel: 015-8894807
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Gemak dient de mens
Even opletten nu. Ik geef aan dit stuk Spionnetje de kop mee ‘Gemak dient de mens’. En
mijn bedoeling is duidelijk anders dan die van mijn opa Jan Blom. Hij riep altijd “Het gemak dient de mens.” Ik weet niet hoe oud je moet zijn om te weten wat ‘het gemak’ is.
Het gemak waar ik over schrijf, is
om iedere avond een gevarieerde
maaltijd voor je neus te krijgen,
zonder daarvoor uren achter het gasstel of de keramische plaat te staan.
Voor ‘gezonden’ mag het dagelijks
aardappelen schillen, groente wassen en vlees zouten/kruiden dan
geen straf zijn, maar men moet wel
boodschappen doen om ‘de handel’
in huis te halen. Als echter de zaak
geschild, gewassen en gezouten is,
wacht het gasstel/keramische plaat.
De aardappelen mag je niet tot het
niveau puree laten koken, de groente
mag niet op pap lijken en het vlees
mag niet ‘verbranden’.
Een ‘gehandicapte’ struikelt al snel
over de allereerste noodzaken om
aan een warme avondmaaltijd te
komen. Voor hem, maar ook voor de
luie/verstandige ‘gezonde’ is er een
kant en klare oplossing: de maaltijden van Vers aan Tafel.
Vers aan Tafel biedt een compleet
assortiment kant-en-klare vriesverseen koelverse maaltijden van topkwaliteit uit verschillende keukens.
Voor liefhebbers van traditionele
Nederlandse gerechten is er De Hollandse Keuken. Bij De Buitenlandse
Keuken kunt u kiezen uit Italiaanse,
Chinese, Indonesische en diverse
wereldgerechten. Met trots worden
twee keukens aangeboden, waarvan
de maaltijden op kleine ambachtelijke wijze gekookt worden. In de
Specialiteiten Keuken kunt u zich
laten verrassen door nieuwe authentieke Thaise, Surinaamse of Indische
gerechten en bij De Vegetarische
Keuken treft u een uitgebreid en gevarieerd assortiment aan. Als u nog
speciale wensen hebt, zijn suggesties
altijd welkom!
Hoewel ik als zoon van een slager
de meest exclusieve vleesgerechten
kon krijgen opgediend, ging (en gaat
nog steeds) mijn voorkeur uit naar
een bal gehakt of iets dat daarvan
afgeleid is. Bij Vers aan Tafel kan ik
m’n keuze maken uit Rundergehakt
in jus met witlof en gekookte aardappelen met bieslook, Blinde vink in
jus met bietjes en aardappelschijfjes
in kaassaus en nog veel meer..
Gevogelte of vis
Wanneer u mijn voorkeur voor
gehakt niet deelt, kunt u kiezen uit

varkensvlees, vegetarisch, stamppotten, rundvlees, kip en kalkoen
of vis. Alle maaltijden worden
WKXLVEH]RUJGHQGHSULMVLV¼
RI¼SHUJUDPVPDDOWLMG
Op het bestelformulier staat met
een sterretje duidelijk aangegeven
welke maaltijden in de iets duurdere
categorie vallen.
Alle maaltijden zijn ‘normaal’
gezouten of, bij de Oosterse maalWLMGHQ¿MQPHWNUXLGHQHQVDX]HQ
bereid. Vers aan tafel levert echter
ook natriumbeperkte en gemalen
maaltijden. Het is ‘Voor elck wat
wils’.
Als ik compleet wil zijn, moet ik
nog vertellen dat ook pannenkoeken
en poffertjes worden geleverd. Bij
een warme maaltijd hoort natuurlijk
RRNHHQVRHSMH FD¼ RIHHQ
GHVVHUW ¼ 9RRU]R¶Q¼
per dag eet je dan een driegangenmaaltijd, waar Koningin Beatrix in
Huis ten Bosch haar vingers bij zou
DÀLNNHQ
Keurteam
Ik kreeg een aantal maaltijden toegespeeld om te proeven. Daar over
smaak niet valt te twisten, nodigde
LNHHQMDULJHHQWZHHWRWGH'25
lezersgroep behorende personen uit
om mee te proeven. Dat er ineens
HHQMDULJHWXVVHQ]DWZDVQLHW
mijn schuld, maar zijn oordeel heb
ik wel meegenomen.
'HMDULJHHHQYURXZNUHHJ
scharrolletjes met krootjes (rode
bietjes) voor haar neus. Voor het
eten zei ze, dat het menu een
vreemde samenstelling had. Ná het
eten vroeg ze zich af in welk kookboek zij de maaltijd kon vinden.
Zoiets wilde ze het gezin wel eens
voorschotelen.
'HMDULJHPDQJDILNQDVLJRUHQJ
speciaal met satehballetjes. De geur
van het gerecht leek op die in een
keuken van een Chinees. Hij begon
enthousiast te eten, maar na een aantal happen liet hij weten iets te missen. “Die kruidige, hete smaak is er
niet.” Toch ging hij verder met z’n
maaltijd, omdat “…..de smaak niet
in de hap zit, maar in de nasmaak.”
Ik mocht zijn opmerkingen vertalen
in ‘het is verdomd lekker!’.
'HMDULJH]DJGDWLNVSLQD]LHPHW
een gehaktbal voor me had staan;

toevallig zijn lievelingsgerecht.
Lang verhaal kort makend, ik moest
mijn mes en vork uit z’n handen
trekken, anders had ik naar een
andere maaltijd moeten uitwijken.
Als ‘gehaktdeskundige’ was ik blij,
dat er voor mij nog iets overbleef.
'HWZHHGHSOXVVHUHHQMDULJH
vrouw, heeft een toelichting nodig:
9DQDIKDGPLMQPRHGHUHHQ
MDDUMRQJHUHYULHQGLQ'HVWLMGV
KHELNKHWWRHQMDDURXGHPHLVMH
zien komen, ik zag haar verkeren en
verloven, ik was op haar bruiloft en
toen ik de deur uit was, zag ik haar
af en toe nog bij bepaalde gebeurteQLVVHQ,Q]LHQZHHONDDUHHQ
keertje per twee, drie weken, zeggen
wat tegen elkaar of houden het bij
zwaaien.
Mijn moeder is altijd dol geweest op
tuinbonen, maar zij joeg mij de deur
ermee uit en mijn vader dreigde met
echtscheiding. Moeder kookte dan
voor mijn vader, zussen en mij apart
en nodigde haar vriendin uit om met
haar van de tuinbonen te genieten.
U raadt het al, in het proefpakket
zat een maaltijd tuinbonen met een
hamlapje. Het was voor mij niet zo
moeilijk om dié maaltijd aan haar te
geven. Haar oordeel: “’t Leek net of
ik weer bij jou thuis was.”
Als we rapportcijfers moeten geven,
krijgt de presentatie van de maaltijGHQHHQGLNNH0HWGHEH]RUJLQJ
van de maaltijden was in het begin
even enige strubbeling, maar een
µKHUNDQVLQJ¶OHYHUWHHQRS'LH
geef ik, omdat de bezorger bijzonder
YHHODDQGDFKWDDQP¶QMDULJH
kater Rambo schonk. De maaltijden
had hij toen al in mijn keuken in de
koelkast en vriezer gezet!
’t Staat hiervoor al: Over smaak valt
niet te twisten. Maar wanneer vijf
mensen dik tevreden zijn over het
JHERGHQHGHQNLNGDWHHQRS]¶Q
plaats is.

Arboretum Trompenburg
Verleden jaar om deze tijd wandelde
ik aan het begin van de Honingerdijk door het Arboretum. Dat je dáár,
zo midden in de stad, heerlijk van
de herfstnatuur kunt genieten, was
altijd een geheim voor me gebleven.
Prachtig is het in dit ‘park’.

door Aad van der Struijs

Rolstoelen, rollators, scootmobielen,
maar ook kinder- en wandelwagentjes rijden probleemloos over de
ruim aangelegde paden.
%LQQHQNRUW]DWHUGDJHQ]RQGDJ
RNWREHUYLQGHQGH+HUIVW3ODQtendagen plaats. Dit zijn Speciale
dagen voor tuinliefhebbers! Gespecialiseerde kwekers uit het hele land
bieden hun bijzondere planten te
koop aan. U krijgt deskundig advies
over planten, tuinontwerp en tuinonderhoud. Naast planten worden ook
ambachtelijke tuingereedschappen,
tuinboeken, tuinmeubels en tuinkunst verkocht. Er is een theehuis
HQYDQDIXXUZRUGHQJUDWLV
rondleidingen gegeven.
1940-1945
Een klein deel van ons lezerspubliek
KHHIWGHRRUORJVMDUHQYDQ
heel bewust meegemaakt. Maar
dat er nog duizenden Nederlanders
rondlopen met hun ervaringen
uit die donkere jaren, valt niet te
ontkennen.
Kees Verhulst is zo’n Nederlander;
hij behoorde tot die grote groep
dwangarbeiders, die verplicht was
in Duitsland te werken. Ons land
telde tijdens de Tweede WereldRRUORJ1HGHUODQGHUVGLH
betrokken waren bij dwangarbeid in
oorlogsindustrieën in Duitsland en
door de Duitsers bezette gebieden.
%HJLQQRYHPEHUZDUHQ
Rotterdammers als dwangarbeiders

weggevoerd. Als gevolg van de
UD]]LD¶VRSHQQRYHPEHU
NZDPHQKLHUQRJHHQVELM
Het was de wens van de overheid
alle organisaties die in en na de
Tweede Wereldoorlog met een “oorlogsachtergrond” zijn ontstaan onder
één paraplu te brengen en daarom
maken ook de ex-dwangarbeiders
VLQGVGHHOXLWYDQGH6WLFKWLQJ
'H]HVWLFKWLQJNHQWKHW
lotgenotencontact, dat zich in deze
regio afspeelt. De bijeenkomsten
worden afwisselend in IJsselmonde,
wijkcentrum Grote Hagen en in
Schiebroek, wijkcentrum de Castagnet gehouden. In de laatstgenoemde
YRRUGHHHUVWYROJHQGHNHHURS
RNWREHUWXVVHQHQXXU+LHUELM
zijn ook familieleden en nabestaanden van de ex-dwangarbeiders
welkom. De toegang is gratis;
LQFOXVLHIHHQNRSMHNRI¿HRIWKHH
Onderstaande personen verstrekken
graag alle inlichtingen: Cees Ruijter,
H9LMYHUVWUDDW+95RWWHUGDPWHOHQ.HHV
9HUKXLVW3OHLQQU35
9ODDUGLQJHQWHO
Hebben we het laatste
warme weekend gehad?
’t Was nog even genieten achter het
terrasglas van Braderie De Kroon op
Schiemond.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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TOTALE
LEEGVERKOOP

c.v. decor shop
Design verwarming

Showrooms:

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

Kaasmakerstraat 14
Hoogvliet
tel. 010-465 15 15

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

RUIME COLLECTIE

BANKSTELLEN EN FAUTEUILS

• Fauteuils
• Relax fauteuils
• Sta-op fauteuils
• Oor fauteuils
• Bankstellen
• Eetkamerstoelen
• Eethoeken
• Kasten
• Sfeerhaarden
• Vloerkleden
• Lampen
• Accessoires
• Eastborn boxsprings
• Complete
• woonprogramma’s

HOGE KORTINGEN

TOT
WEL
50%
OP ALLE SHOWMODELLEN
ALLES MOET WEG - OP=OP
W. Beukelszstraat 6b
3261 LV Oud-Beijerland
Tel. 0186 622 009
OPENINGSTIJDEN:

TUINCORRECT

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

Wij werken met vaste prijzen
Gratis prijsopgave aan huis

TEVENS GEVEN
WIJ 65+ KORTING
Van klein klusje tot
complete aanleg.
Garantie op al onze
werkzaamheden en materialen.
Wij zijn gespecialiseerd
in de aanleg van
onderhoudsvrije tuinen!!

Ma. gesloten - Di. t/m Vr. 10.00 tot 17.30 uur (vr. tot 21.00 uur)
Za. 10.00 tot 17.00 uur

Monuta Van den Toorn

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

Monuta Memoriam
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

Voor meer informatie www.monuta.nl

Tevens
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING
Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:00 uur
ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68
Tel./Fax: 010-4145808
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel./Fax: 078 - 6916684
www.dmddesign.nl

ONDERHOUD
Al vanaf 35 euro
per maand

Bel nu voor de gratis prijsopgave

010-4373770
Christiaanhuygensweg 2
Hellevoetsluis
Garantie op al onze materialen
en werkzaamheden
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TANTE POST
Dierbare herinneringen
Ik, Bart de Groot, was opgetogen
over dit artikel, want ik vond mijn
schoolliefde, uit de klas van meester
Ponse na 70 jaar terug. Nog bedankt!
Ik zat ook in die klas, die Theo Thijssen “De gelukkige klas” zou noemen.
Er werd niet gepest, behalve door
bovenmeester Ponse zèlf, die midden
in de klas zei (met pretoogjes achter
zijn brilletje): ”Ja, Bart weet de leuke
meisjes er wel uit te pikken, hè Bart?”
Ik kreeg een kop als een boei!
Ik herinner me nog méér namen dan
Ada Mientjes, nl. de jongens : Ko
Valkhof, Gerrit Koppers, Jan Warnaar, Freddy van Duyn, Henk Vader,
Rokus Troost, Thijs Blankenstein,
Dirk Kamerman ,Cor Lagerwerf, Bob
Eijsbroek. En van de meisjes de eerder genoemde Pietsie v.d. Plas, Betsy
Roos en twee meisjes. Els en Liesje,
waarvan de achternaam me maar niet
te binnen wil schieten.
Ik heb eveneens op de MULO aan de
Kastanjedaal gezeten bij meester Gerrit van Immerzeel, en kende ook nog
een andere leerkracht: Heetman. De
klasgenoten die ik me daar nog van
herinner, zijn vele. Henk van Dongen,
Mando Zwakke, Douwe Gijlstra,
Willy Berkelder, Rinus Quist, Pietje
v.d. Berg, Koos “Dinges”, lid van
de Jeugdstorm, Dick Sieling en de
meisjes Marietje Keuzekamp, Metha
Deutekom, De groep: Rida Meijer/Jo
van Duyl/ Annie Rijsterborg .Voorts
Dina Heijtink en de wilde orchidee
Fietje Kooy, Ma Kooyman en Annie
van Born. Dan was er nog Jan Punt.
Mijn mooiste tijd was wel die
MULO-B, van 1939 tot 1943. Wie
weet, leven er nog.
B.P.G. de Groot
Spits 64, 2991 DL Barendrecht
Tel. 0180 55 66 28
b.ph.g@ KPN.nl
----------------------------------------Lijn 11
Hierbij wil ik alle mensen bedanken die gereageerd hebben op mijn
oproep over de route van lijn 11. In
totaal heb ik meer dan veertig reacties
ontvangen, soms zelfs met foto’s,
werkelijk zeer bijzonder. Dank dus
daarvoor! Rotterdam leeft!
Sylvia Ghering
-------------------------------------------Corry Scheffer
Naar aanleiding van een stukje in
De Oud-Rotterdammer van vorig
jaar oktober hebben wij veel reacties
gekregen. De mooiste was van een
buurmeisje van mij van vroeger. Wij
woonden op het Piet Heinsplein. Zij
is in 1951 naar Canada verhuisd en
nu zag zij mijn naam in De OudRotterdammer en dacht: is dat het
meisje dat ik ken? Zij schreef ons een
brief en wij hebben nu nog steeds
contact met elkaar. Sinds kort is
zij op vakantie in Nederland voor
familiebezoek. Zij heeft ons ook met
een bezoek vereerd. Wij hebben heel
wat bijgepraat over vroeger en dat na

Dinsdag 30 september 2008

pagina 37

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

57 jaar. Wat De Oud-Rotterdammer al
niet teweeg kan brengen!
Nellie Erkes
-------------------------------------------Geachte redactie
Ik wil graag reageren op een ingezonden brief van Geert Rombeek. Ik
ben zelf een tachtigjarige Oud-Feijenoordse. Geboren en getogen op
Feijenoord. De kerk waar Geert over
schreef, was beslist niet de Koninginnekerk. Die was in Crooswijk. De
kerk in de Oranjeboomstraat heette
Wilhelminakerk. Ik ben in die kerk
gedoopt en getrouwd en mijn zoon is
er ook gedoopt.
C. Knops-Krijgsman
-------------------------------------------Sjaak Westphaal
Ik ben een nichtje van de heer
Westphaal, (mijn moeders broer) en
als jong meisje kwam hij vaak bij ons
thuis. Ik heb van nabij meegemaakt
hoe fanatiek hij trainde, samen met
zijn twee Welshterriërs Anja en Sissy.
Zij waren, net als Jacques, gek met
ballen. Ze rolden met hun neus de bal
en waren zo een soort van sparring
partners. Als we met zijn allen naar
het strand gingen, sneuvelde er altijd
wel een bal (die mijn oom netjes
vergoedde), doordat de honden achter
elke bal aan renden.
Eerst woonde hij op Henegouwerlaan
bij zijn ouders, waar vaak fans aan
de deur kwamen om een foto met
handtekening te vragen. Mijn oma
was erg trots op haar zoon en had
altijd een stapel foto’s in voorraad om
uit te delen. Zij zorgde voor een dieet
met veel biefstuk, verse sinaasappel
en vaak nam hij nog een paar rauwe
eieren daarbij om in topconditie te
blijven.
Samen met mijn vader en een andere
compagnon zijn ze op de Aelbrechtskade het bedrijf Manotherm gestart.
Ze leverden manometers aan schepen,
op maat gemaakt door Poolse glasblazers en binnen 24 uur geleverd
met hun eigen besteldienst. Het
bedrijf bestaat nog. Daarna heeft hij
veel zaken gedaan in Saoedi- Arabië
en geïnvesteerd in het Airporthotel
bij Zestienhoven. Net toen hij zich
daarvan terug trok, overleed hij in
Parijs bij zijn dochter, terwijl hij op
weg was naar Monaco.
Ik heb nog een leuke foto van mijn
oom samen met mijn vader en mij,
waar Sjaak Zwarte Piet was en mijn
vader Sinterklaas. Ik geloofde echt
dat ik werd vereerd met een bezoek
van Sint en Piet; die speelde hij zeer
overtuigend.
Ginette Eielts
Ginette.eielts@planet.nl
----------------------------------------Geachte redactie
:DWLVKHW¿MQGDWHUHHQNUDQWEHVWDDW
die stukjes schrijft over wat 75 jaar
geleden geweest is. In de krant van
dinsdag 16 september staat weer
zo’n verhaal waar ik als kind van 8
jaar (nu ben ik 83) bij betrokken ben
geweest. Het gaat over de school in
de Oranjeboomstraat 109a waar ik

als 6-jarige in 1931 voor het eerst
naar de ‘grote school’ ging. En waar
ik alle zes klassen met plezier heb
doorlopen. Ik kan me de meesters en
juffrouwen nog heel goed herinneren.
Zelf zat ik bij meester Hovingh, de
hoofdmeester en ik mocht allerlei karweitjes opknappen, zoals de schoolbel
rinkelen. Ook kan ik mij het schoolreisje naar Ulvenhout nog herinneren.
En het reisje naar Gilze-Rijen. Ik heb
nog een foto van het jongenskamp.
Hier staan onder anderen de volgende
personen op: Aart Goedhardt, Anton
Koren, Henk Markenstein, Joop Muller, David de Rijke, Cor Maasbach,
Koos Verzijl en ik zelf natuurlijk. Van
de meiden kan ik me nog herinneren:
Corrie Knuppel, Jopie Polderman,
Sjaan Verzijl, Ria Reitsma en Jans
de Boef. Deze mensen zouden nu
allemaal rond de 83 jaar moeten zijn.
Ik hoop in goede gezondheid. Schrijf
mij eens!
Nico Zwang,
Brandaanstraat 3
3077 NA Rotterdam,
Tel.010-4828953

ULO Ericaplein
Tot mijn 17de woonde ik in de Stokroosstraat. In het smalle gedeelte van
de Ericastraat was onze gymzaal waar
in 1943-44-45 de heer Varkevisser
gymles gaf. Tegenover de gymzaal
was een poortje waar ik elke dag in
de hongerwinter een pannetje “grijzemuizensoep” haalde.
In de ronding van het Ericaplein was
op de ene hoek de jongensschool
van de heer Roukes en op de andere
de meisjesschool van juffrouw Bos,
streng maar rechtvaardig. Ik had daar
zes jaar lang juffrouw Verhoeve. Zij
kreeg een relatie met de opvolger van
de heer Roukes. Ik had contact met
haar tot aan haar overlijden.
Boven deze twee scholen was de
ULO, die nog geen naam had en
hoofdzakelijk was gericht op handel
en scheepvaart. Met veel plezier heb
ik daar die drie jaar doorgebracht.
+HWZDUHQ¿MQHOHVVHQ0RFKWLHPDQG
nog een klassefoto hebben, dan wil
ik graag met hem of haar contact. Ik
ken nog veel namen van klasgenoten.
Marie Boon, waarvan zusje Nellie uit
onze klas overleed aan hersenvlies-

ontsteking, evenals Erna van Os. We
gingen in het ziekenhuis kijken naar
het Engelchen, zoals haar Duitse
tante haar noemde.
Ook in onze klas: Nellie de Heer, Lenie Bekker, Corrie van der Schee, Ina
Markusse (overleden), Rietje (klein )
de Reus! Lenie Klein, Suze Schaeffer, Wietske Honderd, Marian Luyten, Nellie Rijsdijk(overleden), Truus
Horbach, Annie Hofman, Jopie Gerharts, Pia Mulders, Rinie v.d. Weel,
Corrie Poppe, Thea Klompenhouwer,
Jeanne Vermeulen, en de jongens:
Jaap v.d. Wel, Walter v.d. Leur, Joop
Adriaanse, Bertus den Haring, Henk
van Dipte, Eddy Kint, Henk Peters,
Marto Vreugdenhil (trompet), Ab de
Munck, Jan Verhey, Ab Machielsen,
Piet Dorreman, Huib Karreman, Jan
van Buitenen, Bram van Dijk, Cokkie
de Held, Alfred Boone.
Ik hoop dat enkele van deze mensen
dit zullen lezen, dit lijstje misschien
nog kunnen aanvullen of hun ervaringen uit die tijd willen schrijven.
S.C. Driessen-Joosse
suusdriessen@zeelandnet.nl
0118-56 60 57

Geachte redactie
Bijgaande foto uit ongeveer 1960 toont mijzelf achter de
balie van De Snelle Vliet op de Rotterdamsedijk in Schiedam. De twee ‘klanten’ zijn in werkelijkheid geheel rechts
dochter Corrie, indertijd ook werkzaam op het reisbureau
van haar vader en boekhoudster Fia. Haar achternaam weet
ik niet meer. Hieronder een impressie van mijn tijd op het
reisbureau:
“In de vakantiespecial (DOR 2 september 2008) wordt verteld over de vondst van een reisgids uit 1955 van reisbureau
De Snelle Vliet. Het was voor mij aanleiding mijn reisgids
uit 1961 van dat reisbureau op te zoeken. Ik had daar namelijk zelf aan meegewerkt. Ik moest lachen om zogenaamd
bloemrijk taalgebruik. Ik schreef over woeste bergbeken en schuimende rivieren in het Zwarte Woud, maar ook over
grote bossen van kaarsrechte bomen. Kennelijk wist ik niet dat het dennenbomen waren!
Ik was na een jaar au pair in Schotland en een poosje bij Au bon goût op de Korte Lijnbaan in Rotterdam bij De Snelle
Vliet in Schiedam beland als baliemedewerker. Dat was in 1959. Het ging er heel gemoedelijk aan toe. Er was een huiskamer achter het kantoor waar je bij mevrouw Van Vliet bij erge drukte wel eens op adem mocht komen. In voorjaar
en zomer was het heel druk en in de winter (we verkochten geen winterreizen, alleen de eigen busreizen) gingen we
met een paar man/vrouw de hotels langs in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Daarna werden de reisgidsen
klaargemaakt.
De huiskamer werd heringericht en de vrijgekomen ruimte benut voor administratie en boekhouding. Die afdelingen
zorgden onder meer voor de benodigde vreemde valuta voor de chauffeurs. Er reden zo’n vijftig touringcars vanuit
Hardinxveld-Giessendam rond. Voor diverse reizen was de vertrektijd 06.00 uur uit Schiedam en één van ons moest
dan op die tijd het geld voor de desbetreffende reizen aan hen overhandigen. Soms ging een reis niet door vanwege te
weinig deelname. We schreven de klanten dan aan en boden ze een andere, vaak duurdere reis aan voor dezelfde prijs.
Meestal gingen ze daarmee akkoord, maar de reisleider van zo’n reis had pech. Het ging dan voornamelijk om een
reis in het voorseizoen, maar een enkele keer liep een reis helemáál niet, speciaal de iets duurdere. Doordat onze taken
weleens door elkaar heen liepen heb ik ook een keer een reisleider aangenomen. Ik vond voor zo’n iets duurdere reis naar Neukirchen in Oostenrijk - één van de gegadigden, een economiestudent, het meest geschikt. Hij heette Jan Pronk.
Helaas werd Neukirchen helemaal geschrapt wegens te weinig deelname.
Ik bleef bij De Snelle Vliet met veel plezier werken tot ik in 1963 trouwde. Als huwelijksgeschenk kreeg ik een touringcar met chauffeur voor de hele trouwdag. Omdat mijn man bij het onderwijs was, kwam het werk bij een reisbureau
daarna niet meer in aanmerking:
in de drukste tijd wilde ik nu juist
met vakantie. Na de kleutertijd van
onze twee dochters ben ik weer gaan
werken, eerst op de correctieafdeling
van een bekend huis-aan-huisblad en
later op de redactie.
Nelleke de Jong-de Groot
(Indertijd ook Peter/Peet)
Schiedam
Nellekejong@kpnplanet.nl”
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Rinus Vrolijk
Ik zoek foto’s van mijn familie en het
liefst mijn vader, Rinus Vrolijk. Hij
is in 1985 overleden. Wij woonden
op de Laanzichtstraat, boven het
snoepwinkeltje van Vrolijk. Dat was
van mijn opa. Mijn vader was geboren op de Hugo de Grootstraat en
hij was getrouwd geweest met mevr.
Reijswoud. Wie heeft er foto’s waar
hij op staat?
(Maria) Riet Vrolijk
Bergselaan 212a,
3037 CL Rotterdam, 010-467 29 33
-------------------------------------------Reünie Katendrecht
Vrijdag 24 oktober organiseert de
werkgroep van Café de Reünie
Katendrecht voor de vierde maal
een gezellige avond voor Katendrechters en oud-Katendrechters in
Buurtcentrum ‘t Steiger. Een leuke
gelegenheid om elkaar weer eens
te ontmoeten, bij te praten, herinneringen op te halen en oude foto’s
te bekijken. De laatste bijeenkomst
was in april jongstleden. Ruim 150
bezoekers waren er toen te gast op dit
gezellige weerzien. De reünie is van
19.30 tot 22.30 uur. Iedereen is van
harte welkom en de entree is gratis.
Van plan te komen? Laat het ons even
weten! Verdere informatie kunt u
ook vinden op de Hyves van Café de
Reünie Katendrecht: http://cafedereuniekatendrecht.hyves.nl/
Daarnaast is er ook iedere woensdagochtend in Buurtcentrum ‘t Steiger
HHQJH]HOOLJHNRI¿HRFKWHQGYRRU
Katendrechters en oud-Katendrechters. Tussen 10.00 en 12.00 uur is
iedereen die belangstelling heeft van
harte welkom.
Petra de Reus
Buurcentrum ‘t Steiger
(voormalige Smitfortgebouw)
Fruitlaan 2
3072 WK Rotterdam, 010-4850137
-------------------------------------------Holland-river-line
In verband met de komst van twee
Australische ex-medewerkers van de
Holland-river-line 1970-1977, houden wij zondag 5 oktober een reünie
voor alle ex-medewerkers.
Rob Dickmann
r.dickmann@chello.nl of
010-4142884
-------------------------------------------Oranje Garde
Voor de Tweede Wereldoorlog
bestond de ‘oranje garde’ landelijk.
In Rotterdam-West was een afdeling
van zo’n 40 leden. Ons doel was de
geschiedenis van het Koninklijk Huis
te eren en bestuderen. We vergader-

den regelmatig in de Bilderdijkstraat,
Spangen en op feestdagen van het
Koninklijk Huis marcheerden we
onder begeleiding van trommelmuziek in de stad. Soms werden we
uitgescholden voor NSB-er, ondanks
dat we een baret met oranje veer
droegen. Helaas heb ik geen foto’s
meer. Wie kan deze herinnering met
mij delen en heeft misschien nog
fotomateriaal?
P. Kraak, Singelhof 6a
4711 EB St. Willebrord, 0165-385733
-------------------------------------------Kabouters
In 1946 werden wij kabouter bij
de Zuiderkerkwijkgroep van de
Nederlandse Hervormde Kerk. Ons
clubhuis ‘Het Spreeuwennest’ was
in de eerste Eendrachtstraat, tussen
de Oude Binnenweg en de Witte
de Withstraat. Wij hebben daar een
HQRUP¿MQHMHXJGJHKDG(HUVWDOVND
bouter en later als padvindsters. Veel
foto’s hebben wij niet. Misschien
zijn er oud-leden of leidsters die ons
daarmee kunnen verrassen. Maar het
allerbelangrijkste zou zijn oud-leden
en leidsters weer te ontmoeten om
wat bij te praten en herinneringen
uit te wisselen. Onze leidsters
waren destijds Henny Oudenbroek,
Riet Dubois, Cor Mouthaan, Annie
Bergman, Riet van Vessum, Ria
Alblas, en Riet Anso. Ook herinneren
wij ons enkele namen van medekabouters en -padvindsters, zoals Ester
Bosveld, Stinie van Snek, Nannie
Verwey, Corry Deutekom, Nonja van
de Leer, Jans Gevaerts, Nel Hekking,
Elly Baay, en Corrie Dubbeld. Het
zou leuk zijn als jullie reageren.
Ook degenen wiens naam hier niet
genoemd staan.
M. van Oosterom en J. Liberton
lsinonsr@tiscali.nl
010-4665959 of 01806-49077
-------------------------------------------Willem van Dommelen
Wie heeft mijn vader gekend? Hij
heette Willem van Dommelen en was
schoenmaker in de 2e Schansstraat 52
in Delfshaven. Hij heeft de zaak meer
dan 25 jaar gehad, tot hij in 1970
overleed op 61-jarige leeftijd. Zijn
er nog mensen uit de buurt die zich
hem kunnen herinneren, dan hoor ik
het graag.
Anne Lakens-Van Dommelen
annelakens@hotmail.com
0181-480150
-------------------------------------------Ben Baaij
en Aad Noteboom
Helaas was in de vorige krant het
nummer van Arie Mes vergeten. De-

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!

genen die voor hem enige informatie
hebben over de heren Ben Baaij (oud
eigenaar Broodje Baaij in de Karel
Doormanstraat) en Aad Noteboom
(oud eigenaar Uncle Sam op het
Stadhuisplein) kunnen hem bereiken
op onderstaand telefoonnummer.
Arie Mes, Zinkweg 160
3262 Oud-Beijerland, 0186-611 716
-------------------------------------------Mevrouw Snoep
uit de Van der Poelstraat
In het spionnetje van 16 september
2008 staan de herinneringen van
mevrouw Snoep uit de Van der
Poelstraat. Ik heb op de hoek van
die straat met de Schietbaanlaan
gewoond in de melkwinkel die mijn
zussen Gon en Corrie met mijn ouders dreven. Ik zou graag over die tijd
met mevrouw Snoep kletsen en ben
daarom op zoek naar haar contactgegevens. Wie kan mij helpen?
Wim Suyker
Borgvlietsedreef 974
4615 ET Bergen op Zoom
0164-238492
-------------------------------------------Dr. De Visser-ulo
Van 1955-1959 bezocht ik de Dr. De
Visser-ulo aan de Zuid-Polderstraat
in Rotterdam-Zuid. Ik verbleef die
vier jaar bij een tante aan de Hordijk
in IJsselmonde. Het hoofd van de ulo
was de heer Hogewerf. Er heerste
een streng regime. Andere leraren
waren Groenewegen (Geschiedenis), Best (Nederlands) en Hof (ook
Nederlands). Ook het hoofd gaf
gewoon les. Helaas heb ik geen foto
met medeleerlingen, dus hierbij wat
namen: Jaap v/d Jagt, Piet de Lange,
Els Lamminga, Janny Machielse,
/HR6WHHJPDQ PLMQ¿HWVPDDWQDDU
school), Margo Zondervan, Henk
Pannekoek, Bert Bezemer en nog
vele anderen. Ik zou het leuk vinden
weer eens contact met deze mensen
te hebben.
Jan H. Damnes, 010-5220030
-------------------------------------------Jo Kloosterman
Ik ben op zoek naar een oude vriendin. Haar naam is Jo Kloosterman.
Zij heeft samen met mij een hobbycursus gevolgd op de Westzeedijk
in 1975. Jo Kloosterman is ruim in de
tachtig jaar en heeft enige tijd geleden een brief naar mij gestuurd, maar
die is per ongeluk door een huisgenoot weggegooid; ik zag alleen nog
een stukje van de brief met de naam
Kloosterman, maar de tekst was weg.
Ik ben zelf 94 jaar en zou ontzettend
graag contact met Jo Kloosterman
willen hebben. Via uw fantastische

Colofon

Oproepjes
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Meisjeskweekschool Sint Lucia
Op 1 april 2009 (geen grap) willen wij in restaurant Engels in Rotterdam
een reünie organiseren voor de 52 ‘meisjes’, die in 1960 op de Rotterdamse
meisjeskweekschool Sint Lucia eindexamen hebben gedaan. Na 48 jaar
is het een heel lastige opgave gebleken. We hebben al een hoop meisjes
gevonden, maar van de volgende meisjes weten we nog niet wat hun huidige
adres is: Jos Hamann, Lia van Hooff, Els Kuiper, José Kuipers, Suze de Laat,
Riet van Lieshout, José de Swart, Ans van Vliet, Paula van Vrijaldenhoven,
Annemieke de Vries en Toos Zimmerman. Kweekschool Sint Lucia van de
Franciscanessen uit Bennebroek was een heel bekend Rotterdams instituut,
waar ook een internaat aan verbonden was. Het lag aan de Aert van Nesstraat. Bij het grote bombardement van 1940 bleef het voor het grootste deel
gespaard.
Rita Zuidema-van Kampen, Helma Snuverink-Steinrötter
ritazuidema@hotmail.com
wsnuverink@zeelandnet.nl
krant doe ik deze oproep.
Pieternel Hammer
010-5113620
-------------------------------------------Hoeveschool
Hierbij doe ik een oproep voor een
prereünie van de Hoeveschool klas
periode 1953 – 1959. In de eerste en
tweede klas juffrouw K.J. Steernberg,
in de derde tot en met de zesde klas
de heer N.Dirkzwager. Hoofd van
de school was juffrouw Stoutjesdijk.
Ieder jaar sta ik op de Rotterdamsedag met een stand van de geschiedenis van de Provenierswijk, deze keer
op zaterdag 25 oktober 2008 in de
St. Laurenskerk, 10.00 - 17.00 uur.
Als een ieder van onderstaande lijst,
zich tussen 13.00 en 14.00 uur bij
mijn kraam meldt, zou het wel eens
heel gezellig kunnen worden. Ik zorg
voor een intekenlijst. Arkenbout
Aart, Baars Gonnie?, Cats ?, van
Beek Koos, Berenbroek Bennie?,
van Bezouwen John?, Beket Sjaak,
Berkel Wim, Blitz Otto, Boet Corrie,
Bravenboer Cor, Broeders Marjo, de
Bruin Corrie, Declemy Han, Dehnert
Margret, Dielen Ruud, Dienema
Liesje, Drabbe Ineke, Droomers
Maartje, Faassen Jan, van Gemerden Rinie, de Geus Kees, Hartlieb
?, Hoorn Willy?, Hitzert Pieta, van
‘t Hof Anja, Honkoop Bea, Jansen

Ron, de Jong Nori, de Jong Tonny,
Kanters Tonnie?, van der Kloet
Pim, Koster Thea, Liekens Jimmie?,
Meyer Marjolein,Michielsen Marja,
Muilenberg Silvia, de Outer Marry
Penning Connie, Penning Dick, Peters Rob, Phielix Ivonne, Piso Peter
Prins Hans, Remmerswaal Truus,
Renner Netty?, Romijn Nelly?
Rosenthal Wim, Seiker John, Sliep
Margriet, Sterkman Ria?, Tempelman
Jaap, Timmermans Han,
Verschoor Olivia, van de Vinden
Marjo, van Vliet Sjaak, van Waarde
Martin Westphal Cocky.
Wim Berkel
wmberkel@chello.nl
-------------------------------------------Beste Rotterdammers
Bij toeval op jullie mooie site gekomen Er staat veel op over vroeger
van Rotterdam. Daarom wil ik een
vraag stellen voor mijn stamboomonderzoek. Kent iemand of beter
heeft iemand Jo Halk gekend. Hij
was getrouwd met Anna van Grunsven. Ze schijnen in 1936 in de Adr
Nimantstraat 35 gewoond te hebben.
Jo is geboren in Rotterdam op 26-041890 en overleden op 21-09-1962 te
Rotterdam.
Theo Hanegraaf
thhanegraaf@home.nl

De Oud
De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV i.o.
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs,
Peter van Zwienen,
Els Beekmans, Rein Wolters.

Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl

Advertenties:
Ben Rietveldt,
Theo de Klerk,
Ton van Doorn,
Michael Speijer,

Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Tel: 06 – 23 66 24 12
Tel: 06 – 36 58 07 92
Tel: 06 – 46 29 47 76
Tel: 06 – 13 61 51 57

Fred Wallast Bedrijfscommunicatie neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid
in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen
en zetfouten zijn voorbehouden. Copyright Fred Wallast Bedrijfscommunicatie; niets uit deze uitgave mag worden
gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 30 september 2008

pagina 39

Vrijwilligers gezocht
De Unie van Vrijwilligers (UVV) is op zoek naar een regiocoördinator voor de regio Rotterdam centrum/oost/west.

De vrijwilliger begeleidt en ondersteunt
de projectleiders die werkzaam zijn bij
diverse instellingen in uw regio. Daarnaast is hij of zij de verbindingspersoon
tussen het UVV kantoor en de diverse
instellingen.
Daarnaast zoekt UVV o.a. winkelmedewerkers voor een klein kruidenierswinkeltje in een verzorgingshuis;
gastvrouwen/-heren en assistenten bij
diverse activiteiten voor een divisie
ouderenpsychiatrie en in zorgcentra;
baliemedewerkers in een bezoekerscentrum van een botanische tuin
of dagcentrum voor slechtzienden;
moedermaatjes; chauffeurs voor
vervoer van verstandelijk gehandicapten; rolstoelrijders voor thuiswonenden
en bezoekvrijwilligers voor mensen
met een lichamelijke handicap of niet
aangeboren hersenletsel. Er is een
inwerkperiode, goede begeleiding, pret-

De ‘Amazing’ prijspuzzel
Het ging een beetje fout met de eerste puzzel. De vragen die we
daarover kregen waren massaal. Daarom besloten we de puzzel
nog een keer te plaatsen.

De reacties op de puzzel mét antwoordbalkje en adres waren overweldigend.
Nog nooit kregen we zo’n groot aantal
puzzeloplossingen binnen. De prijs was

dan ook niet niks. Een Weekendcruise
naar Antwerpen met een exclusief
optreden van de Amazing Stroopwafels,
beschikbaar gesteld door WT Cruises.

Helaas konden we maar één prijs
weggeven. De winnaar mag dan ook
erg gelukkig zijn uit de grote stapel
inzendingen getrokken te zijn.
De winnaar is:
P.L. Middendorp, Vlaardingen
Inmiddels is de winnaar op de hoogte
gesteld door WT Cruises.

tige werksfeer, reiskostenvergoeding
en werktijden zijn in overleg. Wilt u
zich inzetten voor mensen die uw hulp
goed kunnen gebruiken belt u dan voor
meer informatie over deze en andere
vacatures met 010-4130877 of info@
uvvrotterdam.nl

Puzzel mee en win !!!
Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij
weer een leuke kruiswoordpuzzel. De puzzelaars van deze week
dingen weer mee naar vijf exemplaren van het boek Rotterdam
1941 van Ben Laurens.
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 9 OKTOBER op naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar:
info@deoudrotterdammer.nl Succes!!

Het aantal inzendingen haalde het deze week niet bij het aantal inzendingen voor de ‘Amazing’
– prijspuzzel. Desalniettemin kregen we weer veel oplossingen binnen. De prijs voor deze puzzel was
twee kaarten voor de voorstelling Arsenicum en oude kant (klucht), beschikbaar gesteld door Theater
Zuidplein. Omdat de voorstelling al op woensdag 24 september was, werden de winnaars iets eerder
getrokken dan normaal. Gelukkig hebben we drie mensen blij gemaakt met de kaarten. De kaarten
werden gewonnen door:
T. Biever, Rotterdam
L. Dekker-Kalkman, Rotterdam
J. Bol-de Jong, Rotterdam
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 IFU POEFSTUFM WBO FFO BVUP  EPOLFSF LBSNP[JKOUJOU SPPE  
IPSJ[PO  LBUBDIUJH SPPGEJFS  JFEFS  6OJUFE ,JOHEPN BGL 
 SJUVFFM HFCSVJL  SFJT UPDIU   CFTDIFSNJOH CFWPMLJOH BGL 
 MBHFS BHSBSJTDI POEFSXJKT BGL   BGSJDIUFO WBO FFO QBBSE 
WPHFMFJHFOTDIBQPQFOCBSFCFUSFLLJOH&OHFMTCJFSHMBOT
WFSGXJOESJDIUJOHFOBBOWFSXBOUFWBLLFO BGL GSJTESBOL
 0SHBOJTBUJF WBO "NFSJLBBOTF 4UBUFO BGL   HZNOBTUJTDIF
PFGFOJOHFOWFSSJDIUFOLMPPTUFS[VTUFSCFLFOEQBSLUFOPPTUFO
WBO8FOFO&VSPQFBBOPNMBBHIBMUVJUPWFSMFWFSJOH
POUTUBBOWFS[BNFMXFSLWBOEF*TSBFMJUJTDIFSFHFMFOHBOHWBOIFU
QBBSE  CMPFEWBU  WFS JO TBNFOTUFMMJOH   QSFFLTUPFM 
DBGÊCVGGFU  VOJGPSN WBO FFO NBOOFMJKLF IVJTCFEJFOEF PG MBLFJ 
0SHBOJTBUJPOEFT5SBOTQPSUT&VSPQÊFOT BGL SFVTBDIUJHNFOTFMJKL
MJDIBBNIFSLBVXFOE[PPHEJFSFDIUHFOPPUNFFTUFSHSBBE
CJKKVEPVJUSPFQWBOTDIJMEXBDIUWFSESJFU,POJOLMJKLF.JMJ
UBJSF"DBEFNJF BGL NPFJMJKLMFSFOE FJHFOXJKT POEFSTUFEFFM
WBOFFOHFWFMJOUWMJFHUVJHLFOUFLFO#FMHJÌESVJWFOTBQEBUOPH
OJFU HFIFFM HFHJTUJTGBNJMJFUXJTUSPOEIPVUMJDIUSPFJFO
[FJMWBBSUVJH  UPU EF GBNJMJF WBO EF HJSBGGFO CFIPSFOE IFSLBVXFOE
EJFSJODFOUSBBM"GSJLBBG[POEFSMJKLFCFSHVJUEF"MQFO"[JBBU
UPFMBUFO WFSPPSMPWFO 
7FSUJDBBM
UPFHFWFOEHFEJFOTUJH 'S BMHFNFFOLJFTSFDIU BGL &OHFMTF
BBOTQSFFLUJUFMNBOOFMJKLCFSPFQEBSUFMBGLPNTUJHVJU*FSMBOE
POEFSCFEMPM QMF[JFS JWPPS/FEFSMBOETFLBNQJPFOTDIBQ
QFO BGL   TDIFJETSFDIUFS  UPJMFUBSUJLFM  PQFO QMFL JO FFO
CPTFMBTUJDJUFJUPQFOCBBSWFSWPFSNJEEFMLFMOFSUFLFO
HFFTUESJGUPWFSTDIPUNJEEFMXBBSNFFEFUBOEFOHFQPFUTU
XPSEFOFFOHSPUFXBBSEFIFCCFOESVOEFSFO BMHFNFOFCFOB
NJOH   HFXPPO  4DBOEJOBWJTDIF NVOUTPPSU  VJUFSTU FYUSF
NJTU TUFLFMJHFQMBOUCPEFWBOFFOTUVEFOUFODPSQTWFSEJF
QJOHHSBQQFONBLFSWBOHXFSLUVJHSJWJFSJO&OHFMBOE
CFXFHJOHNFUEFUPOHPWFSJFUTWPHFMEJF[JKOFJFSFOJOOFTUFOWBO
BOEFSFWPHFMTMFHUMFLLFSOJKVOJF GFEFSBUJF MJDIUSPEFMJDIUF
XJKO  TUSPPL  SPPEIVJE  WFSQBLLJOHTNBUFSJBBM  LSBDIUJH
TUFSL &VSPQFTF.POFUBJSF0WFSFFOLPNTU BGL NBSUFSBDIUJH
[PPHEJFSWMBLUFNBBU&VSPQB BGL VJUSPFQPNBBOEBDIUUF
USFLLFOOJFUWSPFHQMBBUT HFNFFOUF VJUHFQVU&MFDUSJD
-JHIU0SDIFTUSB BGL KVOJPS BGL QSPDVSFVSHFOFSBBM BGL 
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Kijk, dàt is nou Humanitas!
4UJDIUJOH)VNBOJUBTt1PTUCVTt-$3PUUFSEBN
5FMt&NBJMJOGP!IVNBOJUBTSUOMt8FCXXXIVNBOJUBTOV

Publiek doet enthousiast mee met toneelstuk Mamjo

over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en
;POUBDIUJHCF[PFLFSTHFOPUFOWSJKEBHBWPOETFQUFNCFSWBO Rotterdam door het uitdelen
werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van
zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.500 medewerkers,
1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie over
het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en legt
de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen
die wél mogelijk zijn.
Nadere inlichtingen over Humanitas of een vraag of misschien een
tip? Bel Martijn Huisman: 010 - 461 53 47.

Leest u ook onze vier pagina’s extra informatie
in het hart van dit blad

een voorlichtend toneelstuk over dementie, dat door de mensen van een waarderingspakket
WBOEF5IFBUFSTUSBBUXFSEPQHFWPFSEJO)VNBOJUBT#FSHXFH
voor mantelzorgers: de Tas. Een
In dit toneelstuk zorgen de beide naams gebak zorgden voor een tas met veel informatie en wat
zussen Mavis en Magda voor hun ontspannen sfeer, die uitnodigde cadeautjes voor alle Rotterdammers die zorgen voor een
vader John, die in het stuk steeds tot nog even napraten.
meer last krijgt van dementie. Harlow Brammerloo, voorzitter ziek familielid, vriend of buur.
Vooral in de discussie aan het van de deelgemeente Noord, Het toneelstuk komt binneneind van het toneelstuk werd sprak zijn waardering uit tegen- kort als film uit op dvd. Op de
met de spelers meegedacht, op over alle familieleden die voor site www.dementierijnmond.
welke manier de beide dochters mensen met dementie zorgen. nl vindt u de laatste informatie
voor hun dementerende vader Hij wees op de ondersteuning over Mamjo, de Tas en de dvd.
van deze mantelzorgers, die mo- En natuurlijk voor informatie
zouden kunnen blijven zorgen.
Het toneelstuk Mamjo richt zich menteel veel aandacht krijgt in over omgaan met dementie.
als voorlichtingsproduct vooral
op Surinaamse Rotterdammers.
Die waren dan ook in ruime getale aanwezig.
De informatiemarkt, het toneelstuk en de discussie met het
publiek gaf veel herkenning en
nodigde uit tot veel praten met
elkaar. Veel vragen die onder
bezoekers leefden, werden beantwoord. Gemberbier en Suri-

Humanitas partner van

DE

SCHAAK

VESTE

Bij de Schaak Veste komen liefhebbers van spel, sport, wetenschap en onderwijs, kunst en cultuur samen om in een plezierige ambiance hun schaakinteresses met anderen te delen. De veste is van oudsher een beschermde
plek en symboliseert tevens de toren uit het schaakspel, vroeger: het kasteel.
De activiteiten worden tezamen met partners georganiseerd voor 50+’ers
en Humanitas is één van de belangrijke partners.
%FBDUJWJUFJUFOJO
16 oktober 9.30-16.00 Schaken overdag toernooi (rapidtoernooi - 25 min.pppp) in Gouda
18 oktober 13.00-17.00 ‘Tasting&thinking’ (vierkamp, whisky proeven, Schotse doedelzakken) in Rockanje
26 oktober 12.00-16.00 Bezoek Schaakstukkenmuseum+inloopschaak in Rotterdam
3 november 19.00-23.00 ‘Chinese’ chess (vierkamp Chinese specialiteiten) in Zwijndrecht
5 november 14.00-16.00 Denksportmiddag (inloopschaak) in Dijkveld Rotterdam
13 november 10.00-16.00 Dagje met Lex Jongsma (lezing of simultaat+ lunch) Humanitas-Bergweg R’dam
23 november10.00-16.00 Bezoek Herinneringsmuseum (koffie+lunch+schaken) Humanitas Akropolis R’dam
30 november 12.00-16.00 Bezoek Schaakstukkenmuseum (+inloopschaak) Rotterdam
3 december 14.00-16.30 Denksportmiddag (inloopschaak) Dijkveld Rotterdam
16 december 10.00-12.30 Lezing Hans Bouwmeester (Promotie De Schaak Veste) Donner Rotterdam
Op 27 september jl. ging de film ‘CREATOR VAN GELUK’ onder grote be- 28 december 12.00-16.00 Bezoek Schaakstukkenmuseum (+inloopschaak ) Rotterdam
langstelling in première De film volgt Hans Becker, als voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas Rotterdam, Aanmelden als lid en voor deelname aan activiteiten kan via de website van de Rotterdamse schaakbuitengewoon hoogleraar, Humanist, realist en levensgenieter. bond : www.r-s-b.nl/schaakveste, maar ook telefonisch of per e-mail bij Teun Koorevaar, die ook bereid
De naoorlogse jaren van hard werken en wederopbouw zijn de is nadere informatie te verschaffen. Telefoon : , email: LPPSFWBBSY!XYTOM
jaren waar hij in opgroeide, maar die mentaliteit is gebleven met
een opzienbarende openheid. Hij werkt samen met zijn extended
family voor de organisatie waar hij woont, werkt, slaapt en de liefde bedrijft. Als een modern circusdirecteur schept hij een eigen
wereld vol theatrale middelen, een huis voor allen, multicultureel
en dwars door alle sociale maatschappelijke lagen heen. Plezier
en geluk staan voorop en vergaderen blijft beperkt tot het hoogst
noodzakelijke. De film wordt over enige tijd uitgezonden op TV- %BU LBO JO IFU MVYVFV[FA3ÏTJEFODF ;JMWFSMJOEF WBO )VNBOJUBT
De ‘Zilverlinde’ ligt aanpalend aan de vestiging Humanitas-Akropolis
Rijnmond. Wij houden u op de hoogte!
met haar vele faciliteiten, om de hoek van de Ankie Verbeek-Ohrlaan (Verlengde Molenlaan).

Wonen met alle mogelijke service
en zorg aan de Goudkust van
Hillegersberg?

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

Voorzieningen: beautysalon, pedicure, kapsalon, supermarkt, bar, restaurant, biljartclub, bridgeclub, internetcafé, dierenweide, tandarts, herinneringsmuseum, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, etc.
Service (gratis): conciërgediensten, hulp bij computerstoring en installatie, extra korting in alle Humanitasrestaurants, advies van de zorgconsulent, verpleeghuisarts-advies, gebruik tandemscootmobiel, gebruik van de Humanitas rolstoelbus, juridisch advies bij problemen met zorgindicatie
(SPPUUFNŉESJFLBNFST)VSFOû UPUû "ESFT+VQJUFSTUSBBU

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

Nooit meer naar een bejaardenoord of verpleeghuis, maar wel van dit uitzicht
genieten? Bel Dennis Stello van Matchmakelaars: 010 - 233 01 01

