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Na het behalen van mijn HBS-diploma bleef er nog enige tijd over
alvorens ik in militaire dienst moest. Solliciteren naar een baan
was overbodig, omdat geen enkele werkgever iemand in dienst
nam die hoogstwaarschijnlijk al binnen afzienbare tijd in dienst
moest. Aardrijkskunde, reislust en de schepen van de HAL waren
mij niet vreemd en dus vroeg ik mijn ouders om tot mijn diensttijd te mogen varen. De vraag alleen al was haast heiligschennis,
want mijn ouders waren van streng religieuze afkomst. Na veel
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van de wal,Checklist...
getrokken door al die
toestemming van mijn zeer strenge
de dag aan de bar. De grote variëteit
sleepboten. Al gauw moest ik aan
moeder. Ik bleef soebatten en na me
in passagiers bestond uit o.a Judy
Kijk op
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Garland en Pia Beck, maar ook pilowww.uitvaartbespreking.nl
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www.uitvaartwilsverklaring.nl
Weet u wat

gingen. Ook was er iemand die elke
morgen vroeg al aan de railing stond.
Nu was het de policy van de Lijn, dat
passagiers ten alle tijd voorgingen,
dat wil zeggen als een passagier
met je wilde praten, dan nam je daar
tijde voor. Ik deed dat uiteraard met
geweldig plezier, want wat kon ik
allemaal niet leren van de levenservaring van deze mensen. En ze praatten
graag op zee.
Zeeziek
De reis naar New York duurde toen
acht dagen. Na de tweede dag kwam
de beruchte zeeziekte opzetten, een
dag later gevolgd door de werking
van de injecties. Ziek als een hond
was ik, maar gewerkt moest er worden. Natuurlijk hadden de oude rotten
dat al gauw in de gaten. Als ik dan
weer naar beneden, naar de kombuis
was gestrompeld, werd mij een pan
met gebakken uien, of gebakken spek
of eieren onder de neus gehouden.
En dan was het rennen naar boven
naar de railing. Op de achtste ochtend

werd ik wakker. De boot lag
helemaal stil en de zeeziekte was
over! Vanuit de patrijspoort zag ik in
mijn hut een kade met havenarbeiders en de wolkenkrabbers van New
York. Die eerste indruk zal ik nooit
vergeten. De passagiers gingen van
boord en na onze werkzaamheden
mochten wij aan wal. Ik had wel
willen juichen: “medescholieren,
ik loopt nu in New York! En ik ziet
het Empire State Building, Brooklyn
Bridge, Vrijheidsbeeld en al die
plaatsen waarvan wij op school hebben gehoord.”
Aart van Driel
Provenierssingel 89a
3033EJ Rotterdam

De prachtige foto van de Puntegaalstraat op de voorpagina van de vorige
editie was beschikbaar gesteld door
het Belasting- en Douanemuseum
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Zitw
opruimel
i
Dire ng.
leverb ct
aar!

RUIMTE VOOR ALLES WAT DE STAD TE BIEDEN HEEFT

QASHQAI

VISIA VANAF € 22.500
• Airconditioning
• Radio/CD speler met Bluetooth®
• ABS met EBD
• Curtain airbags
• NBAS (Nissan Brake Assist)
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QASHQAI+2

Opruiming!

OPTIMA VANAF € 30.150
• Panoramisch glazen dak
• 17” lichtmetalen velgen
• Inklapbare 3e zitrij
• Dakrails en extra getinte zijramen achter
• Bluetooth®

MAAK VANDAAG NOG EEN PROEFRIT

Visscher Rotterdam
Metaalstraat 5, ROTTERDAM
T: 010-456 33 33
www.uwnissandealer.nl

d
Meer dan honder
n
fauteuils staa
voor u klaar!!

SHIFT_the way you move

Vanafprijs Nissan Qashqai+2 € 30.150. Consumentenadviesprijs is incl. BTW en BPM en excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar
maken. Min./max. verbruik gecombineerd 6.7-8.6l/100 km, resp. 14.9-11.6 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 177 gr/km tot 209 gr/km.
Overeenkomstig richtlijn 1999/100/EC. Afgebeelde versie kan afwijken van de standaarduitvoering. Consumentenadviesprijs v.a. € 22.500 incl.
BTW en BPM en excl. Verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Brandstofverbruik min./max. (gecombineerd) verbruik: 5,4-8,4 l/100km, resp.
18,5-11,9 km/l, CO2-uitstoot resp. 145-204 g/km. Overeenkomstig richtlijn 80/1268/EEG. Leaseprijs Nissan QASHQAI v.a. € 501 per maand via
Nissan Financial Services. Full operational lease op basis van 48 maanden/20.000 km per jaar excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer.
Wijzigingen voorbehouden. Nissan Nederland. APK for life. Bij aankoop van een nieuwe of gebruikte Nissan ontvangt u levenslang gratis APK.
Vraag ernaar in onze showroom of kijk op www.apkforlife.nl

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils
ZitWel
Wel showroom Henk Speksnijderstraat 8 (naast Burchthuys Interieur), 3067 AC Rotterdam Alexanderpolder (Gratis parkeren)
W
Openingstijden ma. 13.00 - 17.30 uur, di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur, za. 10.00 - 17.00 uur
Telefoon 010 - 456 72 80 Internet www.zitwel.nl

Ook problemen bij het
 -"..&34WBO0044"/&/
gebruik van uw computer?
800/%&$03

6XTFOJPSFOTQFDJBBM[BBL
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u
een uitgebreide collectie seniorenmeubelen

Ledikant
Kasper
90 x 200cm
compleet met
elektrische verstelbare
lattenbodem en pocketveren matras

€ 595,00 p/set

gratis bezorgen en monteren

Relax
fauteuils
met
opstahulp
vanaf

€ 695,00

Zowel zitmeubelen, dressoirs,
kleinmeubelen, eetkamertafels en
stoelen als alles voor de slaapkamer
vindt in onze showroom. Ook kunt u
bij ons terecht voor uw vloerbekleding,
gordijnen en vitrages, zonwering,
behang. Wij kunnen ook zorgen voor
uw behang-, wit- en schilderwerk.
U vindt bij ons alles onder één dak
Bent u slecht ter been dan bezoeken
wij u thuis of halen u op naar onze
showroom. Tevens kunnen wij bij
aankoop van nieuwe vloerbedekking,
tegen een geringe vergoeding, u helpen
met het verplaatsen van meubels en/of
het verwijderen van de bestaande
vloerbedekking.
Stap eens bij ons binnen en laat u onder
het genot van een kopje koffie of thee
vrijblijvend informeren over de
mogelijk heden

4-*/(& UP;PSHDFOUSVN+PBDIJN"OOB 3055&3%".;6*%8*+, 5FMFGPPO
0QFOJOHTUJKEFO%JUN[BVVS JOUFSOFUXXXMBNNFSTFOWBOPPTTBOFOOM

COMPUTER HELP-LINE ROTTERDAM
Specifiek voor de 50-plusser
l
l

l
l

Privé-les op uw eigen computer bij u thuis
Goede begeleiding, ook bij aanschaf van een
computer of andere accessoires
Uitleg van o.a. internet en e-mail
Brieven en/of foto’s op de computer opslaan
en versturen

COMPUTER HELP-LINE ROTTERDAM

Instructeurs gezocht!
Meld u nu aan!!

BEL NU

Tel. 06-28227262
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Toonkunstenaar
Aad van der Hoeven jubileert
Op 31 maart is er een jubileumconcert – zie advertentie
elders in dit blad - want Aad houdt zich beroepsmatig al 50
jaar en op hoog niveau bezig met muziek in verschillende
uitingsvormen. Gevolg: diverse onderscheidingen, bijzondere
ontmoetingen en onverwachte uitnodigingen…..
Aad van der Hoeven is één van de
gelukkigen die van hun hobby hun
beroep konden maken. Op zijn zesde
wist hij al dat hij organist wilde worden. Toen hij dat later tegen zijn –muzikale - vader vertelde, reageerde die
in die na-oorlogse jaren met: “Daar is
geen droog brood in te verdienen, ga
maar naar de kweekschool.”
Maar waar een wil is…… Aad vertelt:
“Die kweekschool zag ik niet zitten;
daarom deed ik na de middelbare
school stiekem toelatingsexamen voor
het conservatorium. Ik had mijn hele
jeugd orgelles gehad in de Grote Kerk
in Schiedam; heb op mijn zestiende
mijn eerste orgelconcert gegeven dat
op de radio uitgezonden werd en gaf
inmiddels zelf ook les.”

Muziek met een verhaal
“Op mijn achttiende was ik aangenomen als organist in de Prinsekerk in
Blijdorp. Door deze baan en de lessen
die ik gaf, kon ik zelf de studie aan
het conservatorium betalen en ging
mijn vader akkoord. Ik slaagde en
heb drie volledige studies gevolgd:
eerst met hoofdvak Orgel, vervolgens
Koor- en Orkestdirectie en jaren later
Schoolmuziek. Deze - meer didactische - studie omvat muziekgeschiedenis, zingen en het leren luisteren
naar muziek. Zo komen we op mijn
muzieklessen op school, waar verteld
werd over Die Moldau van Smetlana.
Hierbij – zo legde onze leraar uit
– hoorde je aan de muziek hoe die ri-

vier stroomde. Eerst twee stroompjes
die samenkwamen, voorgesteld door
twee verschillende melodielijnen die
uiteindelijk in elkaar overvloeiden.
Verderop kon je aan de muziek horen
hoe het water stroomde: wild en kolkend of juist kalm voortkabbelend.”
Aad vertelt dat dit ‘programmamuziek’ heet: muziek met een verhaal.
Hoogtepunten
‘Toonkunsten’ wil zeggen: alles dat
met muziek te maken heeft. Organist,
dirigent en muziekdocent Aad kan
met recht toonkunstenaar genoemd
worden. Hij was op zijn achttiende al
koordirigent en had sindsdien meestal
drie à vier klassieke koren tegelijk
onder zijn hoede, waarbij hij ook
geregeld de muzikale begeleider was.
Als organist heeft Aad een grote voorliefde voor de orgelmuziek van Bach
en van de Franse componisten; wegens zijn verdienste voor die Franse
orgelcultuur ontving hij de zilveren

CCtje Nieuws

c foto burosolo.nl

Wat mij de laatste jaren opvalt, is dat alles wat ook maar een
klein beetje de dagelijkse sleur onderbreekt, uitgebreid en,
zoals men tegenwoordig zegt, als een ‘hype’ wordt gebracht.
Is er bijvoorbeeld een zonsverduistering, dan staat het hele
land weken van te voren op zijn kop, de brilletjes om ernaar te
kijken zijn niet aan te slepen en op een gegeven moment niet
meer aan te komen, de televisie is er ‘live’ bij en de deskundologen verdringen zich om ons te kunnen mededelen wat er
allemaal gebeurt.

Cox Column

Het heeft deze winter gelukkig twee
weekjes gevroren. De kranten stonden
er bol van! Meteen beschouwingen over
de Elfstedentocht, waarvan tot dan toe
de klimaatpessimisten hadden bezworen
dat die noooooooiiiit meer zou plaats
vinden, schaatsgekte die iedereen ook
inderdaad in zijn greep kreeg, de ziekenhuizen konden de stroom gewonden met
gebroken polsen en verstuikte ledematen
niet meer aan, en zo goed als iedereen
was gevangen in een soort begeestering
die ik mij van vroeger niet kan herinneren.
De media grijpen (ja, “media” is meervoud, dat moet iemand Louis van Gaal
toch eens vertellen) alles wat er maar
enigszins voor in aanmerking komt aan
om het groot te brengen, vermoedelijk
omdat het ‘handel’ is en de oplagen en
kijkcijfers toch al zo onder druk staan.
Neem die crisis waar we nu in schijnen
te verkeren. Het wordt gebracht als
een sportgebeurtenis. Juichend melden
de kranten hoeveel punten de beurs

nu weer is gezakt, welke banken er nu
weer op omvallen staan, waarbij er later
een zekere teleurstelling doorklinkt als
het niet gebeurt, en elke dag een paar
grote artikelen en op de TV een paar
deskundigen die ons ijverig vertellen hoe
we de ‘depressie’ het best te lijf kunnen
gaan, waarbij de ene helft precies het
tegenovergestelde beweert als de andere.
Ik vraag me trouwens af als ze alles zo
goed weten en de wijsheid in pacht hebben waarom ze ons dan driekwart jaar
geleden niet hebben gewaarschuwd.
Nu was er vorige week een vliegtuig
naar beneden gevallen. Sjonge, dàt was
een welkome aﬂeiding! De hele dag televisie met de hele dag dezelfde beelden,
want er was eigenlijk niets te melden.
Heel veel prietpraat en weer heel veel
deskundigen, het is toch wel ironisch
dat onze luchtvaartdeskundige Baksteen
heet, maar bijvoorbeeld of het vliegtuig
zijn landingsgestel uit had, hetgeen mij
wel relevant leek, daar kwam ik niet
achter.

medaille van de Société Académique
“Arts, Sciences, Lettres”. Een van de
andere onderscheidingen was - tijdens
zijn vorige jubileumconcert - de
benoeming tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau door de kersverse Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten.
Aad gaf concerten in de Nôtre Dame
en Sacré Coeur in Parijs en St. Paul’s
Cathedral en Westminster Hall in
Londen, soms als dirigent, soms als
organist, maar zijn meest bijzondere
ervaring was in Berlijn: “Ik was
aangenomen als dirigent bij het Christelijk Residentie Mannenkoor uit Den
Haag met als eerste opdracht, samen
met de wereldberoemde Berliner
Philharmoniker, een operaconcert in
Berlijn. Hierbij worden ‘losse’ operawerken ten gehore gebracht, zonder
de toneelvoorstelling. Bij dit concert
heb ik ook de Berliner Philharmoniker gedirigeerd, wat ik als een grote
eer beschouw.”

Voor slachtoffers en nabestaanden een
verschrikkelijke gebeurtenis natuurlijk.
Niettemin is vliegen een van de veiligste
manieren van reizen, dat moeten we
niet vergeten. En zolang je maar niet in
de buurt van een vliegveld woont, heb
je ook nergens last van. In dat verband
is het toch opmerkelijk dat de vorige
directeur van Schiphol, ene meneer Cerfontaine, nu gewoon ongeveer zegt: “Ja,
ik heb altijd maar wat lopen te liegen
over geluidsoverlast en zo, want anders
hadden we nooit kunnen uitbreiden.”
Nou u en dan ik weer. Kennelijk is zo’n
bericht nou weer niet interessant genoeg
om een beetje groot te brengen. Het
moet ons wel argwanend maken over het
waarheidsgehalte in de uitspraken van
huidige hooggeplaatsten.
Ik vlieg graag. Als u het niet verder vertelt, tegenwoordig “business”, vanwege
de ruimte en de service. Andere mensen
hebben vliegangst. Er is een geweldige
conference van een Amerikaanse komiek
uit de jaren zestig, Shelly Berman
geheten. (Ik geloof dat je het zo schrijft,
ik heb geen zin om het op te zoeken.)
Hij zit in een vliegtuig, angstig, hoort
de piloot slaperig zijn riedel afsteken
“Ladies and gentlemen, this is your
captain speaking enz. ….. we vliegen op
een hoogte van…. (gapend) …weet ik
veel… enz.” Op een gegeven moment
ziet ie de vleugel in brand staan, roept
de stewardess, “Miss, miss, the wing is

Koninklijke teleurstelling
Tijdens concerten in de Laurenskerk
maakte Aad ook nog kennis met
Koningin Juliana – die aandachtig
luisterde naar wat Aad te vertellen
had en, heel kenmerkend, reageerde
met een hartgrondig: “Verdorie”
toen zij te horen kreeg dat ze verder
moest……. – en met prins Bernhard.
Deze laatste was heel geïnteresseerd en ging met Aad mee kijken
naar het grote kerkorgel. Hij vond
het prachtig dat hij aan de registers
mocht trekken en wilde graag nog
eens over een en ander doorpraten
op Soestdijk. Aad dacht: “Dat zal
wel”, maar een half jaar later kwam
inderdaad de uitnodiging ….
Els Beekmans

on ﬁre…”, waarop zij met ijzige stem
zegt: “Coffee, tea or milk…”
En dan is er nog die gezagvoerder die
na het opstijgen vergeet zijn microfoon
uit te zetten, zodat het hele vliegtuig
hem tegen zijn collega hoort zeggen:
“Zo, nou ga ik eerst ’s even lekker
schijten en dan die blonde stewardess
een beurt geven…” De geschrokken
stewardess sprint door het gangpad
naar voren om hem te waarschuwen,
maar struikelt over een tas en valt
languit. Waarop een oud vrouwtje tegen
haar zegt: “Niet zo haastig, hij moet
eerst nog schijten hoor…”
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Structureel herstel van uw lichamelijke klachten?

’n goed kunstgebit?

Bel direct OCA!
DE FYSIOTHERAPIE SPECIALIST

Voor ons geen kunst!

Mode voor bbeennss
ieder moment bens
MODE

Veel ouderen hebben klachten aan bijvoorbeeld rug, nek, arm, schouder of knie.
Ook komen diabetes, COPD, Reuma en algeheel conditieverlies veel voor.

Behandeling bij u thuis mogelijk!

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.
Met gerichte programma’s die persoonlijk op u zijn afgestemd.
Professionals die zich inzetten voor uw fysieke welzijn met
als doelstelling een structureel herstel van uw klachten.
Ga actief uw klachten te lijf

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.

Bel (010) 44 300 90

Met OCA Rotterdam heeft u:
A) geen wachttijden, u kunt direct beginnen
B) professionele en persoonlijke begeleiding
C) Ruime parkeermogelijkheden.
D) vergoed door alle zorgverzekeraars met aanvullende verzekering.

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Het beste adres in Rotterdam voor een leven zonder klachten
OCA ROTTERDAM, Heer Bokelweg 10, 3032 AD Rotterdam, tel:010-4430090
FYSIOTHERAPIE CHARLOIS, Boergoensestraat 76, 3082 KC Rotterdam, tel: 010-4280225
e-mail: info@ocarotterdam.nl, Internet: www.ocarotterdam.nl

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

Goetzee DELA

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 8,95 p.p.

vertrouwde
uitvaartverzorging
Boezemsingel 35 Goetzee Uitvaartverzorging heet voortaan
3034 EC Rotterdam Goetzee DELA. Een nieuwe naam voor
t (010) 280 52 80 een vertrouwde organisatie die al een
eeuw uitvaarten verzorgt in Rotterdam en
omgeving. Al 12,5 jaar werken Goetzee
Uitvaartverzorging en DELA samen en
bundelen elkaars kracht. De kroon op deze
samenwerking is de naam Goetzee DELA.

(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Soep van de dag, Mini Loempia’s, Kerry driehoekjes, Salade,
Gebakken banaan, Vers fruit, Gebakken Chinese garanalen,
8 spices tongfilet, Kong Boo Kip, Zhiu Yiem Kip, Babi Pangang
Spek, Lo Han Tjai Groenten, Foe Yong Hai, Moutain Spring Saté,
Ossehaas à la chine, Cha Sieuw, Babi Pangang, Ket Li Kip,
Patat, Nasi, Bami, Mihoen

Vrij., zat., zondag en feestdagen
Kinderen t/m 11 jaar € 6,95

€ 9,95 p.p.

Uniek specialiteiten onbeperkt opscheppen.
Tevens uitgebreid à la carte menu, reserveren gewenst.
Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

Nieuwe collectie
van maat 36 t/m 52
Ook de nieuwste trends in mantels en jacks!
o.a.Betty Barclay, Bandolera, Taifun,
Tuzzi, Frank Walder, Sommermann
en Freya etc.

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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
(medio 2009 gaan wij verhuizen
naar: Burg. Aalberslaan 43
in Krimpen a.d. IJssel)

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

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

SLIJPERIJ

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

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

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

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
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 85”
Als er geen De Oud-Rotterdammer zou zijn, had je geen DOR-lezers.
Maar als er geen DOR-lezers rondlopen, kan er geen De Oud-Rotterdammer gemaakt worden. WWDN-opgave 85 was een foto uit begin
jaren 60, de hedendaagse foto van dezelfde locatie kon alleen
maar gemaakt worden door de medewerking van een DOR-lezers
echtpaar. Ik praat over mevrouw en de heer Brouwer van de Oldegaarde in Pendrecht. Als gepensioneerd techneut bij de HAL woont
de heer Brouwer, samen met zijn Tukkerse echtgenote, al jaren in
de HAL-flat. Hij wees me tot op de vierkante meter, waarvandaan
de raadfoto destijds was gemaakt. En zodoende heb ik een bijna
gelijke foto; alleen de horizon is iets drukker geworden.

A.L. van der Linde-Tiben (Vlagtwedde): “Wilgenplaslaan in Schiebroek”
(Neen! Toen de Dorpsweg, later de
Pendrechtseweg in Zuid. AvdS).
A.W. Boer-Moorlag (Sellingen):
“Heel vaak heb ik gehoopt dat er
eens een foto van de oude Dorpsweg
gepubliceerd zou worden en nu is het
ervan gekomen. Aan deze weg staat
nog steeds mijn geboortehuis, al heet
het nu geen Dorpsweg meer. Ik ben er
in 1943 geboren en heb er gewoond
tot mijn huwelijk in 1963. Op de foto
is goed het grote huis met het rieten
dak te zien. Dat stond tegenover
ons huis en toentertijd woonde er de
familie Breuls. Na de aanleg van de
Groene Kruisweg is het huis gesloopt,
want de weg liep bijna door hun
keuken. Ook het huis van de familie
Nederlof is nog goed te zien en van
melkboer Van der Vorm. Het is altijd
heerlijk wonen geweest in de polder
en inderdaad was het ‘s zondags altijd
heel druk met wandelaars en fietsers.
Na de aanleg van de Groene Kruisweg was het gedaan met de rust en er
veranderde ook veel door de aanleg
van het Zuiderpark. Wij moesten een
groot stuk van onze tuin afstaan voor
volkstuinen en voor het graven van
een singel.”
Tj.H. Daane (Suawoude): “De plaats
op de foto in De Oud-Rotterdammer is tussen Charlois en Pendrecht.
De weg links van de singel is de
(oude) Dorpsweg. Later werd dit
de Pendrechtseweg. Rechts van de
singel begint het Zuiderpark. Het
huis aan het kopse eind van de singel
werd bewoond door mijn opa, Arie
Nederlof. Hij was vroeger agent bij
de Rotterdamse politie. Toen de singel
net was gegraven, werd deze door de
familie als zwembad gebruikt. Dat
kon toen nog, doordat het schoon water was. Het water stond in verbinding
met het Oldegaardebad waar ook druk
gezwommen werd. De oude Dorpsweg liep vanaf de Kromme Zandweg
langs het huis van mijn opa, langs het
oude militaire kamp naar de Charloise
Lagendijk bij het kerkhof.”
Jan Weda (Maassluis): “Gelukkig is
de foto op internet een stuk duidelijker dan in de krant, met meer details
– de Euromast - om een richting te

bepalen. De eerste gedachte was
Alexanderpolder, maar links is nog
net een molen te zien en dat bracht
me op de molen aan de Kromme
Zandweg en het spaarzame verkeer
op de Groene Kruisweg. De foto
zal gemaakt zijn vanuit een flat aan
de Oldegaarde – niet zichtbaar - in
Pendrecht en de wandelende mensen
op de Dorpsweg, die op het niet zichtbare kruispunt links overgaat in de
Kerkwervesingel. Een oude Falkplan
plattegrond bleek een goed hulpmiddel te zijn.”
Ton Kieboom (Barendrecht): “De
Pendrechtseweg, voorheen Dorpsweg, loopt van de Oldegaarde naar
de Dorpsweg/Kromme Zandweg. De
foto is vermoedelijk genomen vanaf
de net gereedgekomen HAL-flat op
de hoek van de Oldegaarde/Kerkwervesingel in de richting van de
Dorpsweg. Achter de HAL-flat stond
een lagere school, waar ik opzat.
Om de week hadden we zwemles en
liepen we in twintig minuten met de
hele zesde klas via deze weg en de
Dorpsweg naar het Charlois Lyceum
op het Nachtegaalplein (= hoge
gebouw midden achter op de foto).
In de kelder van het lyceum was het
zwembad. Een aantal jaar later werd
de Pendrechtseweg gereconstrueerd en voorzien van twee x twee
rijstroken en sloot aan op de Groene
Kruisweg. Thans is de weg in beide
richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De aanleg van het
Zuiderpark, dat later de weg omsloot,
was reeds in volle gang.”
Rob de Zwart, Puerto Marina 422, E
29630, Benalmadena, Spanje: “Dit is
volgens mij de oude Dorpsweg. Men
ziet de Euromast en de schoorsteen aan
de Doklaan. Achter de dikke boom in
het midden ligt de huidige Dorpsweg,
waarvan de oostelijke bebouwing er
nog niet was. Links op de foto ziet
men auto’s rijden over de nieuwe
Groene Kruisweg. Links onderaan
op de foto en langs de Dorpsweg,
maar niet zichtbaar, was een militair
kampement. De opname is gemaakt
boven wat nu Pendrecht heet, ongeveer
tussen Oldegaarde en Slinge. Maar wat
een rust straalt alles nog uit!”

NU

TOEN
G.Kooijman: “Dit is de Dorpsweg in
het begin van de jaren 1960, die een
deel van het Zuiderpark in wording
laat zien.De rechtdoor lopende weg
is de Dorpsweg, die heel vroeger
Katendrechtseweg heette.Tot jaren na
de Tweede Wereldoorlog was er een
onaangetaste landweg met hofsteden
en herenhuizen erlangs. De foto
werd gemaakt vanaf de HAL-flat te
Pendrecht, een nieuwbouwwijk die
in het begin van de jaren ‘50 werd
gebouwd. Zelf heb ik veel jeugdherinneringen aan de foto. Geboren aan de
Korperweg (zijweg van de Dorpsweg)
in de Charloise polder, dagelijks
lopend over deze weg naar school aan
de Voornsevliet in oud-Charlois. Een
afstand van zo’n vijf kilometer. Op
de voorgrond van de foto was in de
oorlogsjaren een kampement van de
Duitsers met zoeklichten en afweergeschut. Het huis op de voorgrond
werd bewoond door tuindersfamilie
De Koning, verderop rechts de familie Nederlof en links de woning van
melkhandel Van der Vorm. Zo kan ik
nog wel even doorgaan, maar als je
nu een foto op dezelfde plaats maakt,
is er tot aan de eerstvolgende kruising
met de Kromme Zandweg niets dat
aan deze foto herinnert.”
C. Zwijnenburg (Ridderkerk): “Deze
foto is gemaakt vanaf het tegenwoordige Pendrecht; we kijken hier op de
Dorpsweg richting Maastunnelplein.
Geheel links op achtergrond staat de
molen aan de Kromme Zandweg. De
Dorpsweg liep vanaf het Maastunnelplein tot aan de Charloise Lagendijk
en kwam uit bij de NederlandsHervormde Begraafplaats. Dit stuk
Dorpsweg heet nu Pendrechtseweg en
gaat over in de Kerkwervesingel. Ook
zie je hier links, waar de auto’s rijden,
de Groene Kruisweg. Ik heb met mijn
vrienden menig appeltje gepikt in de
boomgaarden aan de Kromme Zandweg en ben achterna gezeten door de
boer met zijn jachtgeweer. Stukken
van de Dorpsweg zijn nog terug te
vinden bij de tennishal Dorpslaan en
het kerkhof Dorpshof. Ik herinner mij,
dat aan de Dorpsweg ook soldaten
gelegerd waren en ik heb Pendrecht
en Zuidwijk zien bouwen, dus het
landelijke zien verdwijnen.”
K.H.v.d.Graaf: “Dit plaatje was voor
mij geen probleem: Natuurlijk de

Dorpsweg. In het huis bij de bomen
woonde vroeger de familie Koning,
verderop naar Charlois ook rechts het
huis van Nederlof. Verder woonden
de melkboer Van der Vorm en de
familie Zwaal er; Zwaal was eigenaar
van een boomgaard. Ik moet ook de
boerderij van Jungerius niet vergeten.
Ik ben geboren Dorpsweg 399, vroeger 181, voorbij de Korperweg; het
was een zandweg van de Charloise
Lagendijk tot de Katholieke Kerk.
Heel erg bedankt voor dit plaatje.”
John Hokke: “Dorpslaan. Als ik goed
kijk en vooral naar de gebouwen op
de achtergrond van de foto (kerk en
school), dan moet dit de Dorpslaan
zijn. In 1963 was ik daar in het militair barakkenkamp als centralist. In
dit kamp was opvang van de mensen
uit Nieuw-Guinea. De MGD had er
een ziekenboeg en dienstplichtigen
moesten zich daar melden bij de
artsen Wiersma of De Vrijer. Daar
een goede diensttijd gehad. Vergeten

zal ik nooit de sinterklaasavond met
die ontzettende dichte mist, toen ik
van huis terug moest naar het kamp.”
(Die mistige avond, ik dacht in 1963,
herinner ik me ook heel goed. In verband met een radio-uitzending moest
ik die avond in de Boezembarakken
zijn. Ik ben toen ruim 30 minuten
aan het zoeken geweest naar het
bruggetje op de Boezembocht. En nu
de Dorpslaan: in 1959 werd mij groot
verlof verleend en moest ik mijn PSU
(Persoonlijke Standaard Uitrusting)
inleveren op kamp Dorpslaan. Ik wist
absoluut niet, waar ik die laan moest
zoeken. Later bleek het de militaire
naam voor de Dorpsweg te zijn.
AvdS).
De tweewekelijkse attentie gaat
richting Spanje.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 87

Als ik met een ‘Waar-was-dat-nou-foto’ bezig ben, ga ik er automatisch van uit,
dat er tegenwoordig nog wel iets van het getoonde aanwezig is. Zelfs als het alleen maar de straatnaam is. Bij deze opgave is zelfs de gevraagde straatnaam uit
het straatnamenregister verwijderd. Toch hebben in deze straat jonge en oudere
mensen gewoond, vandaar dat ik toch de vraag stel ‘Waar was dat nou?’.
Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór
16 maart 2009 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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TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN

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

(voor loszittende onderprothesen)

www.pietlap.nl Schijf u in op onze website en ontvang als eerste onze aanbiedingen

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN
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.
REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur

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

Senioren verhuizingen

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.

Het inpakken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken.
Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken en
plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het
aansluiten van alle electrische apparatuur.

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

Tussen erfgenamen kunnen soms grote conflicten ontstaan over de bestemming van de spullen van de overledene. Dat kan voorkomen worden door vóór het overlijden regelingen te treffen.
Daarover gaat deze keer onze rubriek. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl

Voorkom conflicten over verdeling van ‘de spullen’
In veel gevallen zal het verdelen van ‘de spulletjes’ van de
overleden ouders of een alleenstaande geen problemen geven
als erfgenamen redelijk met elkaar omgaan. Anders wordt
het als een van de erfgenamen erg onwillig wordt of als er
voorwerpen van grote waarde nog niet zijn ‘benoemd’ door
de overledene. Zijn er waardevolle goederen – bijvoorbeeld
kunstwerken, antiek, een auto of andere roerende zaken die
minstens duizenden euro’s opbrengen – dan is het raadzaam
dat mensen voor hun overlijden daaraan al een bestemming
geven of alvast ‘schenken’ aan iemand aan wie ze het willen
toevertrouwen.

Informatie
Opinie

Wil men het pas verdeeld zien nà
zijn of haar overlijden, dan is een
codicil daarvoor geschikt. Daaraan
worden wel eisen gesteld. Het is een
handgeschreven verklaring waarvoor geen notaris hoeft te worden
ingeschakeld (in tegenstelling tot
een testament). De verklaring moet
door de opsteller eigenhandig zijn
geschreven, gedagtekend en ondertekend zijn voor de rechtsgeldigheid.
Het codicil mag ook geen alternatief
zijn voor een testament. In de verklaring kunnen de wensen worden gezet
voor alles wat er met de uitvaart
moet gebeuren en waar meubelen,
sieraden en andere goederen naar
toe moeten gaan. Het is wel zaak
dat nabestaanden weten waar u het
codicil bewaart. Als u het alleen voor
uzelf opstelt, wil het nog wel eens
– vooral na lange tijd – kwijt raken.
Ook is het misschien aan te bevelen
de toebedeelde personen een kopie
te geven van uw op schrift gestelde
wensen. Uitvaartondernemingen
willen het ook wel voor u bewaren.

Een notaris kan het origineel (gratis)
bij het testament voegen. De herroeping van het testament of codicil
– men kan nog wel eens van wensen
veranderen – betekent dan ook weer
inschakeling van een notaris.
Verloten
Zoals gesteld zal de verdeling van de
spullen, als er sprake is van slechts
enkele goed met elkaar omgaande
erfgenamen (meestal kinderen), niet
gauw problemen geven. Onderling
komen ze daar meestal wel uit.
Willen meerdere erfgenamen hetzelfde graag hebben, dan is een verloting
een oplossing waarbij wellicht bij
een volgende aanspraak de winnaar
van de verloting even niet mee mag
doen. Scheve gezichten kunnen
ontstaan als sommige kinderen
menen op bepaalde goederen recht
te hebben, omdat hun ouder dat in
het (verre?) verleden wel eens heeft
toegezegd. Als daar geen bewijzen
van zijn, zou het zelfs tot conﬂicten
kunnen lijden. Beseft moet worden

dat hun overleden ouder dat nooit
zo zou hebben gewild. Indien er
helemaal niks is vastgelegd bij de
verdeling van de inboedel, zou men
ook een natuurlijke weg kunnen
ingaan. Bijvoorbeeld: de juwelen
van moeder naar de eigen dochters
en het gereedschap van vader naar
de zonen. Beter is ook als de eigen
kinderen dat onderling uitmaken. Er
zijn heel wat ruzies ontstaan, doordat
aangetrouwd (schoondochters en
schoonzonen) zich nadrukkelijk met
de verdeling bemoeiden en de kans
schoon zagen iets ‘in te pikken’.
Gaat het om waardevolle spullen
– bijvoorbeeld meesterwerken – dan
is het zaak hierbij een notaris te
betrekken, die een waarde ervoor
bepaalt. De netto opbrengst – besef
dat er aardig wat kosten voor
taxatie en het uurtarief van de notaris
zullen afgaan – komt dan bij de te
verdelen nalatenschap volgens het
wettelijk erfrecht of zoals die is
bepaald per testament. Dat betekent
dat uiteindelijk daarover ook weer
successierechten worden geheven.
Als slechts enkele erfgenamen in
het spel zijn, hoeft dat ook zelfs niet
veel problemen te geven. Maar als
er vele verwanten zijn met aanspraken, dan kan het organisatorisch een
zeer tijdrovende zaak worden. Een
voorbeeld uit de praktijk. Een (altijd)
alleenstaande kunstenaar had na zijn
overlijden in zijn huis honderden
schilderijen, waarvan enkele rede-

lijke museumwaarde (wat dat ook
moge zijn!) hadden.
Veiling
Behalve een enkel schilderij dat hij
had toegezegd aan een naaste vriendin, had hij voor de rest niks vastgelegd. De erfgenamen waren wel
dertig nichten en neven. De door de
erfgenamen aangewezen boedelverdeler (beter zou zijn geweest als de
erﬂater per testament een executeur
had aangewezen) had vervolgens een
heidens karwei om de schilderijen
te verdelen onder alle wettige erfgenamen. Heel handig schakelde hij
eerst kunstkenners in (over de kosten
van hen heeft hij onderhandeld) die
met een dikke duim de waarde van
een schilderij bepaalden. Het ging
vaak om hooguit enkele honderden
euro’s per kunstwerk. Vervolgens

organiseerde hij een expositie waar
elke erfgenaam een bod op het
gewenste schilderij kon uitbrengen.
Vervolgens werd er voor alle andere
belangstellenden nog een galeriebezoek georganiseerd.
De totale opbrengsten minus alle
kosten kwamen bij het geldelijk deel
van de nalatenschap. De schilderijen
waar niemand belangstelling voor
had, werden gratis weggeschonken
of verdwenen in het vuilnis.
Willen nabestaanden of erfgenamen helemaal niks te maken met
de nagelaten ‘oude troep’ van een
overledene, dan kunnen zij opkopers
of boedelopruimers inschakelen die
‘als er nog wat te halen’ is dat gratis
doen of voor weinig kosten.
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’.
Sociale voorzieningen
Bijzondere situatie
In de huurtoeslag
Ik word binnenkort 65 jaar en kan
een van mijn kleine bedrijfspensioentjes in één keer laten afkopen. De
afkoopsom bedraagt circa 700 euro.
Mijn vraag is, heeft dit consequenties
voor mijn huursubsidie?
Nee. Daarvoor bestaat sinds enkele
jaren een bijzondere regeling. Mensen die huurtoeslag aanvragen of
bij wie verlenging speelt, moeten
dat wel zelf in de gaten houden.
Want in de normale procedure wordt
uitgegaan van het ‘verzamelinkomen’
in het voorgaande jaar waarover
de Belastingdienst beschikt. Om te
voorkomen dat de afkoopsom wordt
meegeteld bij het bepalen van de
huurtoeslag is het zaak het formulier
‘Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’ in te vullen. Overigens moet
u wel bedenken dat een afkoopsom

wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting.
Bijstandsmoeder wil
korting voorkomen
Mijn moeder heeft een pand dat
bestaat uit twee zelfstandige appartementen. Mijn moeder woont in het
ene, ik in het andere. Ik heb een bijstandsuitkering. Zij wil schenkingen
aan mijn zoon, ouder dan 18 jaar,
doen om te voorkomen dat ik word
gekort op mijn uitkering. Is dit de
manier en wat moeten we doen om
te voorkomen dat, als mijn moeder
overlijdt, haar nalatenschap in mijn
vermogen valt, waardoor ik ook mijn
bijstandsuitkering kwijt raak?
Uw moeder kan een testament laten
opmaken dat zij haar nalatenschap
niet aan u toebedeelt, maar aan haar
kleinzoon. Een rol kan daarbij misschien nog gaan spelen dat u, als uw

moeder overlijdt, rechten kan doen
gelden op de zogeheten ‘legitieme
portie’. Vraag aan de sociale dienst
in uw gemeente hoe men daarmee
omgaat.
Uw moeder kan nu natuurlijk ook
schenkingen doen aan uw meerderjarige zoon: die zijn per kalenderjaar
vrijgesteld van schenkingsrechten tot
€ 2734. Als hij meerderjarig is (18
jaar) heeft dat geen gevolgen voor
uw bijstand. Woont hij bij u in, dan is
het wel zaak dat de schenking op zijn
eigen rekening wordt gestort. Vraag
bij de sociale dienst naar de mogelijkheden hierover. Ze zullen hierover
een eerlijk advies geven.
Wij wijzen u voorts op het bewonen door u van de woning van uw
moeder. Betaalt u een redelijke huur?
Als u gratis in de woning woont, zou
dat misschien ook kunnen leiden tot
een korting op uw bijstandsuitkering,
omdat de sociale dienst dat als een
schenking gaat beschouwen waarmee

u wellicht ook boven het vrij te laten
vermogen per jaar komt. We weten
niet of dat zo is, maar we waarschuwen u hiervoor alvast.

Samenlevingskwesties
Trouwen met vriendin
die eigen woning bezit
Ik denk binnen twee jaar te trouwen
met mijn vriendin in gemeenschap
van goederen. Zij heeft een eigen
woning die vrij van hypotheeklasten
is. Kunnen haar twee kinderen de
woning verkopen als zij eventueel
zou overlijden? Volgens mijn vriendin kunnen zij pas na mijn overlijden
de woning als erfenis opeisen.
Zodra u met uw vriendin gaat
trouwen, is het raadzaam met haar en
een eventuele adviseur door te nemen
wat er allemaal moet worden vastgelegd. Als er niks wordt vastgelegd,
kan het inderdaad zo zijn dat haar

twee kinderen hun erfdeel opeisen
als zij overlijdt. Dat zou ook kunnen
betekenen dat het eigen huis (dan
van u en uw vriendin samen?) moet
worden verkocht.
We willen ons niet bemoeien met wat
u en uw vriendin moeten afspreken,
maar bij hertrouwen wordt vaak door
een partner een aantal huwelijkse
voorwaarden in de vermogenssfeer
gewenst. Immers, in het geval dat
u niets zou hebben en zij een ﬂink
vermogen (zoals een eigen woning)
bezit, zou u zomaar bij huwelijk in
gemeenschap van goederen de helft
toegewezen krijgen. Wij vrezen dat
dit toch, hoe mooi hertrouwen ook
is, vaak toch niet de bedoeling is om
niet de eigen kinderen te benadelen. Des te meer lijkt het ons ook
verstandig dat beiden eveneens in
testamenten vastleggen hoe met hun
nalatenschap moet worden omgegaan als men komt te overlijden.
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ZONDER ZORGEN
VERHUIZEN



VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN






Al jaren het vertrouwde adres voor het

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN



bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner gaan wonen.

Wij verzorgen graag voor U:
 Bezemschoon-oplevering van de woning
 Diverse reparatie-werkzaamheden in de woning
 Opleverings schoonmaak

Senior verhuizingen
met zorg
Klussenservice
Duidelijk offerte
Gratis verhuisdozen
Geheel verzekerd
In- en uitpakservice

U kunt al
verhuizen
vanaf € 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 010 - 218 82 05 OF 06 - 51 17 34 26

“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!”

ECONOLOGISCH DE BESTE

®

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

www.marcoleer.nl

Venrooy Tandtechniek

“Ons leren bankstel is
weer zo goed als nieuw!

Van ontwerp tot realisatie

D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.

U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het
kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.



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

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave



Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Openingstijden:
di t/m vr. 10.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

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

ECONOLOGISCH DE BESTE

Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

www.degedenkgroep.nl

®

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

Slinge 435
3085 ES Rotterdam
Telefoon 010-4806889
Fax
010-4813665
e-mail: info@degedenkgroep.nl

Leverancier van
grafmonumenten,
urnen en
gedenksieraden

www.marcoleer.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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Mijn eerste interland
was een ‘schandelijke vertoning’
Op 31 maart is het 69 jaar geleden dat ik voor het eerst in de Kuip kwam. Het was niet bij een
wedstrijd van Feyenoord, dat toen nog met een ij geschreven werd, maar bij de vriendschappelijke
interland Nederland-Luxemburg. Achter op de fiets van mijn vader reden we in een half uurtje van
de Bergpolderstraat naar het vier jaar daarvoor met de wedstrijd Feyenoord-Beerschot geopende
stadion. We namen plaats in vak P, dat jarenlang hèt vak van de Feyenoordleden was. Ik was pas
vijf jaar. Op foto’s uit die tijd kan je aan de lege plekken op de tribunes zien dat het stadion nog
uitgerust was met kale, houten banken die pas vele jaren later door ‘kuipjes’ werden vervangen.

Het bijzondere aan de, overigens
onbelangrijke, wedstrijd tegen de
Luxemburgers was dat de pas negentienjarige Abe Lenstra zijn debuut
in Oranje maakte en het duel in een
4-5 zege voor de gasten eindigde.
Abe Lenstra scoorde wel al na tien
minuten het openingsdoelpunt, maar
kon die schandelijke nederlaag, zoals
de legendarische radioverslaggever
Han Hollander het noemde, niet
voorkomen. Feyenoord was in deze
wedstrijd vertegenwoordigd door
drie spelers: de boomlange doelman
Adri van Male en de halfspelers Bas
Paauwe en Arie de Vroet. De naam
van Sparta werd hoog gehouden door
de van RFC overgekomen Daaf Drok
en Jan Poulus van SVV fungeerde

als aanvallende spil. De naam van
Herman Choufoer (ADO) zal ook
nog velen bekend in de oren klinken.
Hij maakte in de tijd van mr. Jacques
Hogewoning jarenlang deel uit van
het sectiebestuur.
Stijfkop
Abe Lenstra behoorde in zijn actieve
jaren bij Heerenveen tot de meest
besproken voetballers van Nederland. Zijn supporters droegen hem op
handen, zijn medespelers niet altijd.
Vanwege zijn Friese stijfkoppigheid
raakte hij nogal eens in conﬂict met
de keuzecommissie, die in die jaren
het Nederlands elftal samenstelde.
Sterren als Faas Wilkes en Kees Rijvers hebben wel eens een zucht van

- Een volle Kuip met statribunes achter de doelen -

verlichting geslaakt als de man met
de bekende kuif een keer verstek liet
gaan, omdat hij niet durfde te vliegen
of omdat hij het niet eens was met
zijn opstelling als linksbuiten.
Als jongen van veertien, vijftien jaar
adoreerde ik ‘Us Abe’. Als het voorlopig Nederlands elftal op woensdagmiddag in de Kuip een oefenwedstrijd speelde tegen een Engelse
club, trok ik de stoute schoenen aan
en diende bij de directeur van de Mathenesser HBS in de Hofstedestraat
een verzoek in om een uur eerder
vrijaf te krijgen. Achteraf verbaast
het mij nog altijd dat die directeur,
de scheikundeleraar Dijkstra, die
niets met voetbal op had, die wens
altijd inwilligde. Doordat het stadion
nog niet over een lichtinstallatie
beschikte – die kwam pas in 1957
- begonnen die oefenwedstrijden
altijd om vier of vijf uur. Dan racete
ik op mijn ﬁets naar het stadion en
deed ik hartstochtelijk mee met het
scanderen van Abe’s naam.
Weergaloos
Ik herinner me nog als de dag van
gisteren hoe teleurgesteld iedereen

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

was, toen Abe eens in de beginopstelling ontbrak, hoewel zijn meespelen was aangekondigd. Abe had
onderweg naar Rotterdam vertraging
opgelopen, maar verscheen twintig
minuten na het begin toch aan de
zijlijn. Nooit heeft het Abe-Abe zo
luid in de Kuip geklonken als toen.
Vraag me niet wie er het veld moest
ruimen voor de Fries, want dat was
op dat moment niet belangrijk...
In die periode kon ik niet bevroeden dat ik ooit nog eens als directe
tegenstander van Lenstra mocht
optreden. Abe is in november 1920
geboren, ik in september 1934. Een
verschil derhalve van bijna veertien
jaar. Hij sloot zijn carrière af bij
Enschedese Boys, dat in die jaren,
net als Excelsior, in de eerste divisie
speelde. Abe was de vier kruisjes
al gepasseerd, maar dankzij zijn
weergaloze techniek was hij toch nog
een tegenstander met wie rekening
gehouden moest worden. Een keer
maakte onze toenmalige trainer de
fout tegen ons te zeggen: “Laat die
Abe maar lopen, die kan niet meer
mee.” Nou, dat hebben we geweten.
We gingen met 4-1 de boot in.

Sluw
We hebben op Woudestein ook eens
met 1-0 gewonnen. Ik had toen de
eervolle taak Abe te bewaken. Omdat
hij, nog meer dan vroeger, een
broertje dood had aan lopen, ging ik

- Adri van Male brengt redding -

niet voortdurend op zijn hielen staan,
maar gaf ik hem twee meter ruimte
om zijn medespelers in de verleiding
te brengen hem aan te spelen. Als
de pass dan kwam, lukte het me een
paar keer Abe te verrassen en de bal
te onderscheppen. Dat ging Abe op
den duur vervelen. Toen ik weer eens
probeerde voor hem te komen, ging
hij op mijn rechtervoet staan, waardoor mijn been werd geblokkeerd en
ik mijn kniebanden blesseerde.
Zo slim of sluw was Abe dan ook
weer, maar voor de rest niets dan
goeds over de Fries, die eens door
Fiorentina in de verleiding werd
gebracht een blanco cheque te
tekenen. Abe bedankte voor de eer
en daar zijn ze hem in Friesland nog
altijd dankbaar voor. Welke andere
Nederlandse voetballer kan er op
bogen dat er een standbeeld voor
hem is opgericht en een stadion naar
hem vernoemd?

den
Dick van

Polder

Het rijke Rotterdamse sportleven kent vele bekende en onbekende
foto’s. Cees Zevenbergen plukt elke veertien dagen zo’n foto uit zijn
omvangrijke archief, waar u zich de tanden op kunt stukbijten. Twee
weken later onthult hij het raadsel en kunt u zien of u het bij het goede
eind had.

Oplossing foto 17 februari 2009
In de vorige krant was deze raadfoto spiegelverkeerd te zien. Dan maakte de opgave dus extra moeilijk. Desondanks herkenden velen de Rubroekstraat, waar op zondag 17 juli 1949 de ﬁnish was van de eerste Ronde van Crooswijk. Het Vrije Volk deed er de volgende dag uitgebreid
verslag van. Vooral werd stilgestaan bij winnaar Henk Faanhof: ‘Lef heeft de Amsterdamse renner zeker. En rijden kan hij ook. Niemand in
Crooswijk twijfelt daar nog aan. Wat Faanhof zondag in de eerste Ronde van Crooswijk liet zien, grensde aan het ongelooﬂijke en heeft dit
wielerevenement mede tot een overweldigend succes gemaakt’. Het Vrije Volk doelde op het feit dat Faanhof de wedstrijd als winnaar afsloot
met niet minder dan een ronde voorsprong. Faanhof was dan ook niet de eerste de beste. Hij nam in 1948 deel aan de Olympische Spelen en
behaalde in 1949 de amateur-wereldtitel op de weg. De belangstelling voor de Ronde van Crooswijk was – zoals de foto toont– enorm. Heel
de wijk was, ondanks ‘kletterende regenbuien’, uitgelopen. De eerste zeven renners waren: 1. H. Faanhof (Amsterdam), 2. A. Geluk (Rotterdam), 3. V.d. Putten (Den Haag), 4. P. Muilwijk (Rotterdam),
5. F. Versluys (Waddinxveen), 6. J. de Groot (Leiden) en 7.
B. Ouwehand (Den Haag). De tweede Ronde van Crooswijk
werd in juni 1950 gehouden. Toen was Manus Brinkman de
oppermachtige winnaar. Hij hield er, behalve de hoofdprijs
(‘de raceﬁets van Het Vrije Volk’), zijn vrouw Dinie aan
over. Zij troffen elkaar voor het eerst toen hij de dag na de
wedstrijd zijn premies in Crooswijk kwam ophalen.
Nieuwe foto
Af en toe duiken foto’s op waarvan het maar niet lukt alle sporters te herkennen. Dat geldt ook voor deze foto uit
de tweede helft van de jaren dertig. Hier gaat het zo goed als zeker om het tweede elftal van de bekendste Rotterdamse club. Tot op heden zijn acht namen van dit elftal bekend. De speler staand tweede van links is misschien
het gemakkelijkst. Hij speelde later een grote rol in de organisatie van de club. Het zou mooi zijn als via de lezers
alle spelers bekend worden.
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Barometers

zonnig geprijsd Actiemodellen:

10% korting

Rikkoert Lekkerkerks
Klokkenhuys heeft
voor u een ongeëvenaarde collectie barometers samengesteld.
Leverbaar in vele
houtsoorten of geheel
in glas met roestvrij
staal.

18

[ EINDE VAN DEZE SERIE ]

VAN HAVENMAN
TOT KUNSTSCHILDER
Het contact en werken met vele kunstenaars uit Nederland en
België prikkelde Rijsdijk steeds meer tot het zelf ter hand nemen
van penseel en palet.
Maar eerst volgde nog een zeer bijzondere expositie waarmee zijn
kunstgalerie bijna alle Nederlandse en Belgische kranten haalde
en een aantal TV-ploegen zich voor de poorten van zijn landgoed
verdrongen. Rijsdijk trok met de overzichtstentoonstelling van de
befaamde c.q. beruchte meestervervalser Geert Jan Jansen de
aandacht van een massaal en kooplustig publiek. Daarnaast ventileerde Rijsdijk via de pers zijn plannen omtrent het starten van
een kunstcommune à la Anton Heyboer, hetgeen opnieuw de
nieuwsrubrieken van de schrijvende pers, radio en TV vulde.
Deze twee feiten maakten van de expositie ‘Geert Jan Jansen’ een
absolute bezoekershype en genereerden een recordomzet in verkochte kunst. Op afroep moest Geert Jan Jansen populaire items
snel bijmaken en werd dit werk nog nat van de verf, alweer verkocht. Rijsdijk liet zijn plannen voor een kunstcommune en een
hieraan gekoppelde real time docusoap op de Nederlandse TV met
hem in de hoofdrol varen (het draaiboek hiervoor lag overigens bij
Masmedia al klaar). Hij wijdt zich vanaf nu helemaal aan de schilderkunst en aan zijn nieuwe vriendin Savita Singh met wie hij een
succesvol kunstenaarsduo vormt. Aan de roemruchte jaren van
loopjongen tot havenman, miljonair en uiteindelijk kunstschilder is
nog geen eind gekomen. Dus tot later...)

1 Rijsdijk (links) samen met meesterschilder Geert Jan
Jansen met op de achtergrond een natuurgetrouw
‘naar’ Appel schilderij.

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51

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)

ERTIFICEE
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info@rikkoert.nl
www.rikkoert.nl

ZLIVE
RW

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER
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GECERTIFICEERD TAXATEUR
GOUD- EN ZILVERWERKEN

Vrijdag koopavond.
Gratis parkeren in het centrum.

DE MARKGRAAF ART & GALLERY

(FNPFEFMJKLFTGFFSFOHF[FMMJHWFSXBSNEUFSSBT

3 hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen!
75 meubelfabrikanten onder een dak!

Iedere dag 5 verschillende menu's
van € 9,15 - € 15,50
Op werkdagen kunt u belegde
broodjes en (overwerk)maaltijden
bestellen. Bij grote bestellingen
kunt u gebruik maken van
onze bezorgdienst.
Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

&&5$"'&1&5*53&45"63"/5

Zaterdag’s is het eetcafé alleen
open voor grote gezelschappen
(op afspraak)

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465, email: aphap2@xs4all.nl

www.demarkgraaf.be

BANKSTELLEN
WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
FAUTEUILS

LEDIKANTEN
LINNENKASTEN
LATTENBODEMS
MATRASSEN

2.5+1+1

KLEINMEUBELEN

(in diverse stoffen) Actieprijs E. 1898,-

VERBREE MEUBELEN
Twijnstraweg 6a ( industrieterrein)
Geopend:

3500m2

Lekkerkerk tel. 0180-661706

dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
Vrijdagkoopavond 18.30-20.30 uur
Zaterdag
9.30-16.30 uur
www.VERBREE-MEUBELEN.nl

Gratis parkeren
Eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

Openhaarden &
Kachelcentrum

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

REPARATIE & VERKOOP
van wasmachines - koelkasten klein huishoudelijke apparaten ect.

Leo van Gent

‘t Plateau 1, Spijkenisse, Tel.: 0181 - 611 598

!FSLANKEN MET (ERBALIFE
'EMAKKELIJK LEKKER EN AFWISSELEND

'A NAAR WWWHET½TGEVOELNL

De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 3 maart 2009

pagina 11

Bellboy, baantjesgast en barkeeper
Torenspitsmonteurs
vinden elkaar door DOR
De gegevens en foto’s die Han van
den Broeke beschikbaar stelde over
het monteren en onderhouden van neonkruizen op kerktorens, hebben veel
reacties opgeleverd. Zo hebben de
oud-collegamonteurs Henk van der
Wielen en Jo Büscher uit Bleskensgraaf zich gemeld.
In nauwe samenwerking met Fa. W.
Patings uit de Oranjeboomstraat 219
heeft Van der Wielen in 1958 de St.Theresiakerk op de hoek van Lange
Hilleweg en Strevelsweg voorzien
van gasverwarming. Van der Wielen
nam als ‘dak- en torendeskundige’
de montage van het rookafvoerkanaal voor rekening. Büscher meldt
tussen 1944 en 1965 met veel plezier
gewerkt te hebben bij Electro-Motor
aan de Oranjeboomstraat 281 en dat
hij namens het familiebedrijf veel
kerktorens beklommen heeft. Dat
deden hij en Han van den Broeke met
collega’s als Arie Smids, Lou Ophof,
Jo de Jong en Leen Nieuwland. Han
van den Broeke hoopt dat zij zich
eveneens melden. Hij wil een bijeenkomst organiseren om samen herinneringen op te halen. Erik Thijsen, de
nieuwe eigenaar van Electro-Motor
heeft Van den Broeke te kennen
gegeven om met hem over de zaak
van vroeger te willen praten.

Mijn levensverhaal is als een boek in mijn hoofd opgeslagen,
maar het is alsof er een paar bladzijden ontbreken. Wat zou ik
graag herinneringen ophalen met mensen die ik heb gekend om
zo te proberen die ontbrekende bladzijden terug te vinden. Na
een geweldig huwelijk, dat vijftig jaar heeft mogen duren, is mijn
vrouw drie jaar geleden overleden. De leegte die dan ontstaat
geeft alle tijd om terug te denken aan wat is gepasseerd.

Ik denk dan aan de omgeving van de
Kruiskade; aan de Zijdewindestraat
waar ik opgroeide en iedereen mij
Mickey noemde; aan de Gouvernestraat waar mijn eerste jeugdliefde woonde; aan het werk dat ik
heb gedaan; aan oude vrienden en
vriendinnen. Hoe zou het vergaan zijn
met Rietje Siep, Zus Verboon, Wim
Visser, Theo Vriedhof, Freddie Giezen
Nel Kuipers-Van Pelt uit Schiedam,
de broers of zus van Bep Kling uit de
Gouvernestraat en vele anderen uit die
buurt?

Appeltje
Na de ambachtsschool, die ik niet heb
afgemaakt, werd ik in 1946 fietsjongen
bij de bloemenzaak Immink De Lange.
Vervolgens was ik nog even piccolo
in het Arena theater om daarna in het
horecabedrijf terecht te komen. Ik trad
als leerling-kelner in dienst van Hotel
Central waar ik met Eddy Florijn
werkte, die het ooit tot directeur van
Hilton schopte; onder andere in Tel
Aviv, Rotterdam en New York. Eind
1948 zegden we onze baan op. Eddy
vertrok naar Italië en ik ging als
bellboy varen bij de Holland-Amerika
Lijn. Ik heb er gevaren als commis, sa-

lonbediende en baantjesgast. Iedereen
kende me daar als ‘appeltje’ vanwege
mijn blozende wangen. Het was een
fantastische tijd, waarin ik onder een
strakke discipline veel heb geleerd.
Eind jaren zestig ging het reizen per
vliegtuig het van de schepen winnen
en begon de Holland-Amerika Lijn
te reorganiseren. Na een reis met de
Rotterdam hield ik het in 1967 voor
gezien en werd bedrijfsleider bij discotheek D2 aan de Heemraadssingel.
Aangezien het niet de baan was die
ik had verwacht, nam ik mijn ontslag
en werd barkeeper, afwisselend drie
dagen bij de Ambassadeur en drie
dagen bij Pieter Caland. De bedrijfsleider in deze zaken was de bij de
Holland-Amerika Lijn alom bekende
Koos Dekker.
De Lijn
In 1970 ging ik bij het Hilton Hotel
werken waar ik als barkeeper in ‘Le

Bateau’ kwam te staan. Daar kwam
ik op een dag Henk Bloemink tegen,
die barkeeper was bij de Boemerang
op de Goudsesingel. Hij vond dat ik
maar een reünie voor oud-werknemers
van de Holland-Amerika Lijn moest
organiseren, omdat ik zoveel mensen
kende. In 1975 heb ik dat samen met
Jan van den Burgh voor elkaar gekregen. Het werd een onvergetelijk feest
in het Hilton Hotel.
Vervolgens werkte ik nog in Bristol
op de Coolsingel, in het Casino in
Scheveningen en later in het Casino in
het Hilton Hotel in Rotterdam.
In september 1988 organiseerde ik
weer een reünie voor oud-werknemers
van de Holland-Amerika Lijn, maar
nu in Engels. Het was de aanloop
naar de oprichting van vereniging ‘De
Lijn’, die intussen alweer twintig jaar
bestaat en nu zo’n 2200 leden telt.
Na mijn pensionering in 1995 heb
ik nog rondleidingen in Stadion

Annie de Reuver: ‘Humanitas, geweldig!’
“Wat de medewerkers van Humanitas dagelijks doen om mijn
leven zo aangenaam mogelijk te maken is werkelijk geweldig.”
Annie de Reuver is vol lof over de vier Humanitasdames die haar
dagelijks behulpzaam zijn met wassen, aankleden, naar bed
gaan, eten bereiden en het appartement schoonhouden. Mede
daardoor kruipt de bekende en langst optredende zangeres van
Nederland langzaam maar zeker uit het breukendal. In december kwam ze in haar woning ten val en brak op twee plekken
haar linker pols en arm.

In deze lastige dagen krijgt Annie
ook veel steun van enkele bijzondere
vrienden, zoals Bas(sie) en Coby
van Toor en vriendin Sjanet Gebbe.
“Die drie zijn een steun en toeverlaat

in deze barre tijd”, complimenteert
Annie in haar gezellige Humanitasappartement in Schiebroek. “Zo’n
ongeval ontregelt je leven volledig.
Mijn wereld stortte in elkaar, man wat

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (33)

een ellende en pijn heb ik gehad. Mijn
agenda liep in het honderd en ik moest
enkele optredens afzeggen. Jammer
hóór, want er werd op mijn komst
gerekend.”
Annie wil zo snel mogelijk de draad
weer oppakken, onder de mensen
komen, weer zingen voor haar fans.
“Thuis rondscharrelen is niets voor
mij. Je zit de hele dag maar te denken,
naar buiten te kijken en te prakkezeren. Op zo’n moment prijs ik me héél
gelukkig met Humanitas. Zonder deze
hulporganisatie zou het leven geen
leven meer zijn.”

- Annie de Reuver pluist elke twee weken
De Oud-Rotterdammer uit. “Een heerlijke
krant, jammer dat er zo weinig in staat van
Bospolder, Tussendijken en Spangen, waar
ik mijn jeugd doorgebracht heb.” Foto De
Oud-Rotterdammer -

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 gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud
Voet in Capelle aan den IJssel. Eind 2009-02-22 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.

Ahoy’
In de gemeenteraadsvergadering van 30 november 1967
viel het besluit voor de bouw van het sport- en tentoonstellingscomplex Ahoy’ in het Zuiderpark. PvdA-wethouder Roel Langerak sloeg 2 juli 1968 de eerste paal
voor deze schepping van architectenbureau Groosman
NV, Van der Stoep, Pinnoo-Nugteren. Zijn collega van
Financiën, Jan Worst, verklaarde op 22 oktober in de
commissie Economische Aangelegenheden, dat het
tentoonstellingsgedeelte van Ahoy’ wegens financiële
beperkingen niet groter kon worden dan 12.000 vierkante meter.
Op 19 december plaatsten Langerak en Worst eendrachtig het eerste spant voor het later wereldwijd vermaarde
complex. Voor Langerak was het zijn laatste publieke
handeling. Op de gemeenteraadsvergadering van 20
augustus 1970 werd de scheidende wethouder voor Sport
en Recreatie benoemd tot Ridder in Orde van de Nederlandse Leeuw. Zijn afscheid was op 26 september tijdens
een bijeenkomst van de Rotterdamse Bond van

Volkstuinders.Prins Claus verrichtte 15 januari 1971
de officiële opening van Ahoy’. De dag daarna gaf
wethouder Henk van der Pols het startschot voor de
eerste zesdaagse in sportpaleis Ahoy’. Overigens heeft
de gemeente Rotterdam een fikse financiële aderlating
ondergaan bij de bouw van het complex. Op 4 februari 1971 deelde het college mee dat de bouw bijna 50
procent duurder was geworden dan het aanvankelijk
geraamde bedrag van 50 miljoen gulden.
Op 22 juni 1973 werd bekend dat de Europese conventie-Staalprijs 1973 de staalconstructie van sportpaleis
Ahoy’ had bekroond met de hoogste onderscheiding
voor buitengewone staalconstructies. Tussen 12 en 14
oktober 1973 kreeg Ahoy’ in één weekeinde 25.000
bezoekers te verwerken. Zij bezochten de concerten van
The Rolling Stones. Ahoy’ werd tot voor enkele jaren
geschreven met een apostrof rechts van de y’, maar die
is in de ban gedaan.

Pagina 12

Dinsdag 3 maart 2009

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Problemen met uw (kunst)gebit?

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

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

5FMFGPPO 

• zonwering
• parket
• complete
slaapcomfort afdeling

VAN MOURIK BV

5FMFGPPO 

U koopt bij ons een nieuwe
matras, wij voeren de oude gratis af

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

www.smileclinic.nl

VEN
VRIJBLIJ !
VRAAG
PGAVE
PRIJSO

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

"DIJMMFTTUSBBU
3-3PUUFSEBN4DIJFCSPFL

● het verwijderen van uw
oude vloerbedekking, tegen
een kleine vergoeding
● het uit-en inruimen van uw
meubilair
D

• laminaat
• tapijten
• gordijnen
• linoleum

010 - 420 88 84

*OHFCPVX
)VNBOJUBT"LSPQPMJT

Indien u bij ons nieuwe
vloerbedekking aanschaft
zorgen wij eventueel voor:

van Parade Tapijt

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

F 395,-

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

Voel de kwaliteit

Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar

introductieprijs

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG

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

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

Nieuw bleken
van tanden,
in 1 uur langdurig
resultaat

Frans de Woningontruimer
Is er voor U om de betreffende woning geheel bezemschoon op te leveren geheel
volgens de eisen van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.
Wat doen wij zoal:
1.
2.
3.
4.
5.

Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)
Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering
Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat
Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.
Het opvullen van de ontstane gaatjes

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties
7. Verhuizingen transport e.d.
8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen
c.q. te verrekenen met de ontruiming
9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen
Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam •

Tel.: 0651338998

KvK Rotterdam nr: 24313480 • www.dewoningontruimer.nl
( ‘s maandags gesloten )

Lusthofstraat 56 | 3061 WG Rotterdam | Tel : 010-4145782

Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel Nederland

Î
Wij zijn gespecialiseerd in het PROFESSIONEEL OVERZETTEN van:
SMALFILM, dubbel 8 mm, Super 8 mm, Single 8 mm. Naar DVD
ÎOok ALLE systemen VIDEOBANDEN, VHS, Betamax, 8mm,
Hi-8mm, geluidsbanden en cassettes naar CD/DVD.
ÎAl Uw kostbare opnamen worden door mij, in
EIGEN-BEHEER, VEILIG en discreet overgezet.
ÎZie ook onze WEBSITE: www.tomdegraaf.nl of
in de winkel van woensdag t/m zaterdag.

Dordtselaan 256
3073 GW Rotterdam
Tel: 010 - 485 63 63

Foto - Film - Video + Laboratorium sinds 1938

Wij geven
de hoogste prijs
voor uw
oude goud

keNt u
ze Nog?

De oude reclameborden van emaille? Ze zijn
volledig uit het straatbeeld verdwenen en de
meeste zijn bij het grofvuil beland. Nu zijn deze
borden een gewild verzamelobject, en ik ben één
van die verzamelaars.
Heeft u nog zo’n bord in een verloren hoekje,
en wilt u het verkopen?
Neem dan contact met mij op!
A. de Vries
Mathenesserweg 92
3026 HG Rotterdam

advert_oudrdam01.indd 1

010 437 36 76
06 18 77 55 60
06 28 46 83 16

21-01-2009 19:42:33

De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 3 maart 2009

pagina 13

De melkwinkel aan de Brede Hilledijk
Wie kent ze niet …?
Wie kent ze niet, die prachtige krullen aan
het hekwerk rond diergaarde Blijdorp.
Vlaardinger D. de Voogt weet er meer
van. Bij de bouw van de nieuwe
Rotterdamse Diergaarde werd veel
ijzerwerk uitbesteed aan een firma in
de Hartmanstraat. Ik dacht de firma
Mindeno. Als jongen van 15 jaar
heb ik daar samen met een smid aan
de grote toegangshekken gewerkt.
Wij hebben samen onder andere de
krullen getrokken die boven op de
hekken zitten. Dat was eerst de pijpen
vullen met zand, kloppen zodat het
zand goed zakte en vast kwam te
zitten en dan in het vuur. Wanneer de
pijp roodgloeiend was, werd de krul
erin getrokken en mocht er dan toch
nog een platte plek in komen, dan
werd er een plaat op gelast en de boel
weer netjes rond geslepen. Het gaas
werd aan de staanders met hoekstaal
en 3/16 schroefjes vastgezet; ik heb
nóg een lamme arm van het schroefdraad tappen. Dat ging toendertijd
nog allemaal met de hand en er zitten
toch wel wat gebroken tappen in die
staanders, hoor. In mei 1940 werd
de zaak gebombardeerd en stonden
we op straat. Hoe ‘t verder met het
bedrijfje is afgelopen weet ik niet,
want ik ben toen ergens anders gaan
werken. Ik weet nog wel dat aan het
eind van de Hartmanstraat, bij de Binnenweg een fietsenstalling was die de
Toekomst heette en daar stalden wij
onze fietsen. Als wij om half zes onze
fiets gingen halen, was het altijd: “We
gaan de toekomst tegemoet”. Nog altijd als ik bij de diergaarde kom en de
toegangshekken zie, denk ik: “Daar
heb ik nog aan meegewerkt.”
D. de Voogt
1e Van Leyden Gaelstraat 300
3134 LE Vlaardingen
010-4343525

Klaverjassen
Iedere week, op maandag- en donderdagavond, wordt in het Emmahuis, op de
hoek Bentincklaan/Statenweg geklaverjast. De avonden beginnen om 19.00
uur en duren tot ongeveer 22.15 uur. De
kosten voor deelname zijn respectievelijk
€1,- en € 1,50. Daarvan wordt u op de
avonden voorzien van stukjes kaas en
worst. Op donderdag is er een competitie.
Van het deelnamegeld worden aan het einde van de rit prijzen gekocht. Er kunnen
nog een paar kaarttafels bij. Voor informatie kunt u contact opnemen met Toos
(010-4625399) of Aad (06-17778037).
U kunt ook op één van de avonden een
keer komen kijken en wellicht meespelen.
U moet dan bij binnenkomst bellen op
nr. 373 en het sleuteltje. Er wordt dan
opengedaan.

Wie kan met mijn tante, Adrie van der Dussen- de Jong,
herinneringen delen uit de tijd dat zij en mijn oom, Daam van
der Dussen, een melkwinkel hadden aan de Brede Hilledijk
35 in Rotterdam.

Ze woonden en werkten daar van
1946 tot 1957. Op het raam van de
winkel stond met geverfde letters:
MELK BOTER KAAS en EIEREN
en eronder: D vd DUSSEN.
De letters waren geschilderd door
leerlingen van de Ambachtschool.
Later werden dat verchroomde letters.
Oom Daam had een uitgebreide
wijk om melk te venten, die hij had
overgenomen van Snoei. Later werd
de wijk gesaneerd. De melk werd
bezorgd met paard en wagen. Het
paard werd gestald in de Bothastraat

en later, na opheffing van de stal, bij
Kieboom vlak bij het Stadion. In de
Bothastraat was ook het uitgiftelokaal
(waar de melk afgehaald werd) en
het spoellokaal (waar de melkbussen
werden schoongemaakt). In de straat
stonden ook lorrenpakhuizen.

ging hij op school op het Afrikaanderplein. In 1957 verhuisden ze naar
Baarn en kregen daar een nieuwe
Zuivelwinkel in een winkelgalerij. In
1960 is Nettie daar geboren.
We zijn benieuwd wie nog iets weet

over deze Rotterdamse periode. We
horen graag van u!
Mevr. A.van der Dussen-de Jong
Valkendaal 77
2914 RL Nieuwerkerk a/d IJssel
rijmieklein@xs4all.nl

De Tempo volgde de paard en wagen
op en nog later kwam de Ford Taunus
bestelauto. In het midden van de
Brede Hilledijk lag een spoorlijn voor
de trein die met bananen uit de havens
kwam. Hij reed heel langzaam en er
liep een man vooruit met een bel.
Met de watersnood in 1953 liep de
winkel onder, doordat deze zoveel
lager lag dan de dijk (straat).
In 1950 is zoon Kees geboren. Later

Het kind
of de cameraman
Rotterdammer Bas Buitendijk (1951) kwam eind 2008 met een
debuutroman over zijn leven in Rotterdam. Het is een aangrijpend, maar ook humorvol boek geworden, vol boeiende jeugdherinneringen, dat zich in één ruk laat uitlezen.

Bas beschrijft hoe zijn lang gekoesterde wens om een roman te schrijven
aanvankelijk wordt verstoord door
het plotselinge overlijden van zijn
jongste broer. Daar bovenop krijgt
hij ook nog eens een nare boodschap
over zijn eigen gezondheid. Door deze
berichten dreigt Robert weg te zakken
in een moeras van zelfmedelijden en
hersenspinsels. Maar uiteindelijk pakt
hij toch de draad weer op en schrijft
een boek waarin zijn alter-ego probeert hem te redden door een terugblik
in zijn verleden.
Als een cameraman beschrijft hij op
beeldende wijze de zorgeloze jaren
vijftig waarin hij opgroeide in Rotterdam. Het verhaal is gelardeerd met
tijdsbeelden die bij elke vijftigplusser
onmiddellijk herinneringen oproepen
aan de stad, aan de muziek uit de roerige jaren zestig, de Puchjes, Kreidlers
en de kleding. De rode draad is zijn
kennismaking met de Indische cultuur
en met vallen en opstaan volwassen
worden. Aangrijpend is het verhaal
over het verlies van de baby en de

- Bas Buitendijk met dochter Jane Ai
Hua, ontwerpster van de boekomslag -

adoptie van zijn Chinese dochter. Een
prachtig verhaal van een avontuurlijke
babyboomer, die de kern van zijn
bestaan raakt door te schrijven over
wat hij heeft meegemaakt.
‘Het kind of de cameraman’
kost € 21,95. Deze paperback telt
226 pagina’s en is verkrijgbaar bij de
reguliere boekhandel of te bestellen
via internet bij Bruna, Bol.com en de
Free Musketeers. ISBN: 978-90-4840400-1

Mijn historie

Rubriek voor en van lezers die over een gebeurtenis in hun
leven vertellen. Bijdragen kunnen worden gestuurd naar info@
deoudrotterdammer.nl en mogen niet langer zijn 250 woorden.

De eeuwige kuisheid
De nestor is dood. Van de
Vlaardingse en Schiedamse
huis-aan-huisblad-journalistiek
welteverstaan. Ruud van Houwelingen (73) is op 14 februari
heen gegaan, zoals hij altijd heeft
geleefd: bourgondiër, ook sikkeneurig en cynisch, af en toe
een beetje tragisch, maar evenzo
plagerig én met een gulle lach. De
dokter constateerde dat Ruud, als
suikerpatiënt verblijvend in een
zorgwooncentrum, een griepje had
opgelopen. Hij wilde die middag
naar bed. Een half uur later was
het over en uit. Van Houwelingen
had zijn glorietijd in Vlaardingen
en Schiedam in de jaren ’70, ’80
en ‘90. In z’n columns in de huisaan-huisbladen Groot-Vlaardingen
en Het Nieuwe Stadsblad maakte
hij gehakt van politici, vooral ter
linker zijde, en van zijn linkse
collega’s bij andere kranten die
met het glas in de hand in de plaatselijke kroeg nog dachten dat ze
– zonder Ruud - de wereld konden
verbeteren. Wij kennen hem vooral
als vertegenwoordiger van de regionale journalistiek in de landelijke
vakbond annex beroepsorganisatie
NVJ. Want ondanks zijn lichtelijk

rechtse opvattingen – thans zou hij
bij Wilders en Verdonk opstandig
links zijn geworden - was hij
een trouw en loyaal lid van een
vakbondsbolwerk. Wars van al
het ‘overbodig gelul’ op vergaderingen. Als Ruud het woord
vroeg op de NVJ-vergaderingen,
die toen vaak uitmondden in een
Poolse landdag, dan ging iedereen
even verzitten. Eindelijk lachen
geblazen! ‘Hoe staat het met onze
reiskostenvergoeding? En wanneer begint de lunch?’ waren zijn
terechte vragen. Hij kreeg de steun
van het bestuur, die zo langzamerhand alle betweterige opmerkingen van de pluriforme pers ook
beu was. Een mooie reden om de
ochtendvergadering te beëindigen. Ruud zat glunderend aan de
lunchtafel en vrat in z’n eentje
tot hilariteit van de anderen alle
kroketten op die op een schaaltje
lagen voor de tafelgenoten.
En natuurlijk, aan het eind van
de dag was hij als eerste aan de
bar om na al ‘dat gelul’ het glas te
heffen ‘op de eeuwige kuisheid’
van een ieder.
(HR)
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NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Tel: 015-8894807
Keurmerk BER

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

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

U i t v a a r t v e r z o r g i n g

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden: 010-24.29.812

40PlusRelatie.nl

1988

-

2009

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

Kantooradres:
Randweg 42
3074 BP Rotterdam
Tel.: 010-24.29.810

Uitvaartwinkel Memorandum
Lengweg 84
3192 BL Hoogvliet Rt
Tel.: 010-24.29.814

Website

Webwinkel

http://www.memorandum.nu

http://www.uwzrotterdam.nl

tel. 010-4828928
Persoonlijke uitvaartzorg

BEHANGEN / WITTEN / SCHILDEREN / ONTRUIMEN
VERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

“Ook U kunt stoppen met roken! ”
Methera is gepecialiseerd in het behandelen van mensen die willen stoppen met roken. Wij informeren en motiveren u in een
eerste gesprek, vervolgens leeft u, bewust doorrokend, gedurende een week naar uw stopmoment toe en komt dan terug voor
de laserbehandeling. Wij coachen u na de behandeling telefonisch zolang als nodig.
De lasermethode is succesvol, pijnloos en éénmalig.

Kosten: € 150,- p/p totaal

Bij tegelijkertijdstoppen krijgt de 2e stopper

www.ovmrotterdam.nl

Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur
zon- en feestdagen 12.00 – 17.00 uur

50% korting

Afvallen “8 tot 10% in 6 weken tijd!”

Met ondersteuning van de laserbehandeling kunt u 8 tot 10% van uw gewicht kwijtraken in 6
weken. Na een intakegesprek ondergaat u de laserbehandeling waardoor het hongergevoel
wordt weggenomen. U heeft daarna niet de behoefte om méér te eten dan wat volgens het dieet aan u wordt voorgeschreven.
Na 3 weken volgt een weegcontrole en schakelen we over op ons stabilisatieplan. Na weer 3 weken wordt er weer gewogen en
in onderling overlegbepaald of en hoe u verder wilt gaan. Kosten:

HOUSE OF ENGLAND
CHESTERFIELDS
Verkeerstorenlaan 1
Nootdorp
015-2560064

€70,- totaal

“Geactiveerde zuurstoftherapie”

WWW.JANBEHANG.NL
Grote collectie
behang, tevens
zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

www.houseofengland.nl

Behangers en Schilders aanwezig.

Altijd eerst even bellen: showroom op
afspraak geopend

Kleiweg 106 - 3051 GW Rotterdam
Telefoon: 010 - 418 41 74

Geef uzelf fitheid, vitaliteit en gezondheid cadeau. De therapie is volstrekt natuurlijk, er worden
geen stoffen toegevoegd en niet met verhoogde zuurstofconcentraties gewerkt. Deze behandeling kan een positieve invloed
hebben op aandoeningen als hart-en vaatziekte, bloeddrukdoorbloedings problemen, diabetes, astma en COPD, slaapstroonissen, slaap-abneu stress, burn-out, concentratiestoornissen, en chronische vermoeidheidsklachten. De meeste cliënten welke
een kuur hebben ondergaan stoppen zelfs met snurken. Behandeling is mogelijk in combinatie met welke andere therapie dan ook”

Kosten: kuur 10 behandelingen van 20 minuten € 165,Methera Lasertherapie kunt u vinden aan de
Oostmaaslaan 37 in Rotterdam Kralingen
Telefoon (010)4527413 of e-mail info@methera.nl | zie ook www.methera.nl

De BoedelZorgDrager
verhuist op maat

te huur in Hillegersberg

Tien jaar geleden richtte Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op.
In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererend
bedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen.

40 APPARTEMENTEN
EN 4 PENTHOUSES

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

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

Weids wonen in een wereldstad
Volop groen, weidse luchten en ruimte. Dat is wonen in de Douglasspar. In de Rotterdamse
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek staat de Douglasspar, het middelste gebouw van
de drie appartementencomplexen die samen Het Bergse Park vormen. Vanaf uw terras
heeft u een spectaculair uitzicht. En wilt u nog dichter bij de natuur zitten? Pak dan de
fiets of maak een heerlijke wandeling. U loopt vanuit de Douglasspar zo het Lage Bergse
Bos in. Bent u meer een liefhebber van gezellig shoppen? De Bergse Dorpsstraat, het hart
van het pittoreske dorpscentrum van Hillegersberg, is een luxueus shoppinggebied.

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

OPEN HUIS

GEBITSPROTHESES EN IMPLANTOLOGIE
Méér dan 45 jaar ervaring (Familiebedrijf)
Professionele begeleiding
Ook voor reparaties op afspraak (klaar terwijl u wacht)
Nabij gezondheidscentrum
te bereiken met stadsbus 34 en metrohalte Slotplein

t SVJNF  FO LBNFSBQQBSUFNFOUFO t PQQFS
WMBLUFOWBODBN2UPUDBN2 t MVYFBGXFSL
JOHOJWFBVt[FFSSVJNUFSSBTtBMWBOBGE QFS
NBBOE JODMVTJFGFJHFOQBSLFFSQMBBUTtHFOJFUWBO
EFWPPSEFMFOWBOIVSFO

;BUFSEBHNBBSUVVS
"BOEF+VQJUFSTUSBBU
UF3PUUFSEBN
Verhuurinformatie:

Kijk voor meer informatie over dit project op

010 - 404 02 50

www.douglasspar.nl
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Anekdotes, films en foto’s houden
herinnering aan ‘IJzeren Willem’ levend
Nadat in de jaren zeventig bekend werd dat de oude Willemsbrug zou verdwijnen, kwamen talrijke discussies op
gang over het behoud van minstens één van de overspanningen van ‘IJzeren Willem’, zoals de troetelnaam voor de
voormalige Willemsbrug luidde. Directeur Gerard Verschoor
en journalist Jan Meijer van Het Vrije Volk trokken het initiatief. Jan, een geboren en getogen Arnhemmer, kwam op zijn
21ste als jong verslaggever naar Rotterdam. Als geen ander
verloor hij zijn hart aan de stad en werd hij het historisch
geweten van Rotterdam. Talrijk en gewaardeerd waren zijn
publicaties over de rijke geschiedenis van de stad, waartoe
vanzelfsprekend ook ‘IJzeren Willem’, Coolsingel, Schiedamsedijk, Noordereiland en De Hef en Koninginnebrug over de
Koningshaven behoorden.
Velen dragen in hun hart persoonlijke
herinneringen aan de Maasbruggen.
Geen historisch belangrijke, maar toch
beelden die door hun klank en kleur
in het geheugen gegrift blijven. De
oude Willemsbrug heeft velen in alle
jaargetijden gediend. Wie er overheen
ging, schoof langs een brok haven
dat midden in de stad lag en iedereen
boeide die er oog voor had. Veel Rotterdammers leefden intens mee met
het leven op het brede water van de
Nieuwe Maas.
‘Zo van: hé, de Nieuw-Amsterdam
is binnen’ of ‘daar ligt weer de Karel
Doorman (een voormalig vliegdekschip van de Koninklijke Marine) bij
het Noordereiland’. Zo’n beschrijving
gaf de ware Rotterdammer een warm
gevoel van trots, ook als langs de
Wilhelminakade schepen lagen als de
Rotterdam, Statendam en Westerdam.
Wandelen over de brug was een favoriete bezigheid voor menigeen. Dan
werd genoten van een prachtig uitzicht
op het drukke scheepvaartverkeer en
de rokende pluimen uit schoorsteenpijpen. Natuurlijk werd de wandeling
onderbroken boven een Rijnschip
dat door het water ploeterde met in
de ruimen bergen onafgedekte kolen.
Vaak ook was de rivier grauw en was
het worstelen diep in je jas gestoken
tegen de wind in. De rivier rook naar
zout, touw, teer en wier en kon ook
vol zilver zijn en soms zag je er in

de zonnegloed goud in. Dan was het
lente en zou een schilder zijn palet vol
kunnen tippen met alle kleuren die hij
maar kon vinden. Het gedaver van de
treinen op de spoorbrug en het geloei
van de sleepboten hoorde bij die
kleuren. Hebben we niet allemaal iets
dergelijks gevoeld? Sentiment is in dat
geval een héérlijk woord. En het was
allemaal zo héérlijk Rotterdams.

Tramlijn 2 reed van 15 oktober 1906 tot de ingebruikname van de metro op 10 februari 1968 over de oude Willemsbrug, die tussen 1878
en 1981 beide oevers verbond Foto’s verzameling Rein Wolters

afdruk van een fraaie foto van de

Met een optocht van historische voertuigen werd 1 juli 1981 afscheid genomen van de
oude Willemsbrug. Koningin Beatrix en prins Willem-Alexander stelden die dag de Nieuwe
Willemsbrug in gebruik als vervangende oeververbinding

De Willemsbrug nam in de Rotterdamse gemeenschap een grote plaats
in. Dus wilde de bevolking best een
herkenbare herinnering aan de brug
behouden, meenden Verschoor en
Meijer. Het Vrije Volk stelde een
gironummer open. Wie er meer dan
tien gulden op had gestort, kreeg een

Willemsbrug. Zeer tot genoegen van
Rotterdammer H.J. van der Waals.
Ook hij vond dat ‘IJzeren Willem’
meer verdiende dan de smeltkroes van
Hoogovens in IJmuiden.
Op dat moment, in 1980, werd al afgeknabbeld van de noordelijke afrit van
de oude Willemsbrug, waar oostelijk

Drie bruggen in één panorama: links de in 1995 gesloopte Willemsspoorbrug, rechts de in 1981 weggetakelde verkeersbrug en in de verte,
boven de Maaskade uit, ‘De Hef’ over de Koningshaven

zich de fraaie contouren aftekenden
van de nieuwe Willemsverbinding tussen de Boompjes en de Prins Hendrikkade. De nieuwe Willemsbrug landde,
vanwege een veel hoger gelegen
wegdek, niet áán het Noordereiland,
maar er bovenop met een bocht naar
rechts naar de Koninginnebrug.
In die periode waren er plannen één
brugdeel te behouden en overeind te
zetten met bovenin een horecabedrijf.
Voorts was er een ander plan om de
drie brugdelen te gebruiken voor de
bouw van een Maritiem Museum nabij
de Leuvehaven. Ook was er een plan
dat voorzag in het vestigen van het
museum in een driehoekige wandel
en expositieruimte, geformeerd door
de drie brugdelen aan de westkant van
het Noordereiland bij de Meeuwenstraat. Hiermee zou het eiland
weer de grootte krijgen die het voor
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had. Het ontwerp was gemaakt
door het in Rotterdam werkende en
wonende Tsjechische echtpaar ir.
Helena Jiskorvá en ir. Zdenek Zavrel.
Hun toelichting op het plan was
sober. ‘De Willemsbrug heeft voor
Rotterdam een historische betekenis.
Er is een nieuwe brug gebouwd, een
onvervreemdbaar element van de
havenstad lijkt hierdoor te moeten
verdwijnen.’
Gekissebis
Op 12 december 1981 werd begonnen
met het slopen van de Willemsbrug.
In de vroege ochtend van woensdag
16 december werd het eerste van de
drie brugdelen door drijvende bokken
verwijderd. Duizenden belangstellenden waren getuige van het afscheid
dat twee brugdelen die dag namen van
de pijlers die hen meer dan honderd
jaar hadden ondersteund. Na het
uithijsen werden ze via de Oude Maas

overgebracht naar ‘s-Gravendeel
waar ze in duizenden stukjes werden
geknipt. Het derde brugdeel bleef op
zijn plek tot 14 juli 1982. Nog altijd
was op dat moment geen duidelijkheid
over het lot van de oude oeververbinding en werd het er uiteindelijk toch
uitgehaald en tijdelijk opgeslagen
naast koopvaardijmonument De Boeg.
Het plan om het brugdeel overeind te
zetten, haalde het na veel gekissebis
uiteindelijk niet. Op 7 september 1983
viel het besluit het laatste brugdeel
alsnog te slopen. Ter plekke was dat
ruim één jaar later na het neerleggen bij het Leuvehoofd in korte tijd
geschied. Het geld dat de lezers van
Het Vrije Volk bijeen hadden gebracht
werd besteed aan een kunstwerk van
Ed Box, een perpetuum mobiele dat
is geplaatst op het bruggenhoofd van
de voormalige Willemsbrug bij de Van
der Takstraat. Op 5 mei 1985 om elf
uur is het onthuld. Anekdotes, films
en foto’s houden de herinnering de
‘IJzeren Willem’ gelukkig levend.

Onder grote belangstelling werden twee
van de drie brugdelen van de oude Willemsbrug op 16 december 1981 van hun
plaats gehesen en naar ’s-Gravendeel gevaren om tot schroot verknipt te worden
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Dagtochten met
verpleegkundige
begeleiding

Cursusagenda Careyn Keuzepakket t/m juni 2009
Staat uw woonplaats er niet bij? Laat het ons weten en bij voldoende
belangstelling plannen we ook bij u in de buurt een cursus!
Gezond Bewegen

Reactiveringszwemmen

Doorlopend aangeboden in:
Oud Beijerland
woensdagochtend
Brielle
donderdagochtend
Hellevoetsluis
donderdagochtend

Brielle
‘s Gravendeel
Spijkenisse
Stellendam

Een onbezorgd dagje uit. Veel minder validen
leden zouden het wel willen, maar in hun situatie
is het lastig te regelen. Careyn organiseert daarom
dagtochten met verpleegkundige begeleiding, zodat
er altijd deskundige hulp bij de hand is. Daarnaast
zijn er vrijwilligers aanwezig voor de begeleiding van
de deelnemers. De dagtochten hebben telkens een
andere bestemming en de nadruk ligt op de gezelligheid. Elk uitstapje wordt gemaakt met een comfortabele touringcar die ook plaats biedt aan mensen in
een rolstoel. Een kopje koffie/thee met gebak en een
lunch/koffietafel zijn altijd bij de prijs begrepen. Uw
dagje uit is dus onze zorg!

woensdagochtend
maandagochtend
maandagavond en
woensdagochtend
donderdagochtend

Haptonomie
Vlaardingen

woensdagavond

18 maart

Senioren achter de computer
Kennismaken met de computer
Oud Beijerland
Spijkenisse
Vlaardingen

vrijdagmiddag
vrijdagochtend
woensdagochtend

6 maart
17 april
8 april

Kennismaken met internet
Oud Beijerland
Spijkenisse

vrijdagmiddag
maandaochtend

5 juni
20 april

Word en Windows
Oud-Beijerland
Spijkenisse

vrijdagmiddag
vrijdagochtend

17 april
6 maart

Tái Chi Tao
Wordt doorlopend aangeboden in
Hellevoetsluis
vrijdagochtend
Oud-Beijerland
maandagavond
Spijkenisse
donderdagavond

Yoga voor senioren
Wordt dorlopend aangeboden in:
Brielle
donderdagmiddag
Spijkenisse
woensdagmiddag
Schiedam
dinsdagmiddag

Ontspannen kun je leren
(Omgaan met stress)
Spijkenisse

woensdagavond

Pilates

Leren masseren:

Doorlopend aangeboden
Hellevoetsluis
dinsdagavond

Vlaardingen
Oud-Beijerland
Schiedam

Reanimatie en AED training

Personenalarmering
Het persoonlijk alarmsysteem van Careyn kan veel
bezorgdheid wegnemen. Als
u thuis onwel wordt of als u
valt, kan snel en gemakkelijk
hulp worden ingeschakeld.
Gewoon door het knopje
van het alarmapparaat in te
drukken. U hoort dan via een
luidspreker in het apparaat
binnen enkele seconden
de stem van een verpleegkundige. Zij beoordeelt uw
hulpvraag en kan vervolgens
snel hulp inschakelen: een
professioneel medewerker van
Careyn, familielid, buurman
of eventueel uw huisarts. Het
alarmapparaat staat meestal
in de woonkamer of in de
slaapkamer. Ook krijgt u bij het
apparaat een losse alarmknop
die u bijvoorbeeld aan een
koord om uw hals of om de
pols kunt dragen. Dan kunt u
vanaf elke plek in en rond het
huis direct alarm slaan. Een
medewerker van Careyn plaats
het apparaat bij u thuis en legt
u precies uit hoe het werkt.
Voordeel met Careyn Kaart:
` 29,- korting op de eenmalige aansluitkosten van ` 79,-.
Voor de huur van het alarmapparaat betaalt u ` 11,50
per maand. In veel gevallen
vergoedt de ziektekostenverzekeraar deze kosten geheel
of gedeeltelijk. Ook kan de
gemeente voor een vergoeding
zorgen. Vanaf ` 11,50 extra
per maand heeft u al een
zorgabonnement

Spijkenisse
Vlaardingen

woensdagavond
zaterdagochtend

4 maart
4 april

11 maart

Data en bestemmingen van de dagtochten:
Opstapplaatsen in Maassluis, Delft,
Spijkenisse en Hellevoetsluis.
17 juni IJsboerderij Meerkerk en
het Spoorwegmuseum te Utrecht ` 60,16 september rondrit en rondvaart
Kagerplassen ` 50,23 november Kerstmarkt Zoetermeer
incl. onbeperkt snert eten ` 30,Opstapplaatsen in Spijkenisse en Hellevoetsluis.
15 april Keukenhof Lisse ` 70,14 oktober Efteling Kaatsheuvel ` 75,Ledenvoordeel:
De dagtochten zijn exclusief voor leden.

Profiteer van aantrekkelijke kortingen met de Careyn Kaart!
Careyn Keuzepakket is er voor iedereen, voor jong en oud. Met de Careyn Kaart
krijgt u korting op diverse service- en gemaksdiensten, maar ook bij diverse
(web)winkels en andere organisaties. Ruim 80 services op het gebied van
ontspannen & genieten, diensten aan huis, cursussen en praktische hulp!
Shoppen met korting bij (web)winkels
De Careyn Kaart biedt u korting bij diverse (web)winkels. Zoals korting bij
sauna, de betere computerwinkel, maaltijdservice en verschillende pretparken.
Voordelig genieten en er op uit
Een heerlijke vakantie boeken met 5% korting? Dit kan bij Suntip.nl het online
reisbureau met het meest complete vakantie aanbod of bij Pelikaan bus- en
vliegbusreizen naar uiteenlopende bestemmingen door heel Europa.
Blijft u liever in Nederland? Boek dan bij ECR Care Hotel & Resort Groot Stokkert bij Wapenveld op de Veluwe en u krijgt 10% korting op de verblijfkosten en
20 % korting op alle consumpties tijdens het verblijf.
Extra hulp en gemak
De Careyn Kaart kunt u ook gebruiken voor wat extra hulp en gemak. Geen
mogelijkheid of tijd om zelf te klussen, de tuin of administratie te doen? Met de
Careyn Kaart kunt u voordelig iemand inschakelen die dit voor u doet!
Vraag de Careyn Kaart aan!
Lid worden van Careyn kan al voor slechts ` 17,50 bij betaling via automatische incasso. Voor dit bedrag kunt u en uw eventuele huisgenoten profiteren
van de vele voordelen en kortingen. Daarmee kunt u gebruikmaken van heel wat
services en profiteert u van flinke kortingen! Het contributiebedrag heeft u zó
terugverdiend. Kijk voor het complete aanbod op www.careyn.nl of bel vandaag
nog om de Careyn Kaart aan te vragen telefoon 088-123 99 88.

Voorletters en naam:.................................................................................m/v
Geboortedatum:.............................................................................................
Voorletters en naam partner:.....................................................................m/v
Geboortedatum partner:..................................................................................
Adres:............................................................................................................
Postcode en woonplaats:................................................................................
Telefoonnummer:............................................................................................
E-mail:............................................................................................................
Bank/giro rekeningnummer:.............................................................................
Datum............................................................................................................

Handtekening..................................................................................................
O Ik meld mij aan voor de Careyn Kaart en machtig Careyn Keuzepakket de
contributie jaarlijks van mijn rekening af te schrijven. Het lidmaatschap wordt
jaarlijks automatisch verlengd tenzij u schriftelijk voor 1 november opzegt.
Stuur deze bon op naar Careyn Keuzepakket, Antwoordnummer 27, 3100 VB
Schiedam. Bellen kan ook, tel. 088-123 99 88. Of surf naar www.careyn.nl
Actiecode: Oud-Rotterdam
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Tuin Special
Arboretum Trompenburg;
Dé tuin voor plantenkenners
‘Mooi de winter door’, heet één van de wandelingen die
het Arboretum aanbiedt. “Verbaas u hoe mooi een tuin
in de winter kan zijn”, wordt er in het bijschrift vermeld.
Deze wandelingen worden dit jaar niet meer aangeboden, maar de lente komt er aan en ook dan worden er tal
van activiteiten georganiseerd in de zeven hectare grote
tuin.
Adelien Vis legt uit waarom de
tuin gedurende het hele jaar een
bezoek waard is. “Vanaf maart
begint het met de eerste bloemen
die in bloei komen. Gedurende
de zomermaanden wisselen de
verschillende soorten elkaar af met
hun bloeiperiode, waardoor er altijd
wel ergens in de tuin iets bloeit en
de tuin voortdurend verandert. Als
de herfst invalt, zijn er door de tuin
verspreid verschillende soorten
bomen die verkleuring van hun
blad hebben, waardoor het eruit
ziet als een mooie rode vuurzee.
In de winter hebben we natuurlijk
de wintergroene planten, maar ook
prachtige zaaddozen, boombasten
en plantensilhouetten sieren dan
de wintertuin.” “De tuin is zo
aangelegd dat gedurende het hele
jaar in de gehele tuin wel iets te zien
is dat de moeite waard is”, legt zij
vervolgens uit.

- De allereerste cactus waar de uitgebreide verzameling van de heer Hoey
Smith mee begonnen is. -

Op alfabet
De tuin is niet onbekend in tuinminnend Rotterdam. Vorig jaar werd
het 150-jarig bestaan gevierd.
Wat begon als buitenplaats bij het
weekendverblijf van de familie
Hoey Smith (toen nog Smith) is
uitgegroeid tot één van de grootste
openbare tuinen in de regio. Door de
jaren heen was de tuin, ondanks uitbreiding van de stad, ﬂink gegroeid.
De verschillende periodes kan men
nog goed terug zien aan de stijl

- Bij het Theehuis in de Uithoek kunnen de mensen even lekker genieten van de zon.-

waarin de tuin is aangelegd. Was
de oorspronkelijke tuin aangelegd
in een romantische Engelse stijl,
een stukje verder vindt men een
symmetrische indeling. De grote
passie voor bomen van de familie
Hoey Smith heeft de tuin gebracht
tot wat het nu is. Het is dus niet
verwonderlijk dat er een uitgebreide
en bijzondere collectie te vinden is,
die vooral voor de plantenkenner
een lust is. En zoeken is bijna niet
nodig, want elke plant in de tuin
heeft een naamkaartje en verschillende collecties zijn zelfs op alfabet
geplant. Pas in 1958 werd een
stichting opgericht die de tuin ging
onderhouden en kwam er beperkte
openstelling voor het publiek. In
1996, met de bouw van een entreepaviljoen, werd de tuin dagelijks
opengesteld. Vijftig vrijwilligers en
negen vaste medewerkers proberen hun gasten het naar de zin te
maken. Ze staan open voor alle
vragen en proberen zoveel mogelijk
advies te geven. Door hun contacten
en expertise zien zij menig bezoeker
met een bevredigend antwoord naar
huis gaan.
Cactussen
Trompenburg heeft een uitgebreide
cactus- en vetplantenverzameling,
die zeker niet minder interessant is
dan de collecties buiten en in het
bijzonder een bezoek waard bij een
plotselinge regenbui. De collectie is
begonnen door de laatste generatie
Hoey Smith die zich nog in de tuin
bevindt. De heer Hoey Smith is
nog altijd actief met zijn collectie,
die hij inmiddels heeft uitgebreid
naar ongeveer 4000 soorten. Zijn
passie voor de cactus ontstond al op
8-jarige leeftijd, toen hij twee cac-

- Op de tuinendag van Arboretum Trompenburg worden verschillende bijzondere
soorten planten aangeboden -

Arboretum Trompenburg organiseert verschillende activiteiten gedurende het hele jaar. Wandelingen, workshops of plantendagen zijn voor
iedereen toegankelijk. Lijkt het u leuk enkele uurtjes per week actief te
zijn voor de tuin? Neem dan contact op met 010-2330166 of tuinen@
trompenburg.nl. Daar kunt u ook terecht voor al uw andere vragen. De
tuinen zijn geopend van ma t/m vr 09.00-17.00, za en zo 10.00-16.00.

tusjes van zijn grootmoeder kreeg.
Beide bestaan nog. Één ervan is te
bezichtigen in de ruime kas.
Theehuis
De laatste uitbreiding van de tuin
is nog zeer recent. Hierbij is niet
alleen een stuk tuin toegevoegd,
maar is het Arboretum tevens
voorzien van een gezellig theehuis,
waar de gasten thee, kofﬁe of fris
met een kleine versnapering op
het terras kunnen nuttigen. “Een

waardevolle aanwinst waardoor
de mensen gezellig een middagje
in de tuin kunnen verblijven”, legt
Adelien uit, “en hier worden tevens
maandelijkse exposities gehouden
of evenementen georganiseerd. En
bij slecht weer kunnen de mensen
hier droog zitten.” Het theehuis is
momenteel weer geopend.

Knip uit!
Een gezellige middag met z’n tweeën naar Arboretum
Trompenburg? Op vertoon van deze bon mag u een gratis introducé(e) meenemen naar Trompenburg Tuinen &
Arboretum.

U betaalt dan voor twee personen niet
€ 10,-, maar slechts

€ 5,-

TABAC&GIFTS

Bloemencentrum
De Molen
v/h Gebrs. Kop Jansen

Kromme Zandweg 81 • 3082 PZ Rotterdam - Charlois
Tel. 010 - 429 03 59 • Fax. 010 - 428 08 97

www.bloemencentrum-demolen.nl

Nu ook Hajenius sigaren

• Tabaksartikelen
• Staatsloten
• Lotto
• Oplaadpunt RET
• Dealer van
Riverdale Kadoartikelen
• Lectuur
• Wenskaarten
Bermweg 47
2906 LB Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 2270440

Tafleur Bloemen en Planten
Voor al uw bloemwerk
• Abonnementen voor bedrijven
en instellingen.
• Ook voor uitvaart bloemwerk.
• Eigen bezorgdienst.
• Ook verzorgen wij opdrachten
door heel Nederland
Satijnbloem 24 D - Rotterdam
Tel
: (010) 456 09 60
Fax
: (010) 420 14 42
E-mail : tafleur1@hotmail.com
Website : www.tafleur.nl
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Tuin Special
Tuinkalender 2009

7&8 maart Tuinadviesweekend:

Kasteeltuinen in Gelderland

8 maart Er-op-uit in ’t Groen?…. Doen!

Een nieuwe lente, een nieuwe tuin Exclusief
Geselecteerde Hoveniers geven schetsadviezen. Breng de maten van uw tuin mee, dan
kan de ontwerper er meteen mee aan de slag!
De Tuinen van Appeltern,
Appeltern - Meld u aan via info@appeltern.
nl of bel naar 0487-541732.

www.kastelenentuinen.nl

Onder het motto ‘Er op uit in ’t Groen?…Doen!’ organiseert Recreatieschap Rottemeren
samen met G.Z-H op zondag 8 maart een lentewandeling in recreatiegebied Rottemeren/Zevenhuizerzoom. Deelnemers aan de wandeling kunnen tussen 11.00 en 15.00 uur starten
vanaf Café Restaurant De Roerdomp’, Recreatiepark De Koornmolen, Tweemanspolder 12,
2761 ED, Zevenhuizen ZH. Er zijn drie wandeltochten uitgezet van respectievelijk 5 (met
puzzelopdrachten voor kinderen), 10 en 15 kilometer. Het is ook mogelijk onder leiding van
een gids deel te nemen aan een natuurexcursie. Deze excursie begint om 14.00 uur. Voor de
excursie wordt aangeraden een verrekijker mee te nemen. Meedoen aan de wandeling en/of
de excursie kost € 1, - voor volwassenen en € 0,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Iedere deelnemer ontvangt een herinnering.
Net als vorige jaren is aan deze wandelingen een actie verbonden, waaraan u gratis kunt
deelnemen. Iedereen die zondag 8 maart deelneemt aan de lentewandeling kan een stempelkaart krijgen. Bij elke wandeling van G.Z-H krijgt u een stempel. Bij acht of meer stempels
heeft u een boompje verdiend. Aan het einde van het jaar wordt iedere deelnemer met acht
of meer stempels op de kaart uitgenodigd om zijn/haar eigen boompje te komen planten in
een van de recreatiegebieden van Zuid-Holland. Deze wandeling is de eerste uit de serie van
eenentwintig.

14 & 15 maart Camellia
weekend:
Een kleurrijke show van bloeiende Camillia’s. Met deskundig advies over onderhoud
en verzorging van deze prachtige wintergroene in het voorjaar bloeiende plant. Arboretum
Trompenburg, Honingerdijk 86 Entree € 5,-

9 & 10 mei Rodondendron-Plantendagen
Speciale dagen voor tuinliefhebbers!
Gespecialiseerde kwekers 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.
Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86
– 10.00–17.00 uur - Entree € 5,-

26 april Eenjarigenverkoop:

13 & 14 juni Verborgen Tuinen
in Rotterdam:

Koopt u liever niet een zakje zaadjes, waarbij
u talloze zaadjes koopt voor één soort, die u
vervolgens ook zelf moet opkweken? Koop
dan verschillende bijzonder en niet alledaagse één- jarigen vast voor u opgekweekt.
Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86 – Entree gratis

U kunt tuinen bezichtigen in het centrum
en de oude wijken, in Hillegersberg en
Nesselande, Kralingen en Rotterdam-Zuid.
Er is t.z.t. een Tuinengids verkrijgbaar met
informatie over alle deelnemende tuinen,
ﬁetsroutes en alle extra activiteiten.
Rotterdam – 10.30-16.30 uur –
Entree € 5,-

Meer weten?
Informatie over deze actie kunt u zondag 8 maart krijgen bij de ‘groenbus’ van Zuid-Holland
die bij het startpunt staat. Ook kunt u hier veel (kosteloze) informatie krijgen over onder meer
wandelen, ﬁetsen en kanovaren in Zuid-Holland. U kunt ook vooraf contact opnemen met
G.Z-H, 010-2981010 (alleen tijdens kantooruren).
Bereikbaarheid:
Via N219 (tussen A12, afrit 9 en A 20, afrit 17) in het dorp Zevenhuizen (binnen de
bebouwde kom - noordzijde) recreatiegebied Rottemeren volgen. Einde doodlopende
weg parkeren.
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Tuin Special
Geen groene vingers, alleen groene knieën
achterin een enorme gouden regen.
Met tuinieren heb ik nooit wat gehad. Nu de zestig nadert,
Als die in bloei stonden, spatte de
kan ik volop genieten van een lekkere luie stoel, een goed
kleur je tegemoet. Schitterend, …
boek en een koel glas bier erbij en dan maar zitten in de
tuin. Heerlijk. Maar dat is ook het enige plezier dat ik eraan tot ze waren uitgebloeid. En dat was
ontleen. Groene vingers heb ik niet, nooit gehad ook, hoog- al snel. Dan was die tuin bezaaid
uit groene knieën van het voetballen. Dus vraag mij niet het met blaadjes en dat moest worden
perkje aan te harken, bollen te planten of heggen te snoeien; aangeveegd. Maar verder hoefde er
ik heb er een bloedhekel aan. Gelukkig denkt mijn echtgeno- weinig te gebeuren, er lag alleen wat
te er anders over en zijn er, met haar, talloze tuinliefhebbers grind en een paar plantjes langs de
borders.
die dagelijks kunnen genieten van hun tuin en niets liever
doen dan wroeten in de aarde.
Opgelucht
Toen wij, eind jaren vijftig, van ons
De eerste jaren van mijn bestaan
Hoe het komt dat ik niets met
souterrain in de Lisstraat verhuisden
hadden we trouwens wel een tuin.
tuinieren heb, laat zich niet zo een,
naar een bovenhuis in de RobijnAchter ons souterrain in de Lisstraat
twee, drie verklaren. Het zit niet in
straat, waren we van die tuin af.
was een kleine tuin, maar veel onmijn genen, dat is zeker. Van mijn
Iedereen opgelucht, volgens mij.
derhoud vergde die niet. Wat ik wel
beide ouders heb ik op dit gebied
Aan de achterzijde keken we van
altijd onthouden heb, zijn de twee
niets mee gekregen. Ik ben dus ook
boven neer op een hele rij tuinen
prachtige bomen in de tuin. Een maniet opgegroeid met een tuin en
en konden we genieten van de
jestueuze blauwe of paarse sering en
de bijbehorende werkzaamheden.
bloemenpracht, zonder de last van
het onderhoud.
Als ik terugdenk aan die dagen is
tuinieren zeker niet het eerste dat bij
mij opkomt. Het was destijds ook
absoluut geen onderwerp. Mensen
hadden wel wat anders aan hun
hoofd dan rozen snoeien of viooltjes
kweken.
Mijn enige tuinervaring deed ik op
met een schooltuintje aan de Gordelweg, maar ook dat was aan mij
beslist niet besteed. Waar medeleerlingen nog wel eens trots een kropje
sla mee naar huis konden nemen,
kwam er bij mij volstrekt niets uit
de grond. Ik was er snel klaar mee!
Zonde van mijn tijd. Het enige dat
mij in de tuin interesseerde was een
mooi stukje gras om op te voetballen. Hoe lekker bloemen ook ruiken,
geen geur overtreft die van een pas
gemaaid voetbalveld, bij voorkeur
met een laagje dauw erop.
Tevergeefs
Ik geloof wel dat met name mijn
oma Wallast pogingen heeft
ondernomen mij enige liefde voor

- Oma Wallast bracht hele dagen door op de Floriade en troonde mij mee -

tuinen bij te brengen. Zij nam mij
geregeld mee naar Blijdorp en
toen de Floriade in Rotterdam was
brachten wij er heel wat dagen door.
Of naar Plaswijck, waar zij uren in
het rosarium kon genieten van de
bloemenpracht, maar ik zat liever op
de speeltoestellen of in het doolhof
bij de lachspiegels. Het waren
vergeefse pogingen.
Naarmate de welvaart toenam, won
de siertuin aan terrein. Was in de
jaren 50 en 60 de eigen groenteteelt
dikwijls de voornaamste functie van
de tuin, later kreeg het recreatieve
karakter de overhand. Dat paste al
beter in mijn straatje. Zeker toen
het accent kwam te liggen op het

meubilair en de gebruiksvoorwerpen. Als je ziet wat een comfort je
voor jezelf kunt scheppen, dan is
er niets meer dat herinnert aan de
sobere, bijna Spartaanse tuinen uit
onze jonge jaren. Dat bevalt mij
wel en dus geniet ik tegenwoordig
al bij het minste zonnestraaltje van
mijn tuin en verlaat ik zo heel af en
toe zélfs mijn comfortabele zetel
om mijn eega te helpen wat onkruid
te wieden. Wie weet, worden mijn
vingers toch ooit nog eens een heel
klein beetje groen.
Fred Wallast

Tuintips voor het voorjaar
Plantencentrum
A. J. van der Graaf
Tiendweg West 19
2941 EP Lekkerkerk
Tel. 0180-661785

Maart
* Maak de border onkruidvrij. De winterbescherming voor bollen en vaste planten
kan weg.
* Steek de graskanten.
* Vul lege potten en bakken met kleurige 		
primula’s of viooltjes.
April
* Schoffel de grond in je border om en verwijder het onkruid. Lege plekken kunnen opgevuld worden met zomerbollen, vaste planten
of heesters. Zaai zomerbloeiers in potten op
het terras of in de volle grond.
* Dood hout bij heesters en bomen moet 		

*
*

*

*

verwijderd worden. Hiermee voorkom je
aantasting van gezonde delen.
Strooi mest tussen de bloeiende bollen en
onder de haag.
Pluk de knalrode kevertjes die in de tuin 		
rondscharrelen van je planten en vernietig
ze. Dit leliehaantje vreet namelijk grote 		
gaten in het groen van je lelie.
Houd bij het zaaien op rijen rekening met de
breedte van de schoffel, zodat u kunt schoffelen zonder jonge planten te beschadigen.
Maak vijverpompen- en filters schoon. 		
Wacht met het planten van waterplanten 		
tot volgende maand. Het water moet nog op
temperatuur komen.

* Markeer de plek waar bollen staan die u 		
volgend voorjaar graag terug ziet, zodat ze
niet beschadigd raken tijdens het beplanten
van de border.
Mei
* Eenjarige zomerbloeiers en kuipplanten kunnen weer worden aangeplant in verse pot		
grond en schone potten.
* Hoge vaste planten zoals de druif op tijd
steunen of opbinden.
* Zuurstofplanten en andere waterplanten 		
toevoegen aan de vijver.
* Prunus triloba (op stam) snoeien na de bloei,
overige voorjaarsbloeiers mag je ook snoeien
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‘DEO CANTEMUS’ PASSIE-PASEN DOELENCONCERT.

Speciaal voor de lezers van De Oud-Rotterdammer

Op dinsdag 24 maart a.s. geeft het ca. 315 leden tellend
Chr. Gem. koor ‘’ DEO CANTEMUS” uit Rotterdam
o.l.v. Cor de Haan een “ Rotterdam zingt van Hem”concert ( in het teken van Passie-Pasen) in de grote zaal
van het Concertgebouw ‘ De Doelen’ te Rotterdam.
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Verdere medewerkenden: Chr. Krimpens Mannenkoor o.l.v.
Hans van Blijderveen, Ruzanna Nahapetjan, sopraan, André
de Jager, orgel, Arie van der Vlist, vleugel, l`Orchestra
Particolare, algehele leiding: Cor de Haan.

Toegangsprijs:

€ 19,- en € 21,( incl. plaats bespreken,
programmaboekje, garderobe en koffie/thee).

Kaartverkoop: Deo Cantemus p/a Slobbegors 14, 3161 EN Oud Beijerland,
per e-mail: kaartverkoop@deocantemus.nl;
of telefonisch: 06-435 56 415 / 06-435 56 721 ( niet op zondag).
Info: www.deocantemus.nl

€ 495,- per persoon voor een hut op het hoofddek.
Voor een hut op het bovendek betaalt u € 545,-.
De reis is op basis van volpension.
Alle maaltijden worden aan boord geserveerd.

;VUQIFO(PSJODIFN3PUUFSEBN
historische steden en maakt
u interessante excursies. Dit
alles in combinatie met een
comfortabele cruise aan boord
van het elegante cruiseschip
MS Heinrich Heine.

WT Cruises
Stieltjesstraat 156 - 3071 JX - Rotterdam
T: 010 - 4118660 F: 010-4130569
E: info@wtcruises.nl l: www.wtcruises.nl

Reist u alleen! Geen probleem.
NU GEEN SINGLE TOESLAG!
De Oud-Rotterdammer en WT Cruises doen
u per geboekte hut een oersterke Carlton
koffer (78cm Airtec) ter waarde van

€ 79,00 cadeau

Deze wordt gratis thuisbezorgd

BOEK SNEL, ER ZIJN NOG SLECHTS ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR

Partyschepen Smaragd; vooral uw rondvaarten en evenementen

Restaurant

U boekt deze reis al voor:

3PUUFSEBN"NTUFSEBN)PPSO&OLIVJ[FO,BNQFO%FWFOUFS
Waarschijnlijk heeft u ons
eigen mooie Nederland niet
eerder zo aan u voorbij zien
gaan. Tijdens deze heerlijke
reis geniet u van de mooiste vergezichten, bezoekt u

7BOUNBQSJM
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Heeft u iets te vieren? Of wilt u gewoon een leuke zondag
uit! Schrijf u dan in op een van onze rondvaarten van de
partyschepen Smaragd.

Restaurant “Johannahoeve”

Brunchvaarten
Leuke rondvaart door de
Rotterdamse Havens van 12.00 t/m 15.00 uur met;
Koffie en iets lekkers, brunch buffet, koffie /thee buffet,
muzikale omlijsting.
Datums: 3 mei, 10 mei, 31 mei, 7 juni, 14 juni, 4
oktober, 1 november, 6 december en 27 december
Volwassen: € 29,50

et e

T 0 18

1 - 61 9

Vraag ook naar onze OUD & NIEUW PARTY arrangement
€ 89,50 per persoon all inclusief

066

Restaurant Olijf Voorstraat 54 3201 BB Spijkenisse

Va a rt
A a n de
.ho
www

telaa

ndev

nl
aart.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen
op onze boordtelefoon 06 53 290 223
of op 010 479 66 06
Bezoek onze website www.smaragd2.nl
Ook voor het afhuren voor jubileums/bruiloften/bedrijfsfeesten/ etc.
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Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort
3-daags fietsarrangement “Beslist de moeite waard”
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25% korting

op de gehele rekening van 2 tot 4 personen alléén op de
à la carte kaart incl. drank van zondag t/m vrijdag.
(uitgezonderd menu’s, andere aanbiedingen en tijdens feestdagen)
Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 31 maart 2009, “één bon per gezelschap”

l

Hotel

€ 14,75

Opstappen: Noordereiland

Tapas & Drinks

l ijf.n
nbijo

Kinderen:
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Gehele week geopend
• à la carte restaurant
• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen
• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid
‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu

‘De-laat-de-lentemaar-beginnen-Pas.’
€2,45

Achter de schermen bij Rotterdam Airport

€5,-

High Tea in Japanse Watertuin Naaldwijk

€ 49,50

0%\YY_k]nYcYfla]o]]c¼Moeggakl]o]]c½
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www.hotelaandevaart.nl
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Vakantie in het

van Brabant

Speciale aanbieding!

Zomerarrangement € 582,00
Paasarrangement 10-14 april € 364,00

(U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar)

Een geheel verzorgde vakantie temidden
van de vennen en bossen in Oisterwijk in
Hotel de Paddestoel. Speciaal voor Senioren biedt dit hotel u een geheel verzorgde
vakantie op basis van vol pension incl.
uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voorzien
van douche, toilet, kitchenette, koelkast,
telefoon met nachtbel en TV. Alles
begane grond en goed toegankelijk voor

Gratis cultuur snuiven in de Kunsthal
Genieten van koffie met zicht op skyline

rolstoelgebruikers.

De prijs voor het week-arrangement
bedraagt € 582,00 (incl. halen en
brengen + 4 bustochtjes)
en voor het Paasarrangement (vr.
t/m di.) € 364,00 + 2 middagtochtjes
Géén toeslag voor éénpers.kamer.
Opstapplaatsen vanaf Rotterdam:

Voor meer informatie en of folder kunt u bellen met tel. 013-5282555,
Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk of bezoek onze website:
www.hoteldepaddestoel.nl, email: hoteldepaddestoel@planet.nl

€ 4,90

Een échte Dudok-appelpunt met koffie

De

€ 24,75
€ 9,-

€ 0,€ 8,70

€ 0,-
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-- Er op uit! Kalender -De Heksenkethel presenteert
compleet vernieuwde themafeesten!
All-in themafeesten vanaf `49,00 per persoon bij
restaurant de Heksenkethel, Baan 44, 3011 CC Rotterdam.
Meer info: www.rotterdam.heksenkethel.nl / 010-2130330.

2009

Operettekoor Irene sluit haar 100 jarig
bestaan af in Theater Zuidplein

6, 7, 8 maart

Bijna 10 decennia maakt het Operettekoor Irene enthousiast muziektheater, met in het bijzonder operette. In maart 2008 vierde het koor in de Grote Zaal van Theater Zuidplein haar 100-jarig bestaan.
In dezelfde zaal waar het jubileumjaar startte, is zondag 15 maart het slotconcert. Operettekoor Irene
is het oudste koor van Rotterdam. Naast de selecties van de operettes van de afgelopen jaren brengt
het koor tevens stukken uit musicals en opera ten gehore. Vorig jaar luidde Operettekoor Irene in
Theater Zuidplein haar eeuwfeest in met de uitvoering van de operette Eine Nacht in Venedig. Het
koor zal die middag een heel divers programma ten gehore brengen, zoals Ave Verum Corpus van
W.A Mozart, The Day You Sang This Song van Dick Ravenal, Seventy Six Trombones van M. Willson en Zigeunerkoor (Il trovatore) van G. Verdi. Alle liederen worden in het Nederlands gezongen.
De leden zetten, naast het zang en spel, de eigen kostuums en decors in elkaar. Kaartverkoop: 24 uur
per dag via www.theaterzuidplein.nl of via kassa Theater Zuidplein: ma t/m vr 12-18 uur en za 15-18
uur via 010-2030203. Meer informatie: www.theaterzuidplein.nl of http://www.irene-rotterdam.nl/

Foto expositie
Op zondag 15 maart organiseert de Historische Commissie van Terbregge’s Belang de jaarlijkse fotoexpositie. Thema dit jaar is jeugd dus er zijn een hoop oude klassenfoto’s te bewonderen. Misschien
vindt u uzelf nog wel terug op de foto’s. Zoals altijd vindt de expositie plaats in de zaal van de Buurt
en-Speeltuinvereniging Terbregge aan de Landstraat 9 te Rotterdam.
Tijdstip: van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Oude Ambachtenmarkt
Zorgcentrum Den Hoogenban,
Burgermeester Josselin de Jonglaan 35 – 10.00-15.00 uur

6 maart
7 maart

Spirituele beurs Balance
De Lindehoeve, Steenenstraat 24,
Oud-Beijerland - 10.30-17.00 uur – Entree gratis

7 maart

Promenadeconcert Rotterdam Orgelstad
Pelgrimvaderskerk, Delfshaven – 14.00-17.00 uur –
Entree vrije gift. Meer info: www.rotterdamorgelstad.nl
Rotterdamse Museumnacht
Verschillende musea in Rotterdam – 20.00-02.00 uur –
www.rotterdamsemuseumnacht.nl

7 maart
8 maart

Dansmiddag voor de 55-plusser
met muziek uit de jaren ‘50 en ‘60
Dansschool de Klerk, Schiestraat 16-18 - 13.30-16.00 uur - Entree `3,-

8 maart

Zondagochtendconcert De Doelen
Swinging Las Vegas & Grooving Motown, Franklin Brown
Aanvang: 11.00 u. Entree: ` 11,50. Reserveren: 010-4225244

10&19 maart

Dagtocht Alblasserwaard (Lezersaanbieding)
Snelle Vliet - www.snellevliet.nl of 078 - 69 20 110 voor meer informatie zie elders op deze pagina.

15 maart

Afsluiting 100 jaar Operettekoor Irene
Theater Zuidplein – 14.00 uur –
Entree ` 6,50/R’dampas/Pas65+/CJP ` 5,00
(inclusief koffie/thee en een versnapering)

15 maart

Zondagochtendconcert De Doelen
Dutch Swing College Band
Aanvang: 11.00 u. Entree: ` 11,50. Reserveren: 010-4225244

31 maart

Drie Koren concert
Jubileum concert Aad van der Hoeven m.m.v. The Credo Singers,
Christelijk Residentie Mannenkoor, Gloria Toonkunst.
De Doelen: Aanvang 20.00 uur. Toegang ` 25,00.
Reserveren: 010-4359128

NORDIC WALKING IN HET LAGE & HOGE BERGSE BOS
Op zaterdag 7 maart start er om 9.00 uur een Nordic-Walking wandeling. Verzamelpunt Paviljoen De
Bergsche Plas Rottebanddreef 50 Bergschenhoek. In deze wandelroute kunt u genieten van prachtige
doorkijkjes en een natuurlijke omgeving. De Schotse Hooglanders zijn een bijzonde attractie in het
Lage Bergse Bos. Deze vriendelijke langharige runderen grazen op het eiland in dit gebied.
Informatie over de tocht is te krijgen bij Nordic Walking instructeur Bob Sjouwerman.
Om in te schrijven kan men zich op twee manieren aanmelden.
Dat kan per e-mail op bob@nordicwalkingbarendrecht.nl telefonisch via 06 22 40 45 52

Open dagen WT Cruises;
Bekijk de schepen van WT Cruises
Rijnhaven, Postumalaan 1 – 11.00 - 17.00 uur – Entree gratis

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

Uitnodiging Open Dagen
6 - 7 - 8 maart / Rotterdam
Aan boord
boeken met
voordeel!!

In de aanloop naar het voorjaar organiseert WT Cruises ook
dit jaar wederom met plezier voor u de ‘Open Dagen’. Onze
bemanning aan boord van de Elegant Lady, Heinrich Heine en de Switserland
heet u graag van harte welkom! Een gratis kopje koffie staat voor u klaar.

Lezers aanbieding - Dagtocht Alblasserwaard
programma

’t Is bijna lente
De natuur ontwaakt uit zijn winterslaap. De eerste knoppen staan op springen, de
krokussen bloeien en de dieren doen een diepe gaap na een lange winterslaap.
In een decor van eeuwenoude boerderijen, idyllische plekjes en overal weidse
panorama’s met molens aan de einder. Da’s de Alblasserwaard. Stap in de
bus van SnelleVliet voor een gezellige en verzorgde dagtrip naar dit prachtige
polderlandschap! Op een steenworp afstand van ons Rotterdam.

ca. 09.00
10.15 uur
11.00 uur
12.15 uur
13.30 uur
15.30 uur
17.30 uur



dinsdag 10 & donderdag 19 maart

Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide”

Naam:..................................................................................
Adres:..................................................................................
Woonplaats:..........................................................................
Aantal personen:............totaal bedrag € ..................................
dinsdag 10 maart
donderdag 19 maart
Machtiging:...........................................................................
Handtekening:........................................................................

uur vertrek van de opstapplaatsen
koffie met appelgebak
uilen demonstratie
koffietafel
rondrit Alblasserwaard
tijd voor een drankje (excl.)
terug op uw instapplaats

inclusief
 busreis
 koffie + gebak
 roofvogel demonstratie
 koffietafel
 rondrit Alblasserwaard

Gratis koffer tijdens Open Dagen
SLECHTS
29,95 p.p.

opstapplaatsen
08.45 uur
08.30 uur
08.45 uur
09.00 uur

U kunt onze schepen in Rotterdam bezichtigen tussen 11.00 en 17.00 uur.
Ligplaats: Rijnhaven (nabij het Nieuwe Luxor Theater, Havennr. 1255)

P&R Kralingse Zoom
NS station Schiedam (boven)
Spijkenisse, Metro Centrum
Zuidplein, toerbushalte Gooilandsingel

of boek online www.snellevliet.nl of bel 078 6920110
bon (zonder postzegel) sturen naar SnelleVliet Dagtochten - Antwoordnummer 22 – 2950 VB Alblasserdam

Tijdens
onze
Open
Dagen
krijgt
u
bij
boeking op geselecteerde reizen van WT Cruises deze
prachtige en stevige Carlton reiskoffer. waarmee u uw
bagage op een comfortabele wijze kunt vervoeren

Per geboekte hut stellen wij één koffer
(t.w.v. €79,-) beschikbaar.

WT Cruises - 010 4118660 - info@wtcruises.nl - www.wtcruises.nl
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ADVERTORIAL

“Ik had vreselijk
pijn in mijn knieën
... tot ik op een dag
een echte wondergel ontdekte!”

H

et begon al ‘s morgens
als ik opstond. En bij
regenachtig weer vertrok mijn gezicht bij elke
stap van de pijn. Ik zag me al
in een rolstoel, getekend voor
het leven, toen een vriend me
een tube bezorgde van wat hij
een “wondergel” noemde. Ik
moest alleen wat gel aanbrengen op de plaatsen waar ik pijn
had.
Reeds bij de eerste behandeling
vervaagde de pijn.
Na drie dagen kon ik opnieuw
tennis spelen en in de tuin werken, ondanks mijn 73 jaar. Mijn
vrouw geloofde haar ogen niet.
Heeft u ook last van artrosepijn,
of stramme gewrichten?
Dan raad ik u aan een gratis
monster van deze fantastische gel

te vragen en deze te proberen.
U riskeert niets, aangezien het
een gratis monster is. Het enige
wat er kan gebeuren, is dat u
uw beweeglijkheid terugvindt
en dat u van de pijn verlost
bent!
Hans Schneider
U kunt tijdelijk GRATIS een
20-ml proeftube van deze natuurlijke gel krijgen tesamen met het
boek “Het natuurlijke middel dat
artrose kan overwinnen” van
Dr. Anton Robinson. Dit aanbod
is slechts 30 dagen geldig. Aarzel
niet, vraag het vandaag nog! Vul
de bon hieronder in. U kunt deze
zonder postzegel versturen.
Of bel 0900-26.58.055 (0,35ct.
p/min) 7 dagen per week, dag en
nacht.
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Ruimtebesparende schuifwanden
Een schitterend aluminium schuifwandsysteem dat geruisloos
loopt door middel van
kogelgelagerde wielen.
Kwaliteit van de bovenste
plank. Wordt gratis opgemeten en thuisbezorgd, op maat
gemaakt in onze werkplaats,
eventueel door
onze eigen ervaren vaklieden geplaatst. 15 jaar
garantie.

Deuren in úw stijl, in úw kleur, op maat gemaakt
Prachtige klassieke en moderene deurmodellen. Vertaald naar de
wensen van vandaag. Gemaakt volgens de modernste productietechnieken. En leverbaar in iedere door u gewenste kleur. Zowel
voor binnen als buiten.

BON VOOR GRATIS
INFORMATIEBOEK EN
GRATIS
PROEFFLACON
Opsturen naar:
ARTROSILIUM, Antwoordnummer 6014,
3301 VA Dordrecht

testtube van 20 ml.

Ja, stuur mij gratis en zonder verplichting het boek+ de informatie en de
proefflacon over Artrosilium. Onderstaande gegevens volledig invullen s.v.p.
� Dhr. � Mevr. Voorl.: .................. Naam: ......................................................
Adres ............................................................................................ Huisnr. ..........

Grote collectie laminaatvloeren

Postcode: ........................................ Woonplaats: ............................................
Ik
�
�
�

heb gewrichtsproblemen: (aankruisen a.u.b.)
aan de handen
� aan de onderrug
aan de nek
� aan de heupen
op een ander plaats namelijk:

� aan de voeten
� aan de knieën

..............................................................................................................
(plaats aangeven a.u.b.)

�

Alblasserdam Kelvinring 4
(Industrieterrein Vinkenwaard)
Tel. 078 - 699 05 40
www.DenRinterieur.nl

ZA024

U kunt ook telefonisch aanvragen

0900-26.58.055

7 DAGEN PER WEEK, DAG EN NACHT

borstprothesen
prothesekleding
badmode
nachtmode
lingerie
aanpassingen in eigen atelier

Nieuwe collectie
Badmode 2009
is binnen!
Gedurende de maand maart bij aankoop uit de nieuwe badmodecollectie een opblaasbare strandstoel kado*
*zo lang de voorraad strekt

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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Rotterdamse
Zwembaden
benoemen seniorenambassadeurs
De Rotterdamse Zwembaden hebben 2009
uitgeroepen tot seniorenjaar met de campagne
“Gezellig bewegen… doe je in één van de
dertien Rotterdamse zwembaden”. Om deze
campagne een gezicht te geven heeft ieder
zwembad een seniorenambassadeur benoemd.
Elk zwembad in Rotterdam heeft een klant
en een medewerker bereid gevonden dit jaar
als ambassadeur de belangen van de senioren
in en buiten het zwembad te behartigen. De
benoemde ambassadeurs zijn kind-aan-huis
in het zwembad en willen de zwembaden
graag vertegenwoordigen.
Vrijdag 27 februari 2009 ontvingen alle
ambassadeurs een certiﬁcaat van de Stichting
Promotie Rotterdamse Zwembaden als bewijs
van hun ambassadeurschap.
Om de Rotterdamse senioren te voorzien
van alle informatie omtrent de campagne
“Gezellig bewegen…doe je in 1 van de 13
Rotterdamse zwembaden” is een speciale site
geopend, te weten: www.seniorenzwemmen.
nl, waarop de ambassadeurs met naam en
sommigen zelfs met foto staan. Zo weet iedereen wie de zwembaden vertegenwoordigt.
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Trouwe klanten
missen hem op
de Centrummarkt
De 79-jarige Joop van Loon stond 68 jaar op de markt.
Eerst als schooljongen, als knechtje bij zijn vader en
daarna voor zichzelf. “Eerst stonden we op het Noordplein”, brengt hij in herinnering, “En daarna vanaf 1957
op de Centrummarkt, die toen ingesteld werd.”
Joop van Loon stond ook op Zuid,
eerst op de Maashaven en, sinds
de door de metrobouw gedwongen
verhuizing van de markt in 1964,
op het Afrikaanderplein. Maar die
heeft hij enkele jaren geleden al
afgestoten. Johan Willem, zoals hij
voluit heet, handelde in gebruikte
grammofoonplaten en boeken en
verzamelde daarnaast alles dat te
maken had met de historie van Rotterdam en het Huis van Oranje. Zijn
verzameling grammofoonspelers
met en zonder hoorn, oude radio’s,
strijkijzers en noem maar op is ook
bijzonder. Joop bezit zelfs de eerste
was(grammofoon)platen op een rol.
Met veel van die antieke spullen heeft hij zijn huis opgetuigd
en daarnaast heeft hij ‘ergens op
Zuid’ twee pakhuizen vol grammofoonplaten, boeken en waarde-

volle prullaria. Daar staat ook zijn
pronkjuweel, zijn DKW-motor (in
de volksmond ‘Dat Kreng Weigert’)
met als bouwdatum 16 juni 1956 en
het kenteken SG-98-96. Hij is nog
steeds de eerste eigenaar en daarmee
kampioen van Nederland, zoals blijkt
uit de ‘Duurzame-relatie-oorkonde’
die hem recent is toegekend door de
DKW-vereniging Nederland. Hij is er
trots op. “Nou ben ik toch nog ergens
een kampioen in”, grijnst hij in zijn
gezellige ‘museumwoonkamer’.
Joop van Loon heeft de markt niet
deﬁnitief verlaten. “Af en toe loop
ik er overheen voor een praatje met
ex-collega’s.” Joop komt op zijn
wandeling vaak kennissen tegen die
net als hij ook een band hebben met
de schepen en de historie van de Holland-Amerika Lijn (HAL). Enkele
jaren geleden maakten hij en zijn een
half jaar geleden overleden vriendin

- Joop van Loon toont temidden van zijn museumstukken met trots zichzelf als berijder
van zijn DKW en het kampioensdiploma dat hij heeft ingelijst
(Foto De Oud-Rotterdammer) -

een cruise met de Rotterdam. Hij
teert op de ﬁjne herinnering en als
die even stokken, brengen de galafoto’s van de vaarreis aan de muur
die weer vlot op gang. Een deel van
zijn tijd brengt hij door in het casino.
“Niet om te gokken, want daar heb ik

geen geld voor. Ik ga er voor de sfeer
en gezelligheid heen en om onder de
mensen te zijn. Uiteindelijk is alleen
maar alleen.”

- Hoes van de single van The Sharks. Met
van links naar rechts Henny Kanselaar, Henk
Kuipers, Dick Mudde en Ton Schmeitz -

deel 48

The Sharks
De groep heette eerst The Rocking Four en trok begin zestiger jaren volle zalen in RotterdamZuid en ver daarbuiten. Toen de band enkele jaren later de kans kreeg in Duitsland te gaan
spelen, werden de vier jongens beroepsmuzikanten en kreeg de groep een andere naam: The
Sharks.
The Sharks waren Dick Mudde
(sologitaar), Henk Kuipers (drums),
Henny Kanselaar (basgitaar) en Ton
Schmeitz (slaggitaar). Aanvankelijk was Simon Pols de bassist van
de band, maar hij verdween van
het toneel toen de Rotterdammers
over de grens gingen spelen. Het
avontuur bij de oosterburen begon
volgens Ton Schmeitz in 1965: “De
contacten in Duitsland waren gelegd
door een neef van Dick Mudde.
Dat was Karl Inoks, destijds een
bekende danser. Hij zorgde ervoor
dat we er maandcontracten kregen.”
The Sharks speelden in het begin
met name in zalen in de buurt van
Keulen. Daarnaast kreeg de groep
uitnodigingen om acte de présence
te geven op grote festivals en andere

evenementen in Duitsland én Zwitserland. Schmeitz: “Zo hebben we
een keer op het podium van de Van
Beethovenhalle in Bonn gestaan,
waar duizenden bezoekers waren.”
Single
Het ging The Sharks voor de wind
in Duitsland. Er volgden radio- en
tv-optredens en platenmaatschappij
Polydor in Keulen nam contact op
met de groep. Dat resulteerde in het
opnemen van een single, getiteld
‘Hey, Komm in den Club’, een
cover van The Dave Clark Five, met
op de b-kant Baby Kiss Kiss. Het
plaatje belandde in de top tien van
Radio Luxemburg. Daarna volgde
veel studiowerk voor de platenmaatschappij. Schmeitz: “Met onder an-

dere Roy Black, Liane Govi en het
Günter Kallmann Koor. Met Roy
Black hebben we ook live-optredens
gedaan. Daar was Polydor trouwens
niet zo blij mee. Want Roy was
hun schlagerzanger en dat wilden
ze graag zo houden.” Aan het succesverhaal van The Sharks kwam
een eind toen Henk Kuipers en Dick
Mudde in militaire dienst moesten.
Toen werd de band opgeheven.
Herinnering
The Sharks kwamen, zij het in een
andere bezetting, weer bijeen in
oktober 2001 voor een reünieconcert in Ahoy. Dat was een concert
met andere populaire zestigerjaren
bands. “The Rocking Thunders,
The Spitﬁres en The Starliners”,

licht Henk Kuipers toe. “Dat waren
de groepen die tot eind 1965 de
beatmuziek in Rotterdam-Zuid
bepaalden.”
Nadien werd er ter herinnering een
cd opgenomen en nog een aantal keren opgetreden, onder de naam The
Rocking Four + 2. Daar maakten,
behalve de oorspronkelijke leden
Henk Kuipers, Henny Kanselaar en
Ton Schmeitz, tevens Will Francois
(toetsen) en Al Kuipers (sologitaar)
deel van uit.
Maar het allerlaatste optreden van
de groep staat nog te wachten: op
zaterdag 28 maart. Dan staat de
band voor de laatste keer op het po-

dium in De Flamingo in Hoogvliet.
Op deze avond spelen ook twee
andere bands: Back in Time en The
Moondogs met zang en show van
Rocking Ronny.
Het concert begint om 20.30
uur. Kaarten kosten € 7,50. In de
voorverkoop zijn telefonisch (na
18.00 uur) kaarten te bestellen bij
Ton Schmeitz: 0180-611394. In de
voorverkoop kosten de toegangsbewijzen € 6.00.
Heeft u een bijdrage voor deze
rubriek, of wilt u reageren? Het
e-mailadres is: ed.vanhelten@
hotmail.com.
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fauteuils
bankstellen
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RT:
RELAX COMFO
PLUSPUNTEN
E COLLECTIE
- UITGEBREID
RGDIENST
- GRATIS BEZO
ARANTIE
- 5 JAAR RC-G
RVICE
DERWETSE SE
- SNELLE & OU
ST )
N
SERVICE DIE
(DOOR EIGEN
K
RT MAATWER
- RELAXCOMFO

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

Zet-en drukfouten alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen en prijzen voorbehouden.

DAT IS PAS THUISKOMEN!
RelaxComfort biedt u optimaal zitcomfort. U rust beter uit in een RelaxComfort fauteuil of
bankstel dankzij de ergonomische vormgeving en de vele verstelmogelijkheden.

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

Uw RelaxComfort fauteuil kan eventueel op maat gemaakt worden, waardoor zitten geen
inspanning maar óntspanning wordt. Nooit eerder stond u zo uitgerust op uit uw fauteuil of
bankstel!

www.dmddesign.nl

RelaxComfort biedt een grote keuze aan relaxfauteuils (eventueel met Sta-Op functie) en
bankstellen in leder en stof.

Meubelstoffeerderij

Stap gerust eens binnen en ervaar het comfort van een RelaxComfort fauteuil of bankstel!

Al meer dan 30 jaar
perfectie tot in het kleinste
detail met o.a. Ploeg en
Kvadrat stoffen



Pagina 24

Voor al uw meubels
• klassiek
• modern

J.Kornelisse
Weimansweg 89
3075 MK Rotterdam (vreewijk)
010 - 4 86 09 30

E
UW OUDIL
FAUTEU EL IS
ST
OF BANK ALTIJD
BIJ ONS AARD!
GELD W TOT
INRUIL ,-!
€ 450

U HEEFT
AL EEN IL
UTEU
RELAXFA

VANAF

€ 495,-

j.kornelisse@hotmail.com www.kornelisse.com








VOER!
G R AT IS V E Rprobleem!

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

Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124
2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870

Geen
Geen vervoer?
is op en
at
Wij halen U gr
s weer thuis.
tje
brengen u ne
een afspraak:
Bel gerust voor
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Beko wasautomaat
Belastingaangiften voor particulieren sinds 1973
50% van de AOW-ers en andere uitkeringsgerechtigden of mensen met een
laag inkomen doen geen belastingaangifte, ondanks dat men geld terug kan
krijgen. Het is mogelijk teruggaaf te verzoeken over de laatste 5 jaar.
Wij rekenen gratis voor u uit hoeveel u terug kunt verwachten. (Niet van 15 feb
t/m 15 april). Daarna bepaalt u zelf of u aangifte wilt doen.
De kosten hiervoor zijn:
1 jaar € 50
2 jaar € 80
Openingstijden 2009
zonder afspraak:
Dinsdag t/m donderdag van
11.00 - 18.30 uur

3 jaar € 100

4 jaar € 115

5 jaar € 125

Prestaties
- Waterverbruik: 45L
- Energieverbruik: 0,95 kWh

AAB

Speciﬁcaties
- Waslading: 5kg
van € 449,- nu voor
- Uitgestelde start: 3-6-9 uur
- Aanduiding programmaverloop
- Kinderslot, deur 30 cm diameter
- Automatisch watercontrole
systeem

299,-

Belastingadviesburo Aad de Vries
Mathenesserweg 92
3026 HG Rotterdam
(010) 415 53 00

Schiedamseweg 31
Tel.: 010 - 477 92 10

Voor minder validen is huisbezoek mogelijk.

advert_oudrdam02.indd 1

- 20 programma’s
- Quickwash, extra spoelen,
makkelijk strijken
- Centrifugesnelheid (t/m):
1400 T.

Lage prijzen - beste ser vice
21-01-2009 19:45:34

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22
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Vrijwilligersbureau
Pendrecht start
‘Buren voor Buren’
Op donderdag 5 maart vindt de opening
plaats van het project “Buren voor
Buren”. In 2008 is zorgorganisatie De
Stromen dit vrijwilligersproject gestart
in Zuiderkroon. Sommige wijkbewoners hebben behoefte aan contact
of ondersteuning bij klusjes. Anderen
willen graag die ondersteuning bieden
door af en toe samen kofﬁe te drinken of
er gewoon voor die ander te zijn.
Het project “Buren voor Buren” brengt
wijkbewoners met elkaar in contact, op
een manier waarbij ze iets voor elkaar
kunnen betekenen.
Zuiderkroon in Pendrecht heeft een
echte wijkfunctie. Wijkbewoners maken
volop gebruik van het restaurant en het
gezondheidscentrum.
Esther Schouten, coördinator Vrijwilligers van De Stromen, heeft haar kantoor
in Zuiderkroon en is begonnen met het
werven van vrijwilligers die met bewoners in de wijk Pendrecht in gesprek
gaan. Uit deze gesprekken komt naar
voren welke behoefte bewoners hebben
aan contact en ondersteuning en wat ze
zelf aan ondersteuning kunnen bieden.
Op deze manier brengt Esther Schouten
buren met elkaar in contact en regelt zij
ontmoetingen tussen wijkbewoners. Inmiddels is er al een aantal ontmoetingen
tussen buren met succes georganiseerd.
Een voorbeeld van een succesvolle
bemiddeling: Mevrouw J. woont al jaren
naar haar zin in Pendrecht. Regelmatig
leest ze over leuke activiteiten in de
wijk, maar durft daar niet alleen op af te
stappen. Ze voelt zich vaak eenzaam en
weet even niet hoe ze daar verandering
in moet brengen. “Ik vond voor haar een
wijkbewoonster die het gezellig vindt
om samen met iemand aan de activiteiten in de wijk deel te nemen. Ze had
zich aangemeld, omdat ze iets voor een
ander in haar omgeving wilde betekenen” aldus Esther Schouten, coordinator
Vrijwilligers.
Voor meer informatie over het Buren
voor Buren project kunt u contact opnemen met Esther Schouten, Coördinator
Vrijwilligers, tel. 010 – 20 60 690.

Dinsdag 3 maart 2009

- Jaap Berkhout heeft de muren van zijn
werkkamer bij de BOF behangen met foto’s
van acties en andere zaken waarbij hij in
de loop van de jaren betrokken was. In
zijn hand het jubileumboek dat niet meer
verkrijgbaar is. Foto De Oud-Rotterdammer -

Jaap Berkhout
35 jaar het historisch
geweten van Feijenoord
Door de jaren heen kruisten op gezette tijden de wegen van Jaap Berkhout (69) en
die van mij elkaar. Ruim 34 jaar geleden liepen we elkaar tegen het lijf, toen ik voor
Het Vrije Volk aanwezig was bij een bezettingsactie, uitgevoerd door bewoners van
Feijenoord. Jaap woonde destijds aan de Oranjeboomstraat 142, boven sportcafé De
Dam van Bep en Arie Berkhout (geen familie) en ik in de Rosestraat 258. Jaap was
vrijwilliger bij wat nu bewonersorganisatie Feijenoord/Kop van Zuid (BOF) heet en
waar hij nog steeds actief is.
Een paar dagen voor onze
visuele kennismaking, meldde hij
telefonisch dat op 24 mei 1974
de Koninginnebrug bezet ging
worden door boze bewoners als
protest tegen woningafbraak in
delen van de Oranjeboomstraat.
Jaap deed mee, liep zelfs voorop.
Sinds zijn trouwen met Tinie in
1963 is hij Feijenoorder in hart en
nieren. Jaap was 23 jaar eerder geboren in de Schobbelantstraat (een
doodlopend) zijstraatje van zes
woningen in de Meerdervoortstraat
in Bloemhof en is daar getogen tot
de huwelijksrit naar het stadhuis.
Met mensen als Jos Reehorst, Wim
de Jong, Wim van Es, Hans Schenkel, Hans van Schagen, opbouwwerker Jaap Wolf (eerst waarnemend burgemeester van Bleiswijk
en nu van Rozenburg) en Marian
van Es van clubhuis Arend en De
Zeemeeuw in de Stampioenstraat
werden in die jaren keiharde
acties bedacht in het voormalige
winkelpandje van bakker J. Jansse
Wzn. aan de Oranjeboomstraat 44.
Hun doel was het bereiken van een
betaalbaar stadsvernieuwingsplan

- Ook aan deze demonstratieve optocht tegen de komst van een Eros- en Vermaakcentrum bij het Poortgebouw deed Jaap Berkhout (met snor en politiepet) in 1980
mee. Met schepper Wimpie wordt de toenmaliger wethouder Wim van der Have
bedoeld. Foto verzameling Rein Wolters -

voor de wijk. Vrijwel wekelijks
zette ik er voet over de drempel
om verslag te kunnen doen in de
krant. Een van de acties leidde
in 1975 tot onder meer sociale
woningbouw op het Simonsterrein,
een voormalige scheepssloperij
tussen de Feijenoorddijk en de
Nieuwe Maas. Jaap en Tinie Berkhout betrokken er aan de Spiekmanstraat 17 als een van de eersten
een van de 490 woningen. Later is

Yoga kent
geen leeftijd
Juist voor ouderen is bewegen erg
belangrijk. Door met plezier te bewegen,
ook al zijn de bewegingen nog zo klein,
gaat het bewegen soepeler en meer als
vanzelf. Gaandeweg merk je dat het
lichaam losser en beweeglijker wordt.
En in een groepje is het nog eens gezellig ook.
Bel voor meer informatie en/of voor
inschrijven naar 010-4126200 (Henny
Zeeuw of Arie van Berkel). Mailen kan
ook cursusbureau@knooppuntkralingen.
nl. Bezoekadres; Waterloostraat 164.
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- Op zaterdag 29 september 1994 werd het honderdjarig bestaan van de wijk Feijenoord
gevierd. Jaap Berkhout (links) haalde onder anderen wethouder Jan van der Ploeg in.
Foto verzameling Rein Wolters -

die ingewisseld voor een appartement op de zesde verdieping in een
ander deel van de wijk.
Ommekeer
Jaap zegt er met plezier te wonen.
Maar ook dat Feijenoord bij lange
na niet meer het Feijenoord is van
de ‘goeie ouwe tijd’. Al voegt hij
er direct aan toe dat er toen ook
best het een en ander schortte aan
de wijk. Maar niet aan saamhorigheid of betrokkenheid. Als
de BOF een vergadering hield,
spetterden de vonken door de
felheid van de tafels. Bestuurders
en politici gingen in die periode
vaak met lood in de schoenen
naar een bijeenkomst. De almaar
veranderende samenstelling van
de bevolking veroorzaakte een
ommekeer. Het is niet alleen Jaap’s
conclusie dat bewoners van een
andere afkomst overal in de wijk
eigen clubjes en winkels hebben en
ook dat ze maar héél moeilijk bij
de BOF naar binnen komen. Hoe
ze hun best ook doen. Vanaf het
eerste moment spit Jaap kranten,
tijdschriften, magazines en wat al
niet meer door op artikelen over

Feijenoord. Dat is nog steeds een
dagelijkse bezigheid. Hij heeft er
knipselboeken van samengesteld
tot een stapel die intussen tot het
plafond reikt. Jaap heeft een enorm
archief opgebouwd met meer dan
tienduizend gerangschikte foto’s,
ook gedigitaliseerd op cd’s. Wie er
belangstelling voor heeft, bepaalde
foto’s of gegevens zoekt, mag
altijd bij hem komen kijken en het
materiaal gebruiken voor zover
dat past binnen het auteursrecht.
Jaap is van maandag tot en met
donderdag in de ochtend aanwezig
bij de BOF, Persoonsstraat 20,
010-4849210. Hij hoopt dat het
materiaal ooit een plek krijgt in
een wijkmuseum.
Tipgever
Jaap Berkhout was in 1984
een van de vier samenstellers
van het boek ‘De bruggen naar
heden en verleden’ – Honderd
jaar Feijenoord/Noordereiland’.
De enorme vraag noopte tot een
tweede en herziene druk, maar
ook die voorraad is al geruime tijd
op. Ik heb Jaap leren kennen als
een amaibel, héél ﬁjn en integer
mens. Nimmer heb ik vergeefs
een beroep op hem gedaan bij het
samenstellen van diverse boeken
van Feijenoord en Noordereiland.
Anderzijds heeft hij bij mij nooit
aan een loze bel getrokken. Ik
kan nu wel verklappen dat Jaap
Berkhout in de tijd van harde actie
voor mij altijd een sublieme tipgever was. Aan hem heeft Het Vrije
Volk prachtige primeurs te danken,
zeker in de tijd dat er sprake was
van de komst van een Eros & Vermaakcentrum in en bij het Poortgebouw. Zulke herinneringen kwamen boven op 30 augustus 2008
op het afscheidsfeest van Ada en
Frans van Veldhoven. Na 43 jaar
vertrokken ze uit hun snackzaak,
De Feijenoordse IJscentrale. Hun
(schoon)vader was die in 1934 in
de Oranjeboomstraat begonnen.
Ada en Frans waren de langst
zittende middenstanders van ‘de
goeie ouwe tijd’.
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D. van Vianen VOF

Het BehangPaleis
Behang en Verf voor de laagste prijs

● Is al vele jaren de specialist in
woning- en bedrijfsontruimingen.
● De woningen worden in
staat van oplevering gebracht
naar de eisen van de
Woningstichting/familie/
makelaar.

De allermooiste soorten vinylbehang nu voor bodemprijzen.
Nu geen 26,50 Euro maar nu vanaf 6,00 Euro per rol

● Tevens doen wij verhuizingen
van groot naar klein en evt.
in/uitpakservice.

Jan Ligthartstraat 37, 3083 AL Rotterdam-Zuid, tel. 010-4841020

● Onze betalingen geschieden
altijd achteraf.

(zijstraat van de Dordtsestraatweg)

Een begrip in vloertegels sinds 1987
3
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Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex
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● Wij werken door
het gehele land.
● Wij staan bekend om onze
service en kwaliteit.
● Bij ons krijgt u altijd garantie
tot oplevering.
● Wij geven u altijd een gratis

www.huis-ontruiming.nl
Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212
Voor info:

010-414 86 43 06-1812 4248
of

email: info@huis-ontruiming.nl
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Ik besta!
Ik ben herkend, dus ik besta! In het vorige Spionnetje stond een foto waarop mijn
twee zussen te zien waren. Bij hen stond een jongetje, dat door eerdere lezeressen
en lezers als ‘niet bestaand’ was opgegeven.
Het verlossende woord kwam van
mevrouw J.J. Valk-Peters uit Rotterdam. Ze schreef: “Dit jongetje
herken ik als zijnde Adrie van der
Struijs. Dit jongetje zat bij mij op
de zondagschool op het Bospolderplein. Ik was toentertijd juffrouw.
Volgens mij woonde hij in de
Watergeusstraat/hoek 1e Schansstraat. Adrie bracht voor mij wel
eens gepofte erwtjes mee.”
Natuurlijk heb ik gelijk deze dame
gebeld en zij wist precies wie ik
was. Ondanks dat ik op mijn 15e
jaar van Adrie naar Aad ben gegaan,
bleef mevrouw Valk mij in het
telefoongesprek Adrie noemen. Ze
vertelde over mijn ouders en twee
zussen; dat er in 1948 een derde
zusje was bijgekomen, was haar
nooit ter ore gekomen. Ze wist van
mijn tantes in Delfshaven-Bospolder/Tussendijken en noemde heel
wat familiezaken.
Verderop in het gesprek noemde ze
de naam van één van haar zussen.
Deze zus bleek dezelfde vrouw te
zijn, die eind 1944 vanuit de Bingleystraat met haar twee kinderen
met mijn moeder, mijn zus en mij
in vijf dagen naar Zwolle was
gelopen. En toen dacht ik weer: wat
is de wereld toch klein. Ik vraag
me af of die twee kinderen – toen
een meisje van circa 8 jaar en een
jongen van zo’n 14/15 jaar – nog
leven.

Ramp
Het vliegtuigongeluk, verleden
week op Schiphol, is een tragische
gebeurtenis. Maar om dit ongeluk
als een ramp neer te zetten, vind
ik wat overdreven. Dat de muziek
van diverse Nederlandse radiozenders werd aangepast en er geen
muziek en liedjes meer werden
gedraaid, waarin iets over vliegen
en vliegtuigen in voorkwam, is voor
mij enigszins belachelijk. Het deed
me denken aan de periode 1945
– 1975. Als er toen een Nederlands
verkeersvliegtuig neerstortte en er
waren doden te betreuren, werd
in Hilversum direct de klassieke
grammofoonplatenkast opengetrokken en werd via Hilversum 1 en 2
uitsluitend zwaar klassiek gedraaid.
Het grapje dat rondging in omroepland, was dat klassieke muziekliefhebbers altijd op een vliegtuigongeval zaten te wachten. Dan kregen
zij hún lievelingsmuziek eindelijk

weer eens te horen.
De (tot nu toe) negen doden zijn
er natuurlijk negen te veel. Maar
het leven geeft niet alleen iedereen
de geboorte, maar ook de dood.
En hoewel we allemaal altijd(?)
willen blijven leven, er is toch een
moment dat we afscheid van het
leven moeten nemen. In dit geval
zijn het negen mensen die bij dit
ongeluk omkomen, op dezelfde dag
zullen door heel Nederland nog wel
zo’n 20-30 mensen overleden zijn.
Ziekte, ouderdom en verkeer zijn
gewone(?) oorzaken.
In het weekeinde voor de crash van
het vliegtuig zijn in het Nederlandse
verkeer vijftien doden en ruim 40
gewonden gevallen. Ik kan me niet
herinneren, dat in het weekeinde
de muziek op de radiozenders zo
werd aangepast, dat er geen liedjes
met auto in de tekst meer werden
gedraaid.
De minister-president stond
dinsdagavond op Schiphol om de
familieleden uit Turkije van de
slachtoffers te verwelkomen en
bij te staan. Zelfs de koningin liet
weten geschokt te zijn. Toen ik
in 2002 een ongeval had, waarbij
een dode en drie gewonden vielen,
kwam zelfs de bode van het plaatselijk stadhuis niet langs om zijn
medeleven te betuigen.
Wat is dat toch met vliegtuigen? Als
in Verweggistan een eenmotorig
sportvliegtuig tegen een berg vliegt,
moet de hele wereld dat weten.
Maar dat er jaarlijks ongeveer 1,2
miljoen deelnemers aan het verkeer
het leven laten, is nog geen vijf
seconden stilte waard. Het cijfer dat
ik hier noem, komt van de World
Health Organization en de World
Bank en stamt uit 2004.
Ik zou iedereen, die bij dit ongeval
het woord ramp gebruikte, willen
vragen eens te kijken naar de definitie van het woord: Een ramp of catastrofe is een gebeurtenis waarbij
een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij
het leven en de gezondheid van
vele personen, het milieu of grote
materiële belangen in ernstige mate
worden bedreigd of zijn geschaad,
en waarbij een gecoördineerde inzet
van diensten en organisaties van
verschillende disciplines is vereist
om de dreiging weg te nemen of de
schadelijke gevolgen te beperken.
Een vorkje meeprikken
Regelmatig loop ik eens bij een
bistro, eetcafé, brasserie of leuk eettentje naar binnen om de inwendige
mens te versterken.
Toen ik een aantal weken geleden
heel veel politie op de secundaire
rijbaan van de Westzeedijk zag,

ontdekte ik ineens een klein Spaans
restaurantje: Camaron. Even voor
de duidelijkheid; de politie die
ik zag had niets met Camaron te
maken. De personen die wat ‘vervelend’ waren, werden op straat vóór
Camaron aangetroffen.
Goed, samen met vriend Ron
bezocht ik het restaurantje. Ron
had ik meegenomen, omdat hij een
Spaanse schoonvader heeft, die met
Ron’s Nederlandse schoonmoeder
in Spanje woont. Ron noem ik
daarom mijn deskundige op Spaans
eetgebied.
Een zeer hartelijk en vriendelijk
welkom viel ons ten deel. Het benedengedeelte van het restaurant was
voor zo’n 75% bezet. Er heerste een
gezellige drukte. Toen we waren
gezeten, kwam de eigenaresse en
bood ons een welkomstdrankje aan:
Ron ging voor de Spaanse huiswijn,
ik hield het op een pilsje.
Als man met slechts één werkend
oor, viel me gelijk het rustige
geroezemoes op, dat om mij heen
klonk. Ik besefte ineens, dat er geen
dreutelachtergrondmuziek te horen
was. Het waren de gasten, die daar
de sfeer bepaalden.
De kaart is eenvoudig en niet zeer
uitgebreid. Toch staan er zaken op,
die voor mij het engeltje betekenen dat op mijn tong ….. juist, u
begrijpt me. Eerst werden negen
verschillende soorten tapas aangeboden. Wij kregen een speciaal
tapasformuliertje en konden omcirkelen, wat we wilden hebben. Toen
zelfs de Spaanse taalkennis van Ron
tekort schoot, was er de eigenaresse
of vriendelijke student/serveerster
om ons wegwijs te maken. Tapas
is een hap-slik-weg lekkernij, die
na enkele van die hapjes aardig de
maag vult.
Het kuikentje, op Spaanse manier
in het stenen pannetje klaargemaakt, had de knoflook, peterselie
en andere kruiden niet ontlopen.
Ondanks de nadrukkelijke waarschuwing, dat het pannetje zeer heet
was, wilde ik het toch even op tafel
verzetten. Mijn au kwam duidelijk
boven het geroezemoes uit. Ron
zag het wel zitten in zwaardvis met
ansjovis. Daarbij de nodige sausjes
en kruiden. Inmiddels had Ron ook
zijn enkele wijnglas verlaten en
was voor een fles Spaanse huiswijn
gegaan. Ik nam m’n tweede en
laatste pilsje.
Zo’n vijf kwartier later kon Ron
geen pap meer zeggen, werd de
tafel afgeruimd en sloot ik af met
vanilleijs met turron (noga). We
keken elkaar aan en zeiden bijna
gelijktijdig: “Hier kom ik graag nog
eens terug.”

door Aad van der Struijs

Als ik Camaron een cijfer moet
geven, krijgt men een 8,5. Geen 10,
omdat de toiletten in het bovendeel
van de zaak zijn. De wenteltrap
heeft geen leuningen, dus lichamelijk gehandicapten moeten
vooraf hun ‘boodschap’ doen. De
bediening, verzorging, aandacht en
het eten, kortom de hele sfeer zijn
een aanwinst voor Rotterdam.
Camaron zit op de Westzeedijk
461a, 3024EK Rotterdam; telefoon
010-4775436. De tram (lijn 8)
stopt voor de deur (halte Pieter de
Hoochweg) en ’s avonds na 6 uur
is er meer dan voldoende gratis
parkeergelegenheid.

Frederique Spigt
Vaste gaste in Camaron is de
bekende Rotterdamse zangeres
Frederique Spigt. Met haar vriendin
en onafscheidelijke hond, geniet ze
elke keer van het wisselende menu.
Mede namens Frederique moet ik
zeggen, dat Camaron het niet verdient in zo’n stil stukje Westzeedijk
te zitten.
Zij die Frederique Spigt niet kennen, verwijs ik op maandag naar
Radio Rijnmond en op vrijdagavond naar de VPRO-televisie. Frederique is een rauwe zangeres; als
mens is het een echte Rotterdamse:
Niet lullen, maar poetsen.

Baby te huur
Afgelopen zondag was de eerste
uitzending te zien, waarin mijn
acteertalenten naar voren kwamen.
Mede dankzij de BNN-montagetafel komt er een Aad van der Struijs
tevoorschijn, die je gelijk achter het
behang wil plakken. Uitspraken van
mij en het ‘homopaar’ zijn zodanig
aan elkaar gemonteerd, dat ik zelfs
hekel aan mezelf begon te krijgen.
De handicap waarmee ik te leven
heb (rechtszijdig verlamd) komt
op geen enkele manier naar voren.
Daarom wordt het vragen om een
kopje koffie als ‘vertroetelen van
mij’ gezien. Aanstaande zondag
wordt mijn vertrek bij Baby te huur
getoond. Ik ben namelijk vroegtijdig vertrokken vanwege het onechte karakter van dit programma.
Mijn ‘ouders’ vertelden mij in een
vroeg stadium, waarschijnlijk onder
invloed van het door hen graag
gerookte sticky, dat zij eigenlijk
geen 100% homo waren. Ze noemden zich bi, waarbij de heterokant
speciaal hun belangstelling had. Ja,
zo lust ik er ook nog wel eentje: Ik
ben ook bi, maar heb absoluut geen
interesse voor de homokant.
Op Internet zijn de afleveringen een
week vóór de uitzending te zien.
Op die site is ook gelegenheid jouw
mening te geven over de deelnemende ‘ouders’ en ‘kinderen’. Het
oordeel over mij is vernietigend; ‘k
ben bang straks over het Binnenwegplein te lopen. Geintje!!
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee
tevens in het krantenarchief op het internet.

DOR, bedankt!
Een oproep in De Oud-Rotterdammer voor contact met voormalige leden van
de Harmonie Excelsior Rotterdam kreeg op 3 februari als vervolg in Hotel New
York een geweldige reünie. Veertien oud-leden waren gekomen. Het was een
fantastisch weerzien. Herinneringen van veertig jaar geleden werden breed opgehaald door Rob van Brugge en zijn moeder en niet in de laatste plaats met Freek
Mestrini. De in Duitsland wonende ex-dirigent was die ochtend om drie uur naar
vliegveld München gegaan en arriveerde na veel vertraging om half twaalf in
Zwijndrecht. De dames De Goei en Schiller, beide 88 jaar, hadden het geweldig
naar hun zin, evenals Gerry en Alfred Desjardijn en André en Gerda te Wiel.
Joop en Thea van Roon en Willem Hoekstra waren eveneens zéér enthousiast
over de afspraak om deze zomer nog een keer bij elkaar te komen. Dit allemaal
na een artikel van uw redacteur Rein Wolters. DOR bedankt!
Namens de ‘veertien’,
Bertus de Reus, lw.de.reus@wanadoo.nl, Zwijndrecht

Geachte redactie
Ik reageer op die reportage over De
Laantjes. Ik ben daar geboren volgens
mijn moeder, maar vanaf mijn tweede
jaar woonden wij in de Strijensestraat.
In die tijd woonden hele families
dicht bij elkaar. De dochters zochten
meestal een woning in de buurt van hun
moeders. En zo vonden wij onze sociale
contacten bij tantes, ooms, neven en
nichten in de buurt. Dat waren hechte
gemeenschappen. Ik zal nooit vergeten
dat langs Colosseum een stoomtrammetje reed waarmee indertijd een ernstig
ongeluk is gebeurd. Het was toen zeer
koud en een personeelslid had in een
bijwagen een kacheltje aangestoken.
Door het schudden van die wagen is
dat kacheltje omgevallen en de man
levend verbrand. Later, toen ik ook naar
de bioscoop mocht, trof me altijd dat
prachtige witte orgel, dat uit de vloer
van het podium verrees. Enthousiast
zong het publiek mee op een tekst die
op het filmscherm werd afgebeeld. Lang
nadat Colosseum was gesloten heb ik
nog gezocht naar dat orgel. Tenslotte
vond ik het, in een wijkgebouw in
Pendrecht. Van de beheerder zou ik er
nog eens op mogen spelen, al is dat er
tot nu toe niet van gekomen, maar dat
volgt nog wel.
A. van Driel
Provenierssingel 89a
3033EJ Rotterdam
-----------------------------------------------Roeivereniging Nautilus
Als lid van roeivereniging Nautilus
aan de Oude Plantage heb ik met
belangstelling het stukje dienaangaande
gelezen. Het deel over de bomenkap
klopt natuurlijk, want dit vond overal
in Rotterdam plaats om aan brandstof
voor de potkacheltjes te komen, maar
de roofbouw op de botenloods van
Nautilus klopt niet. Volgens overlevering zijn de boten, die nog in de loods
lagen, ontdaan van hun uithouders
waarin de riemen worden gelegd en
deze uithouders zijn door de botenbaas
en één of meer leden onder het vlot
in de Watertorenhaven/Nautilushaven
gebonden. Daardoor was het voor de
Duitsers niet mogelijk op de rivier te
gaan roeien. Dat de loods nog heel was
aan het einde van de oorlog heb ik terug
kunnen vinden op een luchtfoto van de
RAF van 8-4-1945 opgediept uit www.
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- Ex-dirigent Freek Messini (rechts) had er graag
een lange reis voor over om zijn oud-orkestleden
te ontmoeten, onder wie Gerry Desjardijn. Foto
Bertus de Reus -

watwaswaar.nl waarop de loods en de
vlotten in de haven te ontwaren zijn.
Aan de Oude Plantage langs de rivier
moet nog een andere vereniging, niet in
het aangrenzende gebouw van de Trekvogels (later overgegaan in De Maas),
maar richting huidige Shell-tankstation
gezeten hebben geheten; zoiets van de
Deutsche Ruderverein en die is waarschijnlijk wel gesloopt en opgestookt.
Daar heb ik geen nadere informatie over
kunnen vinden, want ook de leden die
vóór de oorlog actief waren en informatie hadden kunnen verstrekken, zijn ons
inmiddels ontvallen.
ing. E. (Emile) Bezemer
Lijsterbeslaan 43
3053 NH Rotterdam
tel. 010-4184895
emile.bezemer@kpnplanet.nl
-----------------------------------------------Mijmeren over Zuid
Als 55-jarige beleef ik telkens weer
heerlijke leesminuten en komen herinneringen boven als DOR weer uit is.
Zo ook onlangs bij het lezen van nr 3.
De verhalen van Rein Wolters zijn voor
mij, opgegroeid in de Zwederstraat en
omgeving, erg herkenbaar.
De films in het oude politiebureautje
aan het Afrikaanderplein, waar de
muren dropen van de condens door al
die opgewonden kinderen. Roy Rogers
en zijn bebaarde medespeler, door ons
altijd Rooie Rochus en Appie Zuurkool
genoemd, waren bij ons favoriet! Als
je wat ouder was naar het prachtige
Colosseum, waar je betaalde voor
‘nekloge’, maar altijd naar een beter
plekje probeerde te sluipen! Films met
Jerry Lewis en Norman Wisdom!
Het verhaal over de Oleanderstraat,
waar wij, zeker tijdens de kerstboomoorlog, nooit doorheen durfden lopen!
Het verhaal over de Keilebijters, waar
we zoveel mooie avonden beleefden
(Trio Veronica!) en ook op de zolder
van Spes Bona veelvuldig verbleven in
jeugdsoos ‘t Wereldje om te tafelvoetballen, te discussiëren en van elkaar,
het kaarslicht en de goede muziek te
genieten (Live optreden van Fungus!).
Jos van der Vegt, directeur van Ahoy en
Commissaris van Feyenoord, heeft hier
volgens mij zijn eerste stappen gezet op
het gebied van organiseren en managen.
Op zondagavond gingen we na een
voetbalzondag bij Spartaan ‘20 naar de
bar van Spes Bona om een afsluitertje te

drinken bij barman Chris Timmers (en
niet te vergeten zijn dochter Anja!).
Tot slot de foto van de politiemensen,
met daarop de latere commissaris Fockert, die, wonende op de Westzeedijk,
vanuit zijn flat de tijd opnam die een
politieauto aflegde tussen twee lantaarnpalen. Via een eenvoudige formule
berekende hij dan de snelheid en je kon
als jong agentje je borst nat maken als je
te hard had gereden!
Ga vooral door met al die mooie
verhalen!
Andre Tolenaar
Bommelerwaard 94
3079 PS Rotterdam
06-48812029
a.tolenaar@chello.nl
-----------------------------------------------Café Propsma
Hartelijk dank voor het artikel in De
Oud-Rotterdammer. Ik ben in augustus
1960 gaan werken bij de Cargadoor &
Expediteur Ruys & Co. Ik weet nog
heel goed, zeker als je met lijn 5 in de
Westerstraat uitstapte en dan naar de
Veerhaven moest, dat ‘s morgens om
08.15 de eerste stop Propsma was. Je
moest wel zorgen dat je op het balkon
van lijn 5 stond, zodat je als een van
de eersten binnen kon zijn. Ik dronk
toen al de koffie zwart, maar als ik me
goed herinner stond er een pannetje met
gekookte melk klaar voor wie melk in
de koffie wenste. Waterklerken, cargadoors, expediteurs en rederijmensen
(KRL, VNS, A.Veder enz enz) bevolkten de kantoren van de scheepvaarthoek
en er was een aardige mengsmering in
café Propsma te vinden. In die tijd, dus
van 1960/1968, waren er secretaresses,
typiste en telefonistes werkzaam en was
inderdaad cafébezoek toen ‘not done’.
Na 1968 waren de koffieautomaten
in de kantoren al op een redelijk peil
gekomen en hadden alle kroegen in de
omtrek niet meer de sfeer, zeker niet in
de ochtend.
Henk Holleman
-----------------------------------------------Westplein (1)
Wat vond ik de foto op de voorpagina
van nr. 3 leuk! Alle tussenliggende
jaren vielen even weg. Eerst iets over
het grote gebouw achter de noodcafé’s.
Daar huisde o.a. het scheepvaartkantoor
VNS. Ik was, 16 jaren jong, op de
typekamer van de RVS gaan werken
in de Westerstraat (de straat waar de

fotograaf recht in keek). Ik had daar een
fijne vriendin Jos Koreman (toen nog
Jopie) en in onze lunchpauze deden we
leuke dingen. Toentertijd kon je je op
je 16de nog heel speels gedragen, want
wij vermaakten ons best. En waarmee?
In de hal van bovengenoemd gebouw
was een paternosterlift, aan een kabel
zonder eind, waar je snel moest in- en
uitstappen zodra hij gelijkvloers was.
Uit nieuwsgierigheid bleven we op
een keer erin staan om helemaal mee
de kelder in te gaan en dan te zien hoe
alles daar werkte. Beneden aangekomen
werd onze nieuwsgierigheid bevredigd
en bovendien konden we zien hoeveel
mensen dit ook al hadden gedaan,
want de muren stonden vol namen en
handtekeningen. Natuurlijk namen we
de volgende dag een pen mee om onze
eigen namen erbij te schrijven. Een andere bezigheid voor de lunchpauze was
je boterham opeten, al rennend door de
Westerstraat, Westplein en Parklaan tot
in het park, want daar hadden wij in die
tijd al een hangplek. Daar kwamen ook
de jongens van de Zeevaartschool en
wij meisjes waren helemaal gek van die
uniformen met witte petten. Prachtig
vonden we die. Helaas moesten wij na
een klein halfuurtje weer rennend terug
om op tijd op de typekamer te zitten.
Omdat de behoorlijk strenge regels bij
de RVS me teveel benauwden, werkte
ik het jaar daarop in de Calandstraat, die
evenwijdig loopt aan de Parklaan en dus
ook aan de rand van het park uitkomt.
Hier, bij Hoyman & Schuurman’s
Scheepsagentuur ontmoette ik mijn
grote liefde, Adri Driessen. Hij werd
na een aantal jaren mijn echtgenoot.
Wij woonden beiden op Zuid en voor
ons was de beste verbinding het “heen
en weer bootje” tussen Katendrecht en
puntje Willemskade. De kapitein kende
zo langzamerhand zijn vaste klantjes op
vaste tijden en ook had hij onze relatie
al bemerkt. Op een keer was ik zelf
al om 6 uur klaar, maar mijn vriendje
moest nog langs het postkantoor om de
post weg te brengen. Toen het vertrektijd was, stonden de andere passagiers
ongeduldig naar boven te kijken of de
kapitein nog steeds niet wilde vertrekken. Maar deze had, doordat hij in het
stuurhuis hoger stond dan wij, allang
gezien dat mijn vriendje de Calandstraat
kwam uitrennen. De moeilijkheid was

Kersthuwelijk
In december schreef mevrouw Sekker-Van Berkel over haar trouwdag
op 19 december 1956 en de Noorse
kerstboom, die toen voor het eerst
op de Coolsingel stond. Misschien
kan bijgaande foto haar geheugen
opfrissen. Wij zijn namelijk op 29
december 1956 (tien dagen later
dus) getrouwd en toen stond de
kerstboom er prachtig bij.
Mieke Versteeg en John Kegel
Breitnerstraat 53B
3015 XB Rotterdam

dat hij ook eerst nog rond het haventje
van de Roei-en Zeilvereniging moest
rennen. Inmiddels was de boot al een
eindje van de kant, maar de kapitein
zette de boot met de achterpunt zo
dicht mogelijk bij de kademuur. De
laatkomer gooide al van een behoorlijke afstand zijn tas er op en moest
daarna de sprong van zijn leven maken.
Gelukkig kwam hij goed terecht en
onder applaus van onze medepassagiers
bedankten wij deze aardige kapitein!
S.C. Driessen-Joosse
D. Koddelaan 31
4374 ER Zoutelande
suusdriessen@zeelandnet.nl
-----------------------------------------------Westplein (2)
De titel slaat de spijker op de kop. In
de 60-er jaren werkte ik bij de VNS
in het Atlantichuis op het Westplein
(het gebouw achter het noodgebouwtje). Hoewel ik soms bij Propsma ‘s
morgens vroeg een bak koffie nam, heb
ik vooral aan de Pax bar (opvolger van
de Postbar??) hele goede herinneringen. Vrijdagmiddag rond 3 uur, werk
gedaan, zakten we af naar de Pax bar.
Meestal was ik in gezelschap van mijn
collegae Hans Ockeloen en/of Leen
Doorewaard. Het gebeurde dan wel dat
we daar onze baas/procuratiehouder
de heer Kylstra aantroffen. In plaats
van ons te kapittelen over ons gedrag
in werktijd - en hij kon ons bij fouten
de mantel uitvegen! -verwelkomde hij
ons dan met de woorden: “Neem er een
van mij, want ik kan het beter betalen
dan jullie !” In mijn herinnering is
Kylstra in 1967 gepensioneerd, en zijn
legendarische afscheid in de Pax bar zal
ik nooit vergeten. De drank vloeide met
zulke grote stromen dat ik daarna nooit
meer zoveel heb gedronken. Gelukkig
maar, anders had ik hoogstwaarschijnlijk niet meer tot de levenden behoord.
Vaak heb ik pijptabak gekocht in de
sigarenzaak, maar helaas voor Joris is
mij de naam ontschoten. Ga zo door
met DOR - er staat in iedere uitgave
wel voor elk wat wils in!
Dick Latooij
Het Schild 36
8341 RV Steenwijkerwold
dlatooij@wish.nl
------------------------------------------------

pagina 30

Dinsdag 3 maart 2009

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.

Geachte redactie
Dit is een foto uit Rotterdam West, omstreeks 1950; de Van Heusdestraat voor nr.
27, waar ik van 1938 tot 1962 op nummer 29 b heb gewoond. In deze straat reed
tram lijn 22. Op de foto staan mijn vriendjes en vriendinnetjes; achterste rij v.l.n.r.
Cor van Gaaien, Freddie Das, Aad Versteeg, Miep Herwijn, Joke v.d.Lee, Eefje
Stoks, Rienie Vuijk. Voor de deur staat Hennie Stoppelenburg. Tweede rij; Cor
v. Marle, Cock Verweij, Gerrie Munster, Jaap Tegelaar, Koos Biesheuvel, Ferrie
Schoonenberg,Hans v.d. Lee, Jaap Post. Voorste rij; Ria v. Marle, Trees Sterkman.
Niet op de foto staan; Sier de Jong, Alie en Sjaantje v.h. Hof, Lien en Arie Munnen.
Met Ferrie Schoonenberg heb ik op de lagere school in de C.P. Tielenstraat en de
technische school op de Beukelsdijk gezeten en 33 jaar als collega bij motoren
reparatiebedrijf De Maas op de Waaldijk gewerkt. Cock Verweij is al 46 jaar mijn
zwager en negen jaar mijn buurman in Borger. Ik hoop op reacties in de krant.
Conny en Cor van Gaaien
Markestraat 23
9531 EG Borger
Drenthe
Riet (Maria ) de Groot
Graag zou ik in contact komen met
nabestaanden, familieleden of kennissen
van Riet (Maria) de Groot. Zij heeft voor
de oorlog gewoond aan de Blokweg
8 in Rotterdam-Zuid en daarna enige
tijd gewerkt en gewoond in Berlijn. Zij
was een goede kennis van mijn oom
Joël Konrad Calliber, die in 1942 is
overleden.
Ineke v.d.Heuvel-Malipaard
Beatrixsingel 13
3341 XA H.I.Ambacht
e-mail: iheuvelm@kabelfoon.net
------------------------------------------------Willy van Eysden
Ik zoek Willy van Eysden, van 1940
- 1946 wonende in Rotterdam aan het
Zwaanshals, tussen Ruivendwarsstraat
en Soetendaalseweg. Zij woonde bij haar

ouders Maarten en Ploon van Eysden.
Haar vader werkte bij Electrostoom
aan de Electroweg. Hij was tot 1944
collega van mijn vader, Rinus Zegers.
Electrostoom was onderdeel van Brown
Boveri, later ABB.
Wie kan mij helpen in contact te komen
met Willy van Eysden? Zij zal ongeveer
van mijn leeftijd (bijna 70) zijn.
Rien Zegers
Alb. Schweitzerplaats 429
3069 GK Rotterdam
rien.zegers@gmail.com
------------------------------------------------Bijbeltje Jaap Schipper
Met het opruimen van de zolder kwam
ik een bijbeltje tegen. De volgende naam
stond erop: Jaap Schipper, geboren op 19
februari 1947, wonend te Croonenburgh
29, Oud-Beijerland, Zuid-Holland,

Hoekse Waard. Wil Jaap het bijbeltje
terug of misschien familie van hem? Ik
weet zelf niet wie hij is.
H. van der Wal
M.Z. Noordamuslaan 11
3066 GR Rotterdam
Nico.vanommen@gmail.com
------------------------------------------------Rikie
Ik ben op zoek naar een zekere Rikie.
Ze woonde destijds in de buurt van de
Beijerlandselaan (Overijsselsestraat?).
Ze had een broer Jaap en haar moeder
heette Riek van Buuren. Haar vader was
chauffeur bij Stomerij ‘De Zwitserse’ en
had een motor met zijspan. Wie kan mij
helpen ?
A.Groeneveld
Oostdorpseweg 27
Poortugaal
010-5017252
------------------------------------------------Gerda Vergouwe
Ik ben in 1960 verloofd geweest met
Gerda Vergouwe. Ze woonde toen in
Noord. Haar vader was taxichauffeur.
Ik ben al een hele tijd op zoek naar haar
om te bezien hoe het haar vergaan is. Ik
vermoed dat zij gehuwd is en een andere
achternaam heeft.
B. Corveleijn
Weidemolen 27
1703 TC Heerhugowaard.
bb.corveleijn@quicknet.nl

Dhr./Mevr.

Voorletters

Tussenvoegsel

o f 75,00 (buiten Europa)

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Tussenvoegsel
Achternaam
Dhr./Mevr. Voorletters
Adres
Postcode

W.J.M. van der Waal- van Rossum
jp.vanderwaal@telfort.nl
-------------------------------------------------

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Scouting Tono-groep wordt op de dag van het jubileum, 21 maart 2009, een reünie georganiseerd voor alle oud-leden. Voor meer informatie kan men kijken op www.scoutingtono.nl. Opgaven kan via Reunie@
Scoutingtono.nl of door een briefje te sturen naar het secretariaat aan de Francois Haverschmidtlaan 35, 3116 JL Schiedam.

o Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
o f 65,00 (binnen Europa)

Polderkwartier
Wij zoeken klasgenootjes van de lagere
school Polderkwartier uit de jaren 19531960 voor een reünie.
L. Bos-de Snoo en R. Romijn-Blom
l.bos@live.nl
------------------------------------------------Sylvia van der Giessen
Ik zoek mijn oude klasgenootje Sylvia
van der Giessen. Nu is zij 69 jaar.
In onze schooltijd (rond 1955) woonde
zij op de Provenierssingel in Rotterdam.
Wij zaten op de Willem Ruysschool.
Ria Trouwborst
Landszoom 12
2925 AW Krimpen aan den IJssel
0180-551333
------------------------------------------------Vormingsklas Wiekslag
Ik heb in het jaar 1965-1966 op de
Wiekslag, Talingstraat 6 in Rotterdam
Charlois gezeten. Ik wil een reünie
organiseren voor mijn klas. Het was de
vormingsklas. Mijn klasgenoten zijn nu
ongeveer 60 jaar oud.

NPG Tonogroep
In 1921 werd in Rotterdam een van de eerste groepen
voor ‘Padvinderij voor meisjes en jongedames’
opgericht, onderdeel van het Nederlands Padvindsters
Gilde (met hoofdkwartieren te Den Haag en Batavia).
Helaas bleek het idee van padvinderij voor meisjes
niet echt aan te slaan. In 1934 werd de NPG Tonogroep heropgericht, nu in Schiedam. Tot op heden
heeft deze scoutinggroep honderden kinderen en
jongeren veel laten leren en plezier laten maken met
het spel van Scouting. Sinds 1985 worden ook jongens
toegelaten.

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus

o f 49,90 (in Nederland)

40-jarig Tuinmansjubileum
Voor een nazaat van Bastiaan Hofland ben ik op zoek naar een foto die
gemaakt zou zijn op 24 maart 1934 van
het 40-jarige tuinmansjubileum op de
buitenplaats Plaswijck te Hillegersberg.
Hij was toen in dienst van de familie
Loos. Eerder was hij in dienst van de
families De Kat, Swartouw en Watson
die alle woonden in de Villa Buitenlust
hetwelk later Plaswijck zou gaan heten
en het Raadhuis van Hillegersberg werd.
De tuinen werd het Park Plaswijck.
Bestaat er nog een familie Loos in Rotterdam of omstreken die mogelijk deze
foto ergens in een album heeft zitten?
Wie kan helpen?
A.C. Leeuwis
a.c.leeuwis@hetnet.nl
0181-612616
------------------------------------------------Radio
In de jaren 1954, ’55, ’56 zat ik op de
zondagsschool in de Insulindestraat, een
zijstraat van de Bergweg. Met Pasen
zongen wij op de trappen van de Beurs
en dat werd dan uitgezonden op de radio.
Kan iemand mij vertellen waar dit van
uitging? Ik zoek geen mede zangers/of
zangeresse.
Maurits Breur
Hoevelaken
033-2534724
mauritsbreur@hotmail.com

Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.
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Willem de Zwijger-mulo
Van 1941-1945 bezocht ik de Willem de
Zwijger Mulo in de Jan van Loonslaan. Ik
ben op zoek naar twee oud-klasgenoten,
Jaap Klaver en Leen Knape. Zij vormden
met Wessel Schotel een trio die veel met
elkaar optrokken. Graag ontvang ik reacties op mijn e-mailadres p.schoemaker@
hetnet.nl.
------------------------------------------------Ons Rotterdam
Wellicht zijn er lezers geïnteresseerd in
het tijdschrift Ons Rotterdam, van 19982005, 32 bladen vol verhalen over het
Rotterdam van weleer.
Camiel Slabbekoorn
c.slabbekoorn@gmail.com
010-4046579
------------------------------------------------Familie Heimans-Vancutsem
Mijn naam is Roos en ik woon in Halle
(België). Deze brief schrijf ik eigenlijk
voor mijn moeder. Als rasechte Rotterdammer woont ze al meer dan 50 jaar in België. De naoorlogse moeilijke tijden dreef
mijn grootouders naar België. Een gezin
met zes kinderen waaronder mijn moeder.

Hier in België vond ze de liefde van haar
leven. Het is al bijna 20 jaar dat mijn vader
is overleden. Ze heeft tot voor kort steeds
gewerkt. Vaak veel vrijwilligerswerk
gedaan en sociaal veel bezig geweest.
Vandaag wordt ze een jaartje ouder (73) en
heeft meer tijd voor zichzelf gekregen en
dat verdient ze ook. Onlangs kreeg ze het
krantje De Oud-Rotterdammer van Oom
Arie die in Hellevoetsluis woont. Dit was
voor de eerste keer dat ze hoorde dat er
zo een krantje bestond. Voor haar echt een
ware ontdekking. Ze herinnert zich nog
veel van de tijd van toen. Ook wij kennen
vele verhalen van onze oma. De oorlog,
de armoede, het medeleven tussen de
bewoners en zo. Mijn moeder kon en kan
er nog steeds uren over vertellen. Ik kwam
toen op het idee dat ze er misschien weer
eens met mensen over wilde praten die
het ook zelf hebben meegemaakt. Die zij
gekend heeft. Buren of vrienden van toen.
Het gaat om de familie Heimans-Vancutsem. Ik weet dat mijn grootvader schipper
was. Mijn grootmoeder heette Rosalie,
maar werd Rosa genoemd. Ze hadden
zes kinderen. Arie, Sophia, Marcel, Toon,
Dirk, Piet en Roos. Na de oorlog scheidde

P.B. Vermeer
Allereerst wil ik u heel hartelijk danken voor de vele
uren leesplezier die jullie bij heel veel mensen brengen.
In de krant nr. 25 van vorig jaar schreef u over de band
“The Driftin Fellows”. Mijn toenmalige buurjongen, Nico
Ouwerkerk, speelde in die band. Ik weet me nog te herinneren dat er in het begin ook op een bas werd gespeeld
die gemaakt was van een theekist. De Hekbootstraat daar
brachten wij onze jeugd door en mijn vader P.B. Vermeer
ging van daar uit naar zijn werk. Hij werkte bij Wilton
Fijenoord op de Westkousdijk in Rotterdam. Mijn vader
werkte eerst op de tekenkamer maar door het bombardement op Rotterdam is hij zijn linkeronderarm kwijtgeraakt
door een scherf van een bom. Dat had natuurlijk een hele impact op zijn dagelijks functioneren. De laatste jaren werkte hij de
tijdcontrole. Dat was een afdeling die de prikkaarten van de werknemers controleerde. Hij zat tegenover portiersloge in Rotterdam
samen met zijn collega Joop Molenaar. Ik heb nog heel veel ingebonden “Wilton Fijenoord Nieuws” boekjes en daar staan hele
mooie verhalen en foto’s in. De oudste zijn uit 1955. Wie heeft mijn vader gekend en wie heeft nog aanvullende informatie over
zijn werkzame leven bij Wilton Fijenoord?
Willem Vermeer - vermeerw@hotmail.com
mijn oma en trouwde met opa Houniet. Ze
kregen nog een zoon Jan en opa Houniet
had al een zoon Henk. Ze woonden toen
in de Persoonsstraat in Rotterdam. Ik denk
dat ze rond 1951 of 1952 naar België zijn
gekomen. Zelf ben ik me gaan verdiepen
in de oorlogsjaren van Rotterdam. Daar ik
internet heb en handig ben op de pc kan

De oplossing van deze week was:

“Varen langs historische steden”

1. bevallig (elegant); 2. dun (mager); 3. hevig; 4. grote zanggroep; 5. dikdoener; 6.
inwendig orgaan; 7. ontleende passage uit een film (aanhaling); 8. boomvrucht; 9.
met een halve toon verlaagde C; 10. kippenproduct; 11. oefenmeester; 16. meisjesnaam; 18. ontkenning; 20. soort (rap); 21. Spaanse uitroep; 23. deel van boom;
25. plaats in Noord-Holland; 26. deel van been; 27. voormalige Ned. koningin; 29.
patiënt die ongeneeslijk ziek is en spoedig zal sterven; 32. komkommerachtige
vrucht; 34. garde; 36. ruzie met rumoer (geschreeuw); 37. vertragingstoestel; 39.
welpenleidster; 40. slingerplant met houtige stam; 42. uithangteken bij een drogist;
43. planeet die wij bewonen; 45. waterkering; 46. niet erg slim; 51. voorzetsel;
53. hertensoort; 54. glasgordijnen; 55. hark; 56. larve van een insect; 57. hemellichaam; 59. betaalmiddel; 60. rond verkeersplein; 62. mannelijk beroep; 63. rust
(weinig of geen geluid); 66. Europeaan; 67. Indische praatvogel; 69. Stichting
Nederlandse Ereschulden (afk.); 71. iemand die alles goedvindt; 73. houtachtig
gewas; 74. plaats in Noord-Brabant; 75. kleur van de regenboog; 78. jong dier; 80.
Chinese vermicelli; 82. wettelijke aansprakelijkheid (afk.); 85. kanon (afk.).

Deelnemers aan de nieuwe opgave
in deze krant maken ditmaal kans op
driemaal twee vrijkaarten voor het
zondagochtendconcert in De Doelen op zondag
22 maart. U kunt daar samen heerlijk genieten van de show ‘TV-Tunes on
Stage, Musical Souvenir’ vol heerlijke bekende herkenningsmelodieën van
televisieprogramma’s. De winnaars krijgen bericht thuis.
U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 11 MAART opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Vijf van hen ontvangen als beloning het boek Rotterdam 1941 van Ben Laurens. Dat zijn:
T. ter Veldhuis, Brielle
J. Neeleman, Capelle a/d IJssel Faber, Maassluis
J. Visser, ’s Gravendeel
L. Winters, Rotterdam

Verticaal

Roos
fa204896@skynet.be

n

Records zijn er om gebroken te worden en dat gebeurt bij De Oud-Rotterdammer om de haverklap. We hebben het
dan met name over het aantal puzzeloplossingen dat wordt ingestuurd. Dat blijft maar groeien! Op de laatste puzzel
kwamen voor het eerst in het bestaan van de krant meer dan 700 oplossingen via de mail binnen. Daarmee overtreft
het aantal digitaal ingezonden oplossingen zo langzamerhand het aantal briefkaartjes dat we ontvangen. Het merendeel van de inzenders had de juiste oplossing gevonden, die luidde

1. iemand die niet gemakkelijk het hoofd buigt; 7. muziekuitvoering (vocaal of
instrumentaal voor publiek); 12. pausennaam; 13. schijnreden (voorwendsel);
14. uitroep van schrik of verrassing; 15. erbium (scheik. afk.); 17. ontsteking voor
ontplofbare stoffen; 19. scheepstouw; 21. onder andere (afk.); 22. borstbeen;
24. gebied waarop van overheidswege beslag is gelegd om de flora en fauna te
handhaven; 27. priester van Silo; 28. ver gevorderd in de tijd; 30. plechtige belofte;
31. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 32. slotwoord; 33. Sociaal Economische Raad (afk.); 35. zichzelf voortstuwend projectiel; 37. sterk alcoholische
drank; 38. hijsblok (takel); 41. lentemaand (afk.); 42. het geheel van uitdrukkingsbewegingen; 44. (dienst)bode; 46. vrouw (lady); 47. overjas van dunne stof; 48. het
aangekochte; 49. vreemde; 50. faam (reputatie); 52. zachte en vette zelfstandigheid die de holte van beenderen vult; 54. dier behorend tot een geslacht van grote
hagedissen; 56. snijwerktuig; 58. vogelsoort; 61. European Article Numbering
(afk.); 62. paringsritueel van vogels; 64. een zekere; 65. plaats in Gelderland; 67.
verfrissing; 68. wandversiering; 70. plaats in Gelderland; 72. gymnastiektoestel;
73. proces-verbaal; 76. tweetal; 77. paardenslee; 78. plantengeslacht bekend om
hun sterke geur; 79. klei-achtige grondsoort; 81. Leefbaar Nederland (afk.); 82.
wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (afk.); 83. larve van de langpootmug; 84. boomsoort; 86. kaassoort; 87. getob (narigheid).

weer naar boven te brengen en die diepste
en pijnlijke maar ook mooie herinneringen
te verwerken.
Wil iedereen die zich haar kan herinneren
reageren?

3x2 kaarte

Puzzel mee en win !!!

Horizontaal

ik zo veel ontdekken en leren van die tijd.
Af en toe komt mijn moeder eens kijken
hier bij mij op het scherm wat ik gevonden
heb. Ze is erg emotioneel als ze de foto’s
ziet van toen. Die tijd zit heel erg diep
van binnen en ik weet dat ze er vaak aan
terugdenkt.
Ik hoop zo dat ik haar kan helpen die tijd

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Speciaal voor de lezers van

Na anderhalf jaar voorbereiding tekenden de splinternieuwe Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur van Humanitas op 5 februari jl. een samenwerkingsconvenant. Een echte mijlpaal! Deze
overkoepelende Raad vertegenwoordigt de gemeenschappelijk
belangen van alle Humanitasbewoners. Alle lokale cliëntenraden in
de vestigingen blijven gewoon bestaan en houden hun bevoegdheden. Daar waar de belangen breder liggen adviseert de nieuwe
Raad, met vertegenwoordigers uit de verschillende Humanitasrayons en vestigingen, de Raad van Bestuur.

Kijk, dàt is nou Humanitas!
4UJDIUJOH)VNBOJUBTt1PTUCVTt-$3PUUFSEBN
5FMt&NBJMJOGP!TUJDIUJOHIVNBOJUBTOMt8FCXXXIVNBOJUBTOV

Humanitas thuis? Kijk Humanitas-TV!

&MLFWFFSUJFOEBHFOWJOEUVPQEF[FBDIUFSQBHJOBCFSJDIUFOPWFS
EFEJFOTUWFSMFOJOHWBO)VNBOJUBT PWFSIFUXPOFOFOXFSLFOFO
EFOJFVXTUFPOUXJLLFMJOHFONadere inlichtingen over Humanitas,
een vraag of misschien een tip? Bel Martijn Huisman op nummer
Humanitas
010 - 461 53 47. Bel voor informatie over wonen Humanitas
woonmakelaar Coby Bosker: 0651 - 58 36 34.

Centrale Cliëntenraad Humanitas opgericht

De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Wekelijks zendt Humanitas via ‘Rotterdam TV’ op de Rotterdamse kabel een
interessant programma uit over wonen, werken en de nieuwste ontwikkelingen bij Humanitas. Met reportages van evenementen en activiteiten van
binnen en buiten de vestigingen. Elke donderdag van 19.00 - 19.30 uur; elke
vrijdag (herhaling) van 11.00 - 11.30 uur. Stem af op kanaal 67+ op de kabel.

IJsselburgh

Wonen in Beverwaard
met Humanitas-zorg

Prinsenwiek

Wonen op hoog niveau
bij het laagste punt

Oosterwiek

Grootstedelijk wonen
in het groen

De nieuwe Centrale Cliëntenraad: v.l.n.r.: Janneke de Moei, Anneke Hanegraaf
(voorzitter), Hans Becker (voorzitter Raad van Bestuur), Cees Brussé en Marja
van Idsinga; Albert Lammerts van Bueren kon wegens ziekte niet aanwezig zijn *+TTFMCVSHI is een prachtig, groot De 1SJOTFOXJFL in Het Lage Land De 0PTUFSXJFL in Oosterflank,

servicecomplex met 198 tweekamerappartementen en een royale, veilige binnentuin.
U kunt zich nu al opgeven voor
een appartement met zorg.
De gemiddelde nettohuur bedraagt ca. € 550,-.

is 21 etages hoog en de woningen bieden een werkelijk schitterend uitzicht. We hebben enkele
Humanitas-appartementen vrij.
Huurprijsindicatie: vanaf € 565,-.
Kopen is ook mogelijk.
Vraagprijs: € 130.000,- .

bij NS- en metrostation en RETbuslijnen 30, 31, 36 en 37 voor
de deur. Enkele Humanitasappartementen beschikbaar.
Huurprijs: vanaf € 590,-. Er is
ook een appartement te koop.
Vraagprijs: € 135.000,-.

%F IVVSQSJK[FO HFMEFO FYDMVTJFG TFSWJDF FO WFSXBSNJOHTLPTUFO #FM WPPS NFFS JOGPSNBUJF
)VNBOJUBTXPPONBLFMBBS$PCZ#PTLFSPGNBJMDCPTLFS!TUJDIUJOHIVNBOJUBTOM

Foto: A.J.M. Tetteroo

Humanistisch Café over

Loverboys, een criminele praktijk

met Klaas Ridder, ketenregisseur jeugdprostitutie bij de GGD
Rotterdam-Rijnmond, en Marianne Vorthoren, beleidsmedewerker en projectleider bij SPIOR
EPOEFSEBHGFCSVBSJ VVS
‘De Zingende Zeeleeuw’, Sint Jobskade 140
(Müllerpier), 3024 EN Rotterdam
Kosten: € 7,50 inclusief maaltijd en drankje

Splinternieuw luxe
appartement met
service/zorg aan
de goudkust van
Hillegersberg voor
een redelijke prijs, kan dat? Ja!

Burgemeester Aboutaleb ‘vaste gast’ bij Humanitas
0O[FOJFVXFCVSHFNFFTUFSMJKLUFFOWBTUFHBTUUFXPSEFOCJK)V
NBOJUBT/BPOMBOHTFFOCF[PFLHFCSBDIUUFIFCCFOBBOEF)V
NBOJUBTWFTUHJOHFOPQEF.àMMFSQJFSXBTIJKPQGFCSVBSJUFHBTU
CJK)VNBOJUBTBBO;FFJO)PFLWBO)PMMBOEFOPQGFCSVBSJJO
IFU)VNBOJUBTWFS[PSHJOHTIVJT%F8FUFSJOHJOEFEFFMHFNFFOUF
*+TTFMNPOEF
)VNBOJUBTBBO;FF
Bij binnenkomst in de Brinktoren
te Hoek van Holland stuitte de
burgemeester direct op een aantal biljart spelende heren door
wie hij zich liet verleiden de keu
ter hand te nemen. Tot ieders
verrassing maakte hij vervolgens
een keurige carambole, wat volgens eigen zeggen met zijn kennis voor wiskunde en statistiek te
maken had.

%BULBOJOEFA;JMWFSMJOEFWBO)VNBOJUBT gelegen bij Humanitas-Akropolis, hoek Ankie Verbeek-Ohrlaan (Verlengde Molenlaan).
Voorzieningen: beautysalon, pedicure, kapsalon, supermarkt,
bar, restaurant, biljartclub, bridgeclub, internetcafé, dierenweide, tandarts, herinneringsmuseum, fysiotherapie, logopedie,
ergotherapie, etc. etc.
Service (gratis): conciërgediensten, hulp bij computerstoring en
installatie, extra korting in alle Humanitasrestaurants, advies
van de zorgconsulent, verpleeghuisarts-advies, gebruik tandemscootmobiel, etc. etc.

(SPPUUFCJKOBNŉ ESJFLBNFST NBSNFSFO
CBELBNFS  SJBOU CBMLPO  Nŉ  NFU PWFSEFLUF
HBSBHFQMBBUTPrijs € 329.000,- LL
"ESFT+VQJUFSTUSBBU
Wel dit uitzicht en niet naar bejaarden- of verpleeghuis?
Bel Harry Scheffers, woonmakelaar Humanitas: 06 23 - 51 76 22
of 010 - 461 52 67

nieuwe eerste burger een korte
speech. Hij vond het prachtig
om te zien hoe de samenwerking van jong en oud in de film
gestalte kreeg en dat misschien
in deze groep leerlingen wel
weer toekomstige kandidaten
voor een eventuele maatschap%F8FUFSJOH
In De Wetering bekeek de bur- pelijke stage zaten. Humanitas
gemeester een voorstelling van TV maakte opnamen en een
de film ‘De Wisseltruc’, die ge- interview met de burgemeesmaakt werd door
scholieren van de
basisschool de Rode
Wiekel en een aantal
bewoners van De
Wetering. De film
won onlangs de
eerste prijs, de mini
Tiger Award, van de
filmwedstrijd ‘Hollywood in de klas’. Even was er ter. Dit wordt uitgezonden via
paniek want de beamer werkte Humanitas TV op donderdag 5
niet goed. Maar de burgemees- maart via Rotterdam TV (kanaal
ter, van alle markten thuis, fikste 67+ op de kabel). Allemaal kijhet probleem! Na afloop hield de ken!
Agnes (76) en Wim (83) getrouwd

Hulde aan het jonge bruidspaar!

De burgemeester maakte kennis
met bewoners en personeelsleden en had veel belangstelling
voor het Wii-ouderenactiveringsproject dat virtueel sporten mogelijk maakt met een door de
deelgemeente geschonken spelcomputer. Afsluitend genoot de
burgervader van het uitzicht over
‘de Hoek’ en de Waterweg vanaf
de 14e verdieping van de Brinktoren.

Bij Humanitas heerst een ja-cultuur, dus als een bewoner een
medebewoonster om het jawoord vraagt, mag ze natuurlijk
geen nee zeggen...
Wim Mühlenbruch (oud-directeur
van een technisch bedrijf) had al
een paar jaar verkering met Agnes
Kouwen (vroeger caféhoudster),
toen Wim haar ten huwelijk vroeg.
Dat gebeurde - hoe romantisch tijdens een kerstreis en midden in
de Keulse Dom!
Op 18 februari jl. was het dan zover. Bij de deelgemeente Prins

Alexander
gaven
beide bewoners elkaar het jawoord. En
na afloop
was er
natuurlijk
feest in ‘De
Bezige Bij’ van de Oosterwiek,
de Humanitasvestiging waar zij
beiden wonen.
Wij wensen het jonge stel nog
een heel gelukkige tijd samen!

