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Een dubbeltje uit de zak
van Henry de Monchy
Deze week o.a.:

Ik krijg De Oud-Rotterdammer
van mijn in Woensdrecht
wonende zus, die hem op haar
beurt weer krijgt van haar in
Rotterdam wonende schoonzus. Je leest de krant dus met
vertraging. Daar heb ik wat op
gevonden: Ik heb mij geabonneerd. Voor de kosten hoef je
dat echt niet te laten. Zo las
ik in De Oud-Rotterdammer
van 10 juni 2008 een stukje
over het pand ‘De Eersteling’
aan de Rijnhaven. Mijn hart
sloeg over. Ik zal u vertellen
waarom.
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Onberispelijk
Chef van De Eersteling was de heer
Hekezen; een ‘gentleman’, altijd
keurig in het pak, waarmee hij ook de
haven in ging om zaken te regelen. Als
hij terugkwam, keek ik altijd stiekem
hoe vies hij was geworden. Maar
hij zag er altijd weer heel schoon uit
(later, aan boord van schepen waarop
ik als stuurman voer, heb ik mij vaak
        

- met mijn vader en moeder en de jongste
van mijn vier zussen in de tuin achter ons
huis aan de Rugbystraat, Sportdorp -

Dubbele
jubileumreünie nu
al succes
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Ik behaalde in 1956 mijn mulo-diploma. Mijn leraar Duits, de heer Kanters,
hielp mij bij het verlaten van de school
aan een mooie baan bij Pakhuismeesteren, waarvoor ik aan het werk ging
in het pand De Eersteling aan de
 
    
den aan de Rijnhaven; De Feniks op
Katendrecht en pand Wilhelminakade,
uiteraard aan de Wilhelminakade.
Het hoofdkantoor zat aan de Aert van
Nesstraat 10 (telefoonnummer 114900)
en er was nog een olieopslagpand in de
Waalhaven.

Piet Peters deed
Theo Laserons
schrikken

In de Magneet
vierden De
Soppers menig
carnavalsfeest
- Pag 16

- Henk Conijn bewaart prachtige herinneringen aan gebouw De Eersteling -

onberispelijk te blijven uitzien?’).
In het midden van het kantoor werkten
acht mensen aan een lange tafel.
Tegenover elkaar zaten de heren Schipper en Borgmans. Zij konden slecht
met elkaar overweg. Als zij met elkaar
moesten overleggen, belden zij elkaar
op. Lachwekkend! Naast Borgmans zat
de heer Spruit, die te maken had met
de overslag van goederen. Mijn functie
       "   
van opgeslagen partijen in het pand.
Er werkte één dame op kantoor: Rina
#    $      
vaak met mij naar huis. Zij woonde
in Bloemhof en ik in Sportdorp. Ik
was straalverliefd op Rina, maar heb
dat nooit verteld. Ik wilde naar de
Zeevaartschool en dan naar zee en daar
hoorde naar mijn overtuiging geen
meisje bij (dat kwam later wel). Bovendien ging Rina verloven en voor haar
was ik natuurlijk maar een broekie. Ik
was 16 en zij 18.
Grote baas
Ik wil twee personen ten tonele voeren.
Op een dag verzocht de heer Bezemer
mij om ‘mijnheer’ even naar de bus te
brengen. Hij wees op een sjofele oude

Voor een uitvaart op maat,
conform uw wensen

man, die, schijnbaar verloren, door het
kantoor liep. Er was een RET-halte in
de buurt, dus dat varkentje was gauw
gewassen. Dacht ik. Maar nee, ‘mijnheer’ zei mij dat hij ergens in een zak
nog een dubbeltje had; precies de prijs
van een buskaartje naar de stad. Hij
vroeg mij even in zijn zak te kijken en
dat deed ik, goedhartig als ik ben. Nadat ik hem zo’n beetje had uitgekleed
vond ik het dubbeltje. Gelukkig kwam
de bus binnen een paar minuten.
Ik ontmoette deze man later nog
eens; tijdens een personeelsuitje naar
Brussel. Er was een hele trein voor
de paar honderd personeelsleden van
Pakhuismeesteren. Die oude baas, die
ik een paar maanden eerder op de bus
moest zetten, zag ik door de treinwagon komen, waarbij hij met iedereen
een praatje maakte. Ik ging bijna van
mijn stokkie, want hij bleek de grote
‘baas’, Henri de Monchy, te zijn. Deze
man, 75 jaar oud, multi-multi miljonair,
kende de naam van elke werknemer in
het bedrijf. Toen hij bij mij was aangekomen, zei hij: “Ah, daar hebben we
Henk Conijn, de man die zo vriendelijk
was mij op de bus te zetten.” Een hele,
hele bijzondere man!

Heeft u UW

uitvaartwensen

al vastgelegd?

Regel het vooraf...

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Kijk op

www.uitvaartwilsverklaring.nl

Corrupt
De andere persoon is de heer Weps.
Nee, niet Wesp, maar Weps; van origine Tsjech en ‘walkapitein’ bij Pakhuismeesteren. Zeg maar, de REGELAAR.
Ik moest geregeld naar douanekantoren
om partijen in te klaren, die uit schepen
waren gelost. Op deze douanekantoren,
secties genaamd, moest je verklaren
dat de betreffende partij was gelost en
je de partij met eigen ogen had gezien.
Soms zaten de goederen nog in het
schip en dan moest je liegen als de
douaneambtenaar vroeg: “Waar staan
de goederen?” Soms wou het inklaren
niet lukken, doordat de ambtenaar zich
niet liet bedotten. Weps leerde mij hoe
je dat moest aanpakken. “Zorg dat je
een paar pakjes sigaretten bij je hebt of
     %     
wone douaneambtenaar, want die zijn
strikt eerlijk. Nee, ga naar de chef van
de sectie; die heeft door zijn functie
"&  &" '   
nancieel eigenlijk niet kan voldoen. Die
kan moeilijk nee zeggen. Hij demonstreerde mij dit in de praktijk. Op een
sectie, vlak bij De Eersteling, stapte hij,
ondanks protesten van het baliepersoneel, gewoon de kantoorruimte binnen

- Met mijn eerste autootje: een Simca Aronde
Monthlery de Luxe 1300 -

en liep naar de sectiechef aan een
bureau in de hoek. Na enkele minuten
draaide hij zijn lichaam tijdens het gesprek zo, dat ik kon zien wat hij deed.
Hij zorgde er tegelijkertijd voor dat
de andere ambtenaren het niet zagen.
Ik zeg hem een paar pakjes sigaretten
overhandigen aan de chef, zo gewiekst
en snel, dat je goed moest kijken om
het te zien. Dankzij zijn handigheid
kreeg hij veel voor elkaar en hadden
we zelden oponthoud.
Henk Conijn
Duke Ellingtonstraat 11
4337 XT Middelburg
hmconijn@zeelandnet.nl
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TIJDELJK
INRUILVOORDEEL!
Tijdelijk
een goede

Alle badkleding
nu met 30%
korting!

INRUIL
PRIJS
voor uw
meubelen!

borstprothesen | prothesekleding
badmode | nachtmode | lingerie
aanpassingen in eigen atelier
Actie is gedurende de maand
augustus geldig.

Wij nodigen u nu uit!
U
U
U
U
U
U

Admiraliteitskade 81 | 3063 EG Rotterdam
tel. 010 - 214 35 00 | fax. 010 - 214 35 00
www.louisana.nl | email info@louisana.nl

3000 vierkante meter woon/slaapplezier
Betrouwbare Europese meubelen
Evenwichtige prijs/kwaliteitverhouding
Goede garantie en service
Indien gewenst, interieuradvies aan huis
Ophaalservice

Geopend:
di. t/m vr.: 9.30-17.30 uur
za.:10.00-17.00 uur
UÊÀ>ÌÃÊ«>ÀiÀiÊÛÀÊ`iÊ`iÕÀ
UÊ6}ÊÀÕÌiÊÜiViÌÀÕ
ÊÊ¼iÌÊ>}iÊ>`½

Berlagestraat 235 Rotterdam-Alexanderpolder tel. 010 - 456 48 22
www.burchthuys.nl
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Piet Peters deed
Theo Laseroms schrikken
Persoonsverwisselingen kunnen soms tot verwarrende, maar ook vermakelijke scènes leiden.
Toen ik kortgeleden in de rubriek van Cees Zevenbergen het kiekje van Theo Laseroms en Aad
Veerman zag en een dag later op Varkenoord bij een van de eerste trainingen van Feyenoord Piet
Peters tegenkwam, schoot mij ineens een verhaal te binnen uit het einde van de jaren zestig,
toen Theo de Tank in de Kuip een gevreesd koppel vormde met IJzeren Rinus.
Laseroms had zo pas met zijn in Amerika verdiende centjes in de Gouwstraat een drankzaak geopend. Een
ex-Spartaan in een Feyenoord-buurt.
Dat leek een gewaagde onderneming.
Daar moest je durf voor hebben. Ik
herinner me nog goed dat ik destijds in
Het Parool een tikkeltje spottend heb
geschreven. “Eens konden ze in Zuid
zijn bloed wel drinken, nu drinken ze
zijn wijn.”
In de periode waar ik het nu over heb
was de beminnelijke Hagenaar Ben
Peeters trainer-coach van Feyenoord.
Hij leidde de stadionclub in 1969 naar
de nationale dubbel, maar moest aan
het einde van dat succesvolle seizoen
toch plaats maken voor Ernst Happel.
Zoals zo vele collega’s - ik denk o.a
aan Bob Janse en later Wiel Coerver
- trok Peeters er op de vooravond van
een belangrijke wedstrijd wel eens op

uit om te controleren of de spelers zich
wel serieus genoeg op de komende
klus voorbereidden.
Daarom schrok Theo Laseroms zich
een hoedje toen op zo’n zaterdagavond
in zijn woning aan de Van Wijngaardenlaan de bel ging en van onder uit
de gang een bekende stem klonk van
iemand die zich als Pe(e)ters aankondigde.
Theo was geen type dat snel in paniek
raakte, maar toen sloeg de schrik hem
toch wel even om het hart. De woonkamer stond blauw van de rook en de
 &      &     
glazen. Vrouw Ineke en de toevallig
aanwezige journalist Rob Vente wisten
niet hoe snel de ramen opengezet en de
tafel opgeruimd moest worden.
Ze hadden zich de moeite kunnen
besparen, want de man die zich bovenaan de trap meldde bleek niet Ben

Peeters, maar Piet Peters een trouwe
fan, die ook nu nog, veertig jaar later,
bij Feyenoord als een manusje-vanalles fungeert.
Avonturier
Over het leven van Theo Laseroms
zou een boek geschreven kunnen
worden. De vierkante Brabander was
een avonturier. Buiten het veld een
beminnelijk mens, maar er binnen een
meedogenloze vechtjas, een niets en
niemand sparende houwdegen. In zijn
veelbewogen carrière als speler en
trainer heeft hij een waslijst met clubs
versleten. Als zestienjarige debuteerde
hij in het eerste elftal van RBC en in
1958 kreeg hij een semi/prof contract
bij NAC.
In 1963 volgde zijn overgang naar
Sparta waar hij werd omgeturnd tot
centrumverdediger. Samen met Hans

- Theo Laseroms -

Eijkenbroek vormde hij een duo dat
de vergelijking met het latere koppel
Israel/Laseroms alleszins kon doorstaan. Eijkenbroek, sterk in de lucht,
sterk in de tackle en gevreesd om zijn
inworpen bracht het zelfs tot meer
interlands dan de Tank.
Volgens Eijkenbroek heeft ook Feyenoord nog wel eens naar hem gelonkt.
“Toen ik samen met manager Guus
Brox in het stadion op het toilet stond,
vroeg hij me of ik er wat voor voelde
voor Feyenoord te gaan spelen. Omdat
Sparta te veel voor me vroeg is daar
nooit iets van gekomen.”
Theo Laseroms en Hans Eijkenbroek
hebben na hun voetballoopbaan hun
geluk beproefd in het trainersvak.
Theo heeft zo´n beetje de hele wereld
rondgezworven. Eijkenbroek is dichter
bij huis gebleven. Als assistent-trainer

bij AZ heeft hij veel geleerd van Georg
Kessler. Toen hij die opvolgde en in
Alkmaar hoofdtrainer werd met Louis
van Gaal als assistent kreeg hij last van
hyperventilatie, een kwaal waar meer
trainers mee te maken hebben gehad,
denk aan Hans Kraay senior. Eijkenbroek heeft daarom al vroeg een stapje
terug moeten doen. Hij is nu al dertien
jaar werkzaam als hersteltrainer. Bij
zijn huidige club FC Dordrecht is hij
bijna niet meer weg te denken.
Theo Laseroms is in 1991 na zijn
terugkeer uit Bahrein en Saoedi-Arabië
aan een hartstilstand overleden.

den Polder
n
a
v
k
c
i
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CCtje “Ga met me mee naar Maastricht…”

c foto burosolo.nl

Vorige week was ik weer even in mijn geliefde Maastricht. Als
het zo is, en het is zo, dat Rotterdam mijn grote liefde is, dan
komt daarna toch die stad daar in het uiterste puntje van Limburg. Misschien is Rotterdam mijn moeder en is ‘Maastreech’
mijn geliefde, dat zou kunnen. Met die schitterende straatjes
en pleintjes, met die unieke kroegen als De Bobbel en De Oude
Vogelstruijs en het kleinste cafeetje van Nederland waarvan
me nu de naam niet te binnen wil schieten, met dat klaterende riviertje de Jeker, dat je op een paar punten in de stad
kunt zien, onder andere vlak bij dat prachtige restaurant ‘Au
coin des bons enfants’. Daar heb ik bijna veertig jaar geleden
met een vrouw op wie ik krankzinnig verliefd was, samen met
haar onze handen in het stromende water gehouden en elkaar
eeuwige liefde gezworen. Ik zou niet weten waar ze nu was.
Ach lieve lezer…

Cox Column

In 1973 was ik weer in Maastricht.
Ik had een rol gespeeld in het onvolprezen “Kunt u mij de weg naar
Hamelen vertellen…” en daarin had
ik een schermscene met Prins Tor,
gespeeld door Will van Selst, enige tijd
terug overleden. Dat schermen werd
ingestudeerd door Pierre Zenden, die u
wel kent van dertig jaar judocommentaar bij Studio Sport. (En de vader van
Boudewijn, wiens voetbalcarrière qua
interlands is gefnuikt door de briljante
coach Van Basten, die ons als trainer
van het Nederlands Elftal in vier jaar tijd
op twee en een halve mooie wedstrijd
trakteerde, en toen bij de enige hoofd  &   "&    

de mand zakte. Maar ja, dat is de macht
van Mokum en van Cruijff.) Genoemde
Pierre nodigde mij toen uit voor het
carnaval. Om van enig verdriet af te
komen dat ik toen had, ging ik zonder
veel verwachting op die uitnodiging in.
Het was een onvergetelijke ervaring.
Niet alleen speelde het verdriet weldra
geen rol meer, het was een krankzinnige
tijd, met die welhaast middeleeuwse
sfeer, ’s nachts in die straatjes met al die
verklede mensen en al dat gehos en al
dat bier. Als Hollander was ik verloren,
ik had nog nooit zoiets meegemaakt.
Er lopen diverse ‘hermeniekes’ door
de straten, maar in die tijd was de
beroemdste ‘De zaatte hermenie’ ( De

dronken harmonie) die is vereeuwigd in
het gezang:
“De zaatte hermenie, de zaatte hermenie,
Die speul altijd maor wijer ook al kenne
ze net mie…”
oftewel: die spelen altijd verder ook als
ze niet meer kunnen. Daar maakte ik
een mooi voorbeeld van mee, want toen
ik op ’n nacht voornoemde harmonie
tegenkwam, ’n man of acht misschien,
liep achteraan, ik meen met ’n trompet,
de poppenspeler Pieke Dassen, die ik
wel kende, en van wie ik niet weet of hij
nog leeft. Na een hartelijke begroeting
was de rest van de muziek al de hoek
om, en vroeg hij mij : “Wat speulen ze
vooraon?” , want hij wilde wel hetzelfde
mee blijven spelen. Ik was toen al wel
een klein beetje, maar nog niet zo heel
beroemd, dus kon ik nagenoeg nog
overal tussendoor lopen, dat is nu over,
jammer. (Hoewel u mij nooit zult horen
klagen over “herkend worden”, als ze je
niét meer herkennen, dat is pas erg.)
Verleden week had opnieuw Pierre
Zenden (en zijn vrouw Rina) mij uitgenodigd. Hij heeft een fantastische sportschool annex hotel dat door zijn oudste
zoon Martijn gedreven wordt. Twee
zoons, allebei begaafd, wat een geluk.
Ik was uitgenodigd voor het concert van
André Rieu op het Vrijthof. Omdat ik
weet dat er over die musicus, zeker door

(Benny Neyman)

zogenaamde kenners en intellectuelen,
altijd enigszins meesmuilend wordt
gedaan, zeg ik u hier maar meteen dat
ik voor Rieu een peilloze bewondering
heb. Voor wie ‘n beetje gezond verstand
heeft, en heeft gevolgd wat die man tot
stand heeft gebracht, en niet alleen hier,
maar door heel Europa, en inmiddels
ook in de Verenigde Staten en Australië,
is het duidelijk dat hier sprake is van
een zeldzaam fenomeen. Deze zomeravond op dat stemmige Vrijthof was
absoluut een belevenis. Tienduizend
mensen zitten te kijken, alle terrassen
zijn afgehuurd om voorafgaande aan het
concert lekker wat te eten, hij heeft een
reusachtig kleurrijk orkest op het podium staan, er wordt grandioos en met
enorm plezier gemusiceerd, inderdaad,
muziek die de mensen graag willen horen, wat mankeert daaraan dan, de man
zelf heeft een onfeilbaar gevoel voor
show, hetgeen ik al wist, want vlak voor
hij beroemd werd is ie nog twee keer
met een klein salonorkest op zondagochtend bij ons in de Doelen geweest.
Dat kunnen wij nu niet meer betalen.
Een buitengewone man. En hij gaf die
week vijf (5) van die concerten.
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Mode voor bbeennss
ieder moment bens

’n goed kunstgebit?

MODE

Voor ons geen kunst!
Behandeling bij u thuis mogelijk!
Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd van
een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij ons aan het goede adres.
Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl
De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!

Goetzee DELA

$PEDFKWHOLMN 6FKRHQPDNHU
6OHXWHOVHUYLFH

UITVERKOOP!

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.

TOT
Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
Tel. (010) - 467 53 23

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden: 010-24.29.812

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.uwzrotterdam.nl

http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg

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

“Hagen”

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

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

www.degedenkgroep.nl
Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
2923 CG Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431
Medio 2009 verhuist onze praktijk
in Krimpen aan den IJssel naar:
Burg. Aalberslaan 43

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

Van ontwerp tot realisatie

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

Tandprothetische
Praktijk

50%

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

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

COMPUTE

R STUK!!

BEL SNEL RCC/PS 018-431777 REPARATIE BINNEN 24H
MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 95”
Deze opgave bleek weer een makkie voor vele inzenders. Bij sommige oplossingen kwam de vraag naar
voren “of het niet wat moeilijker kan”. Nu, het kan zeker
héél moeilijk, maar met drie of vier oplossingen heb ik
dan geen fotovraag aan het totale De Oud-Rotterdammer-lezersbestand gesteld. Maar iedereen kan nu reeds
zijn/haar borst nat maken; van een DOR-lezer ontving ik
een foto die aan alle voorwaarden voldoet.
Wacht maar af!

De ‘Waar-was-dat-nou-foto’ nummer 95 liet ons de Vlietlaan zien met
zicht op de bocht naar de Oudedijk.
De fotograaf stond op de hoek van de
Fuikstraat en fotografeerde ‘toen’ veel,
dat nu weg is.
Wim Heistek: “De WWDN in de OudRotterdammer van 23 juni was voor
mij een geweldige verrassing: op de
achtergrond, maar toch heel duidelijk,
staat mijn ouderlijk huis aan de Oudedijk 301a in Kralingen. Mijn ouders
woonden na hun huwelijk in 1936 eerst
korte tijd op de plaats vanwaar deze
foto is genomen, verhuisden een jaar
later naar de 1e Jerichostraat, alvorens
in 1939 de woning te betrekken in het
nieuwgebouwde blok huizen op deze
foto. Zij verhuisden nooit alleen, in alle
gevallen verhuisden mijn grootouders
van moeders zijde mee, met mijn broer
en ikzelf erbij was de behuizing best
wel eens krap, maar niemand klaagde.
Achter de vrachtwagen in de bocht
is nog net een deel van een portiek te
zien waar een steile trap leidde naar
vier woningen. In de linker woonde
aanvankelijk oma Drijvers waar
haar kleinzoon Henk in de vakanties
logeerde met wie ik lang bevriend ben
geweest. Later woonde daar het gezin
van Simon Waas die een groentewinkel
had op de Vlietlaan tussen Catharinastraat en Fuikstraat, die op deze
foto net niet te zien is. Aan de andere
zijde naast ons woonden de heer en
mevrouw Kapteijn. Hij was leraar aan
de ambachtsschool in de Tamboerstraat
en had zo’n grote Harley Davidson.
Af en toe mocht ik achterop meerijden, meestal om de motor naar het
schuurtje te brengen dat pal achter
dit huizenblok lag, maar alleen met
een grote omweg en ingang aan het
einde van het Jaffa te bereiken was.
In de vierde woning woonde eerst de
familie Opschoor, later het gezin Van
der Ruit, naar ik dacht familie van de
genoemde Opschoor. De eigenaar van
dit blok huizen was de heer Kruis,
die zelf in zijn eentje woonde in de
benedenwoning links naast de trap.
Er was voor de deur een breed trottoir
waar we heerlijk konden spelen, maar
ook vaak werden weggestuurd als we
volgens hem te veel herrie maakten.
Zelfs als we hard de stenen buitentrap

afrenden was dat al een reden ons weer
eens de les te lezen. Als huisbaas Kruis
maandelijks de huur kwam ophalen,
was het voor hem een mogelijkheid
weer eens te mopperen over het feit dat
al die kinderen voor zijn deur speelden.
In het rechter benedenhuis tenslotte
woonde de familie Rijnbende. Rechts
op de hoek van de Oudedijk met de
Ramlehweg is de Ramleh Apotheek te
zien die daar ook nu nog is gevestigd
en zelfs een aanzienlijke uitbreiding
heeft ondergaan. Op de andere hoek,
die met het Jaffa, was de sigarenwinkel
van Suiker. Aan de rechterzijde van
deze foto zijn huizen en winkels net
aan het gezicht onttrokken door de
verhuiswagen, zodoende zien we op de
hoek Oudedijk/Vlietlaan niet de textielhandel met de veelzeggende naam
De Goedkope Hoek. Daarnaast een
winkel in snuisterijen van de zusters
Co en Nelly en hun winkel heette dan
ook Conelly. Deze winkels hebben
plaats moeten maken voor nieuwbouw,
doch het blok huizen op de Oudedijk
staat er nog nauwelijks veranderd.”
Corry Lobé, Jan van Arkelstraat 114,
3132 VP Vlaardingen: “In de jaren
1950 - 1965 kwamen wij hier regelmatig, want tante Cor en ome Adri Lobé
woonden op de Vlietlaan tussen de
Fuik- en Berkelstraat. Mijn vader, Gerard Lobé, en ome Adri hadden destijds
een volkstuin langs de Ceintuurbaan
en wij kwamen hier regelmatig met
& *+     <
Rob de Zwart (Benalmadena Costa –
Spanje): “Hoi , het is in de jaren 50 en
we staan op een hoek van de Vlietlaan
en kijken in de richting van de Oudedijk, De tram (16?) komt vanaf het
keerpunt ‘s Gravenweg en neemt net
de piepbocht voor het Jaffa. Midden op
de foto zien we nog de apotheek op de
hoek van de Ramlehweg. Rechts op de
Vlietlaan staat de dubbele bebouwing
die later is gesloopt om een noodzakelijke wegverbreding te krijgen.
De Vlietlaan maakte deel uit van de
uitgangsweg richting Utrecht via de
Oudedijk, Korte Kade, Plaszoom en
Hoofdweg. En dat alles over de beruchte Rotterdamse kinderkopjes.”
Van Sandy van Doorne kreeg ik het
volgende schrijven: “Volgens mijn
lieve ouwe vadertje is deze foto ge-

TOEN
maakt op de Vlietlaan, de zijstraat waar
de tram langs reed heette Jaffa. Jaren
heeft mijn vader (Aad van Doorne) dat
stukje gelopen met een koffertje met
een kussen erin op weg naar zijn oma,
die woonde op de Jaffa 37. Dat was
in 1952 en mijn vader was toen 6 jaar
oud. ‘t Was een mooie ouwe gouwe
tijd, volgens mijn vader!”
Rob Boer: “Mijn geboortejaar is 1950.
De woningen waar je recht tegenaan
kijkt op de foto zijn portiekwoningen op de Oudedijk met rechts de
Ramlehweg. Op die hoek zit nu nog
steeds Apotheek Ramleh. Links van dit
blok, niet zichtbaar op de foto, heb je
het Jaffa. Vanuit welke straat de foto
genomen is, zou ik niet kunnen zeggen.
Wel dat aan deze kant het nog altijd
bestaande en bekende café de Klapdeur
gevestigd is, evenals de kledingwinkel
met de naam Succes. De belangrijke
uitvalsweg is volgens mij de Oudedijk en waar deze overgaat in de ‘s
Gravenweg linksaf de Kortekade op,
langs de Plasmolens naar de Hoofdweg richting Gouda en Utrecht. Aan
de andere kant van de Vlietlaan had je
ook veel winkels, twee daarvan kan ik
mij nog herinneren: Foto Wolff waar je
pasfoto’s liet maken en een hengelsportzaak. De tram op de foto is lijn 16
of lijn 17. Beide hadden hun eindpunt
op de ‘s Gravenweg ter hoogte van de
Essenlaan. Ook lijn 22 reed over de
Oudedijk, die had zijn eindpunt op de
Avenue Concordia, maar dat was al
een moderne tram, die maar aan een
kant bestuurbaar was en daarom via de
Voorschoterlaan en Voorschoterstraat
een lus maakte om in de Avenue uit te
komen.”
Bob Oudenaarden (’s-Gravenvoeren
– België): “Sorry voor de late reactie,
maar doordat ik in België woon en
via kennissen De Oud-Rotterdammer
krijg, kon ik niet eerder reageren. De
oplossing is volgens mij: Vlietlaanbegin Oudedijk. De verhuiswagen was
van W.Kop, de schoonfamilie van mijn
oom Koos Visser. Diens zus, mijn tante
Nel, had achter de peperbus daar met
een vriendin (voor mij tante Co) een
winkeltje, genaamd Conelly. Mijn oma
woonde ook op de Vlietlaan, boven de
schoenmaker (v.d.Wal of v.d.Walle?).
Via de Oudedijk-Korte Kade en

NU
Plaszoom naar Gouda en Utrecht.”
(Je hoeft nooit op een papieren De
Oud-Rotterdammer te wachten om mee
te doen aan de nieuwste foto-opgave.
Op de dag dat de krant verschijnt, staat
de nieuwste WWDN-foto op www.
deoudrotterdammer.nl én www.ditisrotjeknor.nl.)
Bouke Savert bespaarde mij een rit
naar de Vlietlaan om de hedendaagse
foto te maken. Hij schreef “Ik gok
dat het plaatje genomen is vanaf de
Vlietlaan. Er is daar ontzettend veel
veranderd de laatste 40 jaar. Bijgaand
mijn impressie zoals het er nu uit ziet.
(PS niet goed, geld kwijt)” Alles is
goed en bedankt voor de foto!
M.G.C. de Waard: “De foto toont twee
vrachtwagens waarvan er voor ons
één heel bijzonder is. Dit is namelijk
       = >
1956 zochten we reeds enige tijd naar
woonruimte, omdat we graag wilden
gaan trouwen. Alle pogingen bleven
helaas zonder resultaat, zelfs aan een

zolderkamer was door de woningnood
niet te komen. Gelukkig lazen we
op zekere dag in Het Vrije Volk een
advertentie waarin een woonauto te
koop werd aangeboden, staande op het
reiswagenterrein aan de Oude Kleiweg
in Overschie. Dit bleek de verhuiswagen te zijn die op de foto te zien is.
De vorige eigenaar had deze van de
 =  "   
gemaakt door er raampjes in te laten
maken.
Zo betrokken we 30 mei 1956 onze
mobiele woning die slechts 4 x 2
meter was, maar waar we heel blij mee
waren. Na het slopen van de cabine en
het verlengen van het chassis zijn we
verder gaan bouwen totdat we na vier
jaar een echt huis toegewezen kregen
aan de Mathenesserweg en wij op onze
beurt een veel langere woonauto te
koop konden aanbieden.”
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 97

Nu ik er echt op ga letten, valt het me op dat er in de jaren ’50 en ’60 zo weinig autoverkeer in de Rotterdamse straten was.
Ook op deze foto beperkt het aantal auto’s zich tot zeven, waarbij aangetekend wordt
dat van die zeven er slechts twee rijden. Deze aangezichtskaart is niet in hartje stad
genomen, maar als je in dit stadsdeel woont, ben je toch een Rotterdammer.
Ik moet eerlijk zeggen dat deze winkelstraat in de jaren ’60 bekend terrein voor me
was. Zowel bij de patatboer op de ene hoek als het café op de andere hoek was ik
klant.
Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl
of www.deoudrotterdammer.nl .
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 3 augustus 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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VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN
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Al jaren het vertrouwde adres voo
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SPANDEN
MEN VAN WONINGEN EN BEDRIJF

kleiner gaan wonen.
bij o.a. verhuizing, overlijden of
Wij verzorgen graag voor U:
de woning
 Bezemschoon-oplevering van

en in de woning
 Diverse reparatie-werkzaamhed

 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 LAMMERS & van OOSSANEN
lijkt weer nieuw!”
--------------------WOONDECOR------------------

“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

Uw senioren speciaalzaak
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen

®

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

www.marcoleer.nl
LEDIKANT KASPER 90 x 200cm compleet
met elektrische verstelbare lattenbodem
en pocketveren matras

€ 595,00 p/set

Relax fauteuils
met opstahulp

v.a. € 795,00

gratis bezorgen en monteren

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

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N
V I E R B A N N E N S T R A AT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798
WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

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.
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

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

SLINGE 145-147 (t.o. Zorgcentrum Joachim & Anna), ROTTERDAM - ZUIDWIJK, Telefoon 010 - 2930165
Openingstijden; di t/m za. 09.30 - 17.00 uur, internet: www.lammersenvanoossanen.nl

Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten
#JK4NJMF$MJOJDkunt u terecht voor oBEFvPMHFOEFCFIBOEFMJOHFO
t(SBUJTWSJKCMJKWFOEQFSTPPOMJKLBEWJFT
t,VOTUHFCJUUFO GSBNFT QMBBUKFT

TIS
GRA 

t,MJLHFCJUPQJNQMBOUBUFO



t,SPOFO#SVHHFOPQJNQMBOUBUFO
t&FOEBHTSFQBSBUJFTFSWJDF
t/B[PSHFODPOUSPMF
t#MFLFOWBOUBOEFO

VerH
alle PFEJOH
v
v
CJKQ er[eker an
aa
ro
imp these o rs
lant
aten p



 
  



    
      
      
      

  

t$PNQVUFSHFTUVVSEJNQMBOUFSFO
t&FOEBHTCFIBOEFMJOH
tJNQMBOUFSFO QMBBUTFOQSPUIFTFLSPPOCSVHJOÏÏOEBH

LJKLWPPSNFFSJOGPSNBUJFPQ
www.smileclinic.nl

Smile Clinic

het beste voor uw gebit
Locatie Ommoordt/JFMT#PISQMBBUTt+,3PUUFSEBNt5t'
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Wat zijn de voor- en nadelen van een gezamenlijke betaalrekening van een ouder en een kind? Voorkom achterdocht bij de andere kinderen.
Vragen en reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl

Voorkom achterdocht bij de andere kinderen
Voor ouderen met fysieke en geestelijke ongemakken is het
handig als een kind de financiële administratie doet wanneer
ouders daartoe zelf niet meer in staat zijn. In het verleden –
toen bankieren op internet nog niet in was – werd daarvoor
meestal een gezamenlijke betaalrekening geopend (een en/
of-rekening die ook partners vaak gebruiken). In het digitale
tijdperk is het overigens vrij eenvoudig een rekening van een
ouder mee te nemen in het bankieren op internet waarmee
alle benodigde betalingen kunnen worden verricht. Met een
doorlopende machtiging kan voorts eventueel contant geld
gepind worden.

Wij zijn niet zo’n grote voorstander
van een en/of-rekening van een
ouder en een van de kinderen of van
een oudere die uit fysieke overwegingen samen met een ‘goede kennis
of ander familielid’ een gezamenlijke
rekening aanhoudt om hem of haar
te helpen met betalingen en pinnen.
Daarvoor zijn namelijk veel andere
mogelijkheden –zoals een machtiging – waarbij de kans op ‘vrij
gesjoemel’ veel kleiner is.
En/of-rekeningen zijn uiteraard wel
zeer geschikt voor gehuwden (in
gemeenschap van goederen) en mensen die een samenlevingscontract
hebben. We kunnen ons voorstellen
dat kinderen er alle vertrouwen in

         "Q&
zaken van ouders eerlijk behandelt.
Maar voorkomen is toch altijd beter
dan genezen. In de praktijk van de
vragenrubriek (Rechten & Plichten)
hieronder is ons soms gebleken dat,
vooral als de ouder is overleden, bij
de andere kinderen ineens het licht
gaat branden en men zich afvraagt
wat het kind dat de gezamenlijke rekening had allemaal heeft
uitgespookt. Vooral als dat kind de
andere kinderen niet regelmatig op
de hoogte heeft gesteld van de betalingen en opnames voor de ouder(s)
kunnen scheve gezichten ontstaan.
Als er slechts één kind is, doet dat
probleem zich uiteraard niet voor.

Als een gezamenlijke rekening of het
beheer van betaal- en spaarrekeningen van een ouder wordt overgelaten
aan het internetbankierende kind is
het naar onze opvatting zaak dat het
betreffende kind regelmatig verant       [
of zussen. Uiteraard ervan uitgaand
dat men in harmonie met elkaar
omgaat. Anders gaan er zich weer
heel andere situaties afspelen. Met
openhartigheid kan onderlinge ruzie
later – bijvoorbeeld als de ouder is
overleden - voorkomen worden. Ga
er niet vanuit dat de andere kinderen
u volkomen vertrouwen en dat u dus
uw gang kan gaan. Breng het liefst
eenmaal per kwartaal schriftelijk
- een e-mail is tegenwoordig heel
makkelijk verstuurd – een verslag
uit van de belangrijke transacties,
zoals het pinnen van bedragen voor
ouders. En geef de andere kinderen
ook inzage in de rekeningafschriften.
Het klinkt misschien allemaal erg
belerend, maar u moest eens weten
hoeveel onderlinge achterdocht en
misverstanden onder naaste familieleden kunnen ontstaan. Bij een
en/of-rekening hebben de houders

dezelfde rechten en plichten. De
voorwaarden kunnen per bank iets
verschillen. Vraag aan uw bank
naar de mogelijkheden. Zeker als
er een gezamenlijke spaarrekening
wordt geopend is het zaak de andere
kinderen van de transacties op de
hoogte te stellen. Het kan ook zijn
dat de ouder dat niet wil, maar dat
zegt dan ook iets over de onderlinge
verhoudingen. Toch zal de ouder nog
regelmatig haar of zijn handtekening
moeten zetten bij bepaalde transacties en overal bij betrokken moeten
worden. Als hij of zij dat helemaal
niet meer kan, is het tijd voor
‘onderbewindstelling’ of, nog verder
gaand, curatele (een vervelende
procedure). Als een van de rekeninghouders (aannemende de ouder)
overlijdt, hangt het van de bank af of
de ander transacties van de gezamenlijke rekening mag voortzetten. Vaak
wordt een zogenoemde verklaring
van erfrecht gevraagd.
Met een verklaring van erfrecht kan
vervolgens een van de erfgenamen
alsnog betalingen doen die verband
houden met bijvoorbeeld de kosten
bij overlijden van de ouder. Na over-

lijden kan een van de erfgenamen
worden aangewezen om de (eenvoudige?) nalatenschap af te wikkelen.
Ook daarvoor is de verklaring van
erfrecht van een notaris benodigd.
Tot slot. In onze vragenrubriek kregen we onlangs een vraag van een
zoon die een en/of-rekening met zijn
moeder had, waarna hij een nahef   \ &   
voor de helft van dat (aanzienlijke?)
bedrag op die rekening vanwege
vermogen in box 3. Hij zat namelijk
         
dat dit jaar € 20.661 per persoon
bedraagt.
De Belastingdienst gaat er kennelijk
vanuit dat de rekeninghouders ieder
voor de helft eigenaar zijn van de
rekening. Het geeft dan weer een
hoop gedoe om duidelijk te maken
dat het saldo op de rekening geheel
toebehoort aan de andere rekeninghouder. Dat alleen al onderschrijft
ons pleidooi om alleen maar met
machtigingen te werken.
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’.
Samenlevingskwesties
Slepend gevecht
bij boedelverdeling
In een slepend gevecht in de boedelverdeling bij scheiding wil ik geen
advocaat in de arm nemen, omdat
     
ontbreken. Met mijn ex-partner
had ik al in brieven vastgelegde en
ondertekende afspraken gemaakt
over de overwaarde van het huis
(€ 58.000) en over de door mij te
betalen alimentatie aan haar. Spijtig
genoeg komt zij nu met een advocaat
op de proppen die onze afspraken
nietig wil verklaren en heel andere
regelingen wil treffen. Hij beweert
ook dat ik haar heb geïntimideerd en
onder druk heb gezet om te tekenen.
We hebben dus een heleboel mot over
de verdeling van de boedel en over
de hoogte van de door mij te betalen
alimentatie. Hoe komen we daar uit?
Bij een boedelscheiding van gehuwden, die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is het uitgangspunt
dat een ieder recht heeft op de helft
van de gemeenschappelijke waarde
na aftrek van de gemeenschappelijke
schulden. Dat geldt dus ook voor de

overwaarde in het eigen huis. U schat
dat op € 58.000. Dat zou betekenen
dat uw partner alleen maar op grond
daarvan al recht heeft op de helft.
De boedelscheiding, die is gericht
op het gezamenlijk vermogen en
eigendom, staat los van een eventuele alimentatieverplichting. Die
is gebaseerd op de draagkracht van
de te scheiden partners. Er kunnen
in onderling overleg wel andere
afspraken worden gemaakt en verrekeningen worden bepaald. Maar als
een van de twee partijen dat niet wil,
zal elke advocaat toewerken naar het
evenredig verdelen van de boedel en
het eventuele recht op een alimentatie
vaststellen.
In zo’n belangrijke zaak als de boedelverdeling - en zeker als er redelijk
vermogen in het spel is - moeten u en
uw partner niet zelf allerlei stukken
gaan samenstellen met handtekeningen eronder. Die zijn namelijk
juridisch niet zo gauw waterdicht en
kunnen al snel door een partij worden
betwist. Dan komt u in de mallemolen van welles en nietes terecht.
Wij adviseren altijd, als partners er
zelf willen uitkomen, de afspraken
  &     Q&  
betrek er een mediator (een advocaat

die thuis is in echtscheidingszaken)
bij. Wij vrezen dat inmiddels de
verwijdering tussen u en uw partner
zo groot is, dat beter een ieder met
een eigen advocaat aan de slag kan
gaan. Voordeel van een gezamenlijke
advocaat, die bemiddelt tussen beide
partijen, is dat dit veel goedkoper is
   &  "Q  
Als mensen zelf gaan rommelen,
werken ze zich vaak in de nesten!
Helderheid en duidelijkheid naar
beide partners voorkomen een hoop
(juridische!) ellende!
Beiden in vut willen gaan
samenwonen
Ik ga binnenkort op 62 jaar in de vut.
Ik heb al negen jaar een vriendin die
haar eigen woning heeft. Zij zit al in
   
gen als wij gaan samenwonen?
Voor de vutuitkering van uw beiden
heeft het geen gevolgen. Pas als de
AOW ingaat wordt het iets anders.
Als u en uw vriendin 65 jaar worden, krijgt u beiden de AOW voor
partners. Als je geheel los van elkaar
woont, en ook geen (deel)huishouden vormt, krijgt een ieder de AOW
voor alleenstaanden. Daar staat weer

tegenover dat voor gehuwden en voor
samenwonenden een toeslag (vervalt
in 2015 voor nieuwe gevallen) wordt
gegeven als de partner jonger dan 65
jaar is. Daarbij speelt het inkomen
van de jongere partner wel een rol.
Het voordeel van samenwonen of
gehuwd zijn, is dat de huishoudlasten
lager zullen zijn, vooral door het
besparen op huur, hypotheekkosten
en andere algemene lasten waarvoor
een ieder nu zelf opdraait. Ook in
andere huishoudelijke uitgaven is het
 "Q  &    ]  Q  
dan alleen.
Toch menen wij dat bij dit soort
rekensommen de nadelen nooit een
doorslaggevende rol moeten spelen.
Het gaat erom of u bij elkaar wil gaan
wonen. Als beiden denken dat dit
goed zal gaan, is dat de kern van uw
beslissing. Over een heleboel andere
"Q&        
afspraken worden gemaakt of zelfs in
aktes worden vastgelegd.

ben weggereden door rood licht.
De bekeuring is echter niet juist
uitgeschreven op naam en adres,
namelijk met spellingfouten. Van het
kenteken zijn de streepjes tussen de
cijfers en letters niet vermeld. Zijn dit
aanvechtbare feiten?
Het gaat hier dus om nogal beperkte
foutjes. Het hangt ervan af hoe de
rechter daar tegenaan kijkt. Dus
als u het voor laat komen, dan kunt
u daarop wijzen. Vaak worden bij
boetes deze kleine foutjes echter ter
plaatse hersteld. De rechter wil dan
nog wel eens, voor de moeite die
men doet, de extra ophoging van de
boetes laten vervallen. U kunt de of"   ^  &    
wijzen op de foutjes. Dan zult u
ongetwijfeld een nieuwe (eerste)
boete krijgen met de correcte spelling
en zal de datum voor uiterste betaling
opschuiven.

Financiële kwesties
Foutjes in boete zijn snel
te herstellen
Ik heb een bekeuring gekregen,
doordat ik uit stilstand te vroeg

Een laatste mooie bloemenwens

www.uitvaartbloemisterij.nl
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WIE MAAKT DE MOOISTE TUINEN OOK AL WEER??
TUINCORRECT BV
VAN KLEINE RENOVATIE
TOT
***AANLEG***
COMPLETE AANLEG
***ONDERHOUD***
***ONTWERP***

D. van Vianen VOF
        
woning- en bedrijfsontruimingen.

***SCHUTTINGEN***

     
 

       
naar de eisen van de
     

makelaar.

***ONDERHOUD***
***BLOKHUTTEN***

        
van groot naar klein en evt.
    !
 "    
   !

GRATIS
PRIJSOPGAVE

 





      
      !

WIJ GEVEN
55+ KORTING

    
  
     !

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

 #        
tot oplevering.

010 - 4373770 OF 0181 - 326774

     
 
      !

WWW.TUINCORRECT.NL

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

l

BEL NU EN PROFITEER VAN ONZE VOORJAARSKORTING !!!

010-414 86 43 06-1812 4248
of

$ %&   ! 

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

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

Dinsdag 21 juli 2009

pagina 9

- Champagne op de hoes van de LP Rollerball. Met van
links naar rechts: Bert van der Wiel, Paulette Bronkhorst,
Trudy Schell en Jan Vredenburg -

deel 57

Champagne
Zanger Bert van der Wiel en zangeres Trudy Schell, die elkaar kenden vanuit de schoolbanken en de Rotterdamse
muziekwereld, waren halverwege de zeventiger jaren van plan een duo te vormen. Dat liep anders. Ze werden gekoppeld aan Paulette Bronkhorst en Jan Vredenburg. Dat kwartet werd een internationale hitmachine: Champagne.
Het viertal had hun sporen al verdiend in
diverse formaties, toen producer en componist
Martin Duiser in Bert van der Wiel (exAction, Tie Pies en Soul Serenade), Paulette
Bronkhorst (ex-Machine, Johnny Kendall and
the Heralds en Spanish Fly), Trudy Schell (exFlashback en Groupies Delite) en Jan Vredenburg (ex-Machine en Johnny Kendall and the
Herarlds), de Nederlandse ABBA voorzag.
Als Champagne ging het gezelschap in 1976
de studio in voor het opnemen van de eerste
single: Rock ’n Roll Star. Duiser maakte de
muziek en Wally Tax, ex-zanger van The Outsiders, tekende voor de tekst van het nummer.
Eind dat jaar bereikte het plaatje de tweede
plaats van de Nederlandse hitparade. Maar
daar bleef het niet bij. Rock ’n Roll Star werd
een hit in vrijwel alle Europese landen en
behaalde zelfs een notering in de Amerikaanse
Top-100.

Verona
Dat had tot gevolg dat de Rotterdammers
gingen toeren door Europa en landen in andere
werelddelen. Trudy Schell: “We vlogen van
hot naar her, om clips op te nemen, op te treden en tv-opnamen te maken. Naar Duitsland,
België, Italië en Israël.” Eén van de hoogtepunten was een optreden van Champagne in
de Arena van het Italiaanse Verona.
Ook de tweede single, Oh Me, Oh My,
Goodbye, belandde in de top van de nationale
hitparade, evenals het daarop volgende Valentino, allemaal creaties van het duo Duiser/Tax.
Het leverde Wally Tax in Champagne-kring
de bijnaam Wally Tekst op. Voor de enorme
verkoopcijfers kregen de Rotterdammers in
1979 de Conamus Exportprijs uitgereikt.
Na drie dikke hits, ging het bergafwaarts. In
1979 verscheen de verzamel-LP Rollerball,
waarvan de gelijknamige single tevens de
laatste tekstbijdrage was die Tax voor Cham-

pagne maakte. Trudy Schell: “We kwamen
bij een andere platenmaatschappij terecht en
toen werd alles anders. We hadden eigenlijk
ook geen zin meer om iedere keer weer in een
busje te stappen en voor een optreden heen
en weer naar Groningen of Limburg te rijden.
Dat werd ons teveel. Bovendien kwam het tot
een breuk tussen het stel Jan en Paulette, wat
ook niet bevorderlijk was voor een goede sfeer
binnen de groep.”
Mislukking
In april 1981, na vijf turbulente jaren, elf
singles en twee LP’s, viel de groep uiteen.
Zanger Jan Vredenburg deed daarna nog een

poging Champagne als trio nieuw leven in te
blazen, maar dat liep uit op een mislukking.
Bronkhorst vertrok naar het duo Chica. Schell
en Van der Wiel gingen nog even als duo
Chrome verder, waarna Schell ging toeren
met het succesvolle coverproject Stars On
45. Bert van der Wiel stopte met zingen, om
vervolgens een nieuwe carrière als kunstschilder te beginnen.
Heeft u een bijdrage voor deze rubriek, of wilt
u reageren?
Mail dan naar ed.vanhelten@hotmail.com

     \    _       "     \     ` &'
die maandag 29 juni in zijn woonplaats Rotterdam overleed. Bert werd door collega-muzikanten ‘een Rock ’n Roll Star bij uitstek’ genoemd. Hij bezweek, na een kortstondig ziekbed, aan
de gevolgen van kanker. Bert van der Wiel werd 64 jaar.

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

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 7 juli 2009
Rotterdam kende vroeger talloze voetbalclubs van naam. Zij speelden in de top van het Nederlandse amateurvoetbal
en niemand in de Maasstad keek daar gek van op. CVV was zo’n club. De Charloissers genoten grote bekendheid in
Rotterdam en ver daarbuiten. Deze foto toont het keurkorps van voorzitter Arie van Bokkum rond 1960. P.C. van Winden heeft geen moeite om alle namen van de spelers op te sommen: ‘Staand v.l.n.r. Henk de Blok, Gerrit Kapsenberg,
Ed Romijn, Klaas van Zanten, Gijs Schuurman en Frans Kras. Zittend v.l.n.r.: Rob van der Berg, Puck Hokke, Teun
Mout, Cor Treuren en Joop Berkelaar’.
J.C. Nooteboom uit Spijkenisse herkent niet alle spelers, maar ziet wel enkele bekenden: ‘Teun Mout, die een patatzaak had op de hoek Bakkerstraat-Schulpweg, is net als ik dienstplichtig militair in Indië geweest. Ik werkte bij Braat
net als Klaas van Zanten en de vader van Joop Berkelaar’. René Hokke van Boekhandel Voskamp in Hoogvliet is
verrast zijn vader op de foto terug te
zien. Hij wijst er voorts op dat op de
achtergrond de RTM-remise aan de
Kromme Zandweg te zien is.
CVV werd in hetzelfde jaar (1908)
als Feyenoord opgericht. De eerste
twee jaar heette de club Excelsior, daarna werd naam gewijzigd in Charloisse Voetbal Vereniging. Het eerste speelveld
was aan de Rietdijk, daarna achtereenvolgens Waalhaven, Klaverstraat, Kromme Zandweg en vanaf 1950 aan de Groene
Kruisweg. Absoluut hoogtepunt in de clubhistorie is natuurlijk het landskampioenschap in 1964. Onder aanvoering van
trainer André Corveleyn en spelers als Jacques Roggeveen, Cor Treuren en Gerrit van Pelt werd de kampioenscompetitie ongeslagen afgesloten. Het waren prachtige tijden voor CVV, toeschouweraantallen van 5.000 waren heel normaal.
Niemand kon toen vermoeden dat er mindere tijden zouden komen. Om te overleven was in 2001 zelfs een fusie met
RSM noodzakelijk. De club heet sinds die tijd CVV-Mercurius en speelt allang niet meer op het hoogste niveau. Maar de
herinneringen aan mooie tijden kan men de Charloissers niet meer afnemen.

Nieuwe foto
Deze foto toont een Rotterdamse sportman in hart en nieren.
Het jaar van opname is 1962. Wie is deze charmante verschijning?
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Klassiek Bankstel
3-1-1  100% mohair

€ 3350

Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Al ruim 14 jaar helpen wij met:
t Discrete boedelruimingen t Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
t Seniorenverhuizingen
t Samenwerking met Goede Doelen
van groot naar klein
t Voor u als executeur optreden

Uw verhuizing is maatwerk; wij pakken graag voor u in..
...en uit, zodat u ‘s avonds weer een nieuw thuis heeft.

010 484 09 99 (Rotterdam)
070 306 16 96 (Den Haag)
WWW. BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER . NL
U heeft een sterretje of scheurtje in uw voorruit?
Wist u dat bij hoge temperaturen de kans 3000 x
groter is op doorscheuren?
Dit kan makkelijk leiden tot een onherstelbare
breuk.
Voorkom erger.
Kom nu langs bij GlasGarage en laat uw voorruit
gratis en vrijblijvend controleren op sterretjes en
barstjes. Verzekerd voor ruitschade? Veelal geen
kosten voor u.

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

Sterretje
gezocht!

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

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

Reparatie of vervanging van uw voorruit…..
ook op locatie.

vestig
ingen.

* Niet

> KENTEKEN GRAVEREN

Showroom open:
dinsdag
10.00-17.00
woensdag 10.00-17.00

Molenbaan 14 - 2908 LM Capelle a/d IJssel - T. 010 - 451 62 84 - www.glasgarage.nl

tLHCFMBEJOH
t"LMBTTF

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

€ 88,50 p.m.
Woninginrichting
Verschoor het
juiste adres voor:
Tapijt - Bedden
Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren
Zonwering
Behang

Frans de Woningontruimer

BEKO 1400t WASMACHINE
tQSPHSBNNBT

400 br van € 108,- voor

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

in alle

> VOORRUIT POLIJSTEN *

Interﬂoor Celebrate

TAPIJT - BEDDEN - GORDIJNEN
LAMINAAT - ZONWERING

> STERREPARATIE
> AUTORUIT VERVANGEN

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

Is er voor U om de betreffende woning geheel bezemschoon op te leveren geheel
volgens de eisen van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.

Normaal € 449,Actieprijs € 349,-

Wat doen wij zoal:

Knipselkorting
#JKJOMFWFSJOHWBOEF[FBEWFSUFOUJF
€ 50,-FYUSBLPSUJOH
Zolang de voorraad strekt

U betaalt

1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)
2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties
7. Verhuizingen transport e.d.

299,-

3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat
4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers 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

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen
Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

Schiedamseweg 31
Tel.: 010 - 477 92 10

Beeld, geluid en witgoed
GRATIS Thuisbezorgd, gemonteerd en geïnstalleerd
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Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel Nederland
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Advertorial

Wonen op De Magistraat
Iedere maand vertelt een bewoner van de particuliere vijfsterrenwoonzorgvoorziening De
Magistraat aan de Henegouwerlaan in Rotterdam over zijn of haar leven. Waarom kozen
zij ervoor hun oude dag door te brengen op deze plek?
De heer Kemp (65) is geboren en
opgegroeid in Voorburg. Hij woonde
jaren in Vlissingen en Rotterdam tot
hij in 1982 zijn vrouw leerde kennen.
Zij was een Amsterdamse, maar
woonde en werkte in Brussel voor
de Europese Unie. Samen met haar
verhuisde hij ook naar Brussel. Dertig
jaar lang was hij stuurman en kapitein.

Eerst op de grote vaart en later op de
kustvaart. Zijn passie is jazzmuziek
en reizen. Hij bezocht onder andere
Australië, USA, Costa-Rica, Mexico
en Indonesië en kocht later een huis in
Frankrijk, waar hij graag samen met
zijn vrouw naartoe ging.
Nadat zijn vrouw in april 2008 overleed, ging de heer Kemp (65) op zoek
naar een woonzorgvoorziening in zijn
toenmalige thuisland België. Uiteindelijk viel zijn oog op De Magistraat
in Rotterdam waar hij sinds januari
2009 een riant appartement bewoont.
Hoe ervaart u het om hier
te wonen?
“Het bevalt mij hier eerlijk gezegd
nog beter dan gedacht. Voor mijn

gevoel kom ik nu pas een beetje tot
rust na het overlijden van mijn vrouw
en alles daaromheen. Ik heb weer
regelmaat in mijn leven, voel me erg
prettig en serieus genomen door de
medewerkers van De Magistraat. En
verder heb ik voldoende vrijheid om
mezelf te kunnen zijn.”
Waarom koos u voor de Magistraat?
“Vorig jaar is mijn vrouw overleden.
We hadden in België samen een mooi
groot huis en ik kreeg de nodige
thuiszorg waardoor ik het eerst wel
redde alleen. Maar na een tijdje ging
het echt niet meer alleen in dat grote
huis. Ik ben in België op zoek gegaan
naar een woonvoorziening met goede
zorg en dienstverlening op een mooie
locatie met ruime kamers. Waar ik

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (42)

ook veel ruimte en tijd voor mezelf
kon hebben. Eigenlijk zocht ik dat wat
ik nu heb. Mijn zus, die vlakbij De
Magistraat woont, kwam via internet
uit bij Domus Magnus en De Magistraat. Vanaf toen is het balletje gaan
rollen. Begin december 2008 hadden
we een rondleiding in De Magistraat
en besloten mijn zus en ik direct mij
voor De Magistraat in te schrijven. Zo
woon ik vlakbij mijn zus met wie ik
een hele goede band heb en krijg ik
hier alle zorg die ik nodig heb.”
Waarvoor heeft u zorg
nodig?
“Door mijn ziekte (ALS) heb ik
krachtsverlies in al mijn spieren en
dus hulp nodig bij het wassen en
aankleden. Ook kan ik door mijn
ziekte niks in het huishouden doen
of voor mezelf koken. Hier kookt de
chef-kok voor me. Maar er wonen

Ook kleine voorvallen waren voor Henk Hartog
reden uit te rukken. Op 30 augustus 1964 liet
de politie via de berichtenscanner weten dat een
spontane breuk was ontstaan in het waterleidingnet ter hoogte van de Schiedamseweg en
Schiedamse Vest. Henk greep zijn camera en
snelde vanuit zijn woning in de Rochussenstraat
naar het ‘rampgebied’. Ter plekke werd hem al
snel duidelijk dat het allemaal niet zo heftig was,
maar legde niettemin de uit de straat stromende
watervloed vast. De vrachtwagen heeft er nau &          ser of hij veilig verder kan. Of Hartog’s foto de
een of andere krant heeft gehaald, is niet bekend.
Juist met dergelijke calamiteitenfoto’s verdiende
stadsfotograaf Henk als freelancer zijn brood
met beleg. Daarnaast werkte hij in opdracht en
was hij vaste fotograaf van Diergaarde Blijdorp,
want voor dieren had hij een grote voorliefde.
Op sommige stukjes is de oorsprong van de
Schiedamsesingel nog herkenbaar. Zoals op de

*BUNGALOWPARK SIMPELVELD*
STOOM AFBLAZEN met de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij
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Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

www.ovmrotterdam.nl

Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam
Telefoon: 010-484 89 31
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur
zon- en feestdagen 12.00 – 17.00 uur

Worden er ook activiteiten
georganiseerd?
“Ik ga regelmatig mee met culturele
uitstapjes en bezoek geregeld de
klassieke concerten die hier wekelijks
georganiseerd worden. Ik houd niet
van spelletjes, dus aan die activiteiten
doe ik niet altijd mee. Ik vermaak me
ook graag met mijn eigen hobby’s
zoals lezen, TV kijken en vooral jazz
luisteren. Ik ben een groot jazzliefhebber.”

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 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.

Waterleidingbreuk



hier ook mensen die nog geen zorg
nodig hebben.”

achtergrond waar op nummer 139 de destijds
zeer bekende dancing Embassy Club zat en waar
het vooral in het weekeinde zeer druk kon zijn.
Wie iets minder te besteden had, vermaakte zich
prima in café Frisco op 133, waar niet alleen
buurtbewoners vertier zochten, maar ook veel
binnenschippers. De Embassy Club werd later
het Gay Palace van de bekende Rotterdamse
uitbater Piet Gamelkoorn.
De Schiedamsesingel was van oorsprong ook
een singel, maar is later gedempt. Voor het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was de
omgeving van de singel onderdeel van het Rotterdamse uitgaanscentrum. Het bombardement
op 14 mei 1940 maakte daar een eind aan. Ook
de uit 1695 daterende en zeshonderd zitplaatsen
tellende Scotch Church (Schotse Kerk) aan de
oostzijde van de Schiedamsesingel (Schiedamsedijk/Vasteland) ging hierbij verloren.
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Van Nievelt Goudriaan & Co
Van Nievelt Goudriaan & Co leidde enkele jaren een slapend bestaan. Nu is het
stukken kleiner dan ooit, maar in elk geval gezond. Hoe was het ook al weer?
Na de verkoop in 1968 aan de SHV begon NiGoCo, ook wel ‘Nievelt’ genoemd,
aan een expansie, die tot 1980 voortduurde. Zeer slechte resultaten van enkele
lijnen op Oost- en Zuid-Oost Afrika brachten de Raad van Bestuur van SHV ertoe
in 1983 met kandidaatkopers in gesprek te gaan.

Een derde generatie Goudriaan (deze had
scheepvaart en scheepsreparatie-ervaring opgedaan bij VNS/Nedlloyd) meldde zich en kon
na lange onderhandelingen en Amerikaanse
steun de rederij voor 100 % overnemen: 14
schepen, 10 eigendom en 4 in management,
een organisatie in Zuid Amerika, het kantoor
aan de Veerhaven en het belangrijkste, 600
man enthousiast wal-en kantoorpersoneel, die
het samen met de vakbonden , weer helemaal
‘zagen zitten’.
Ondanks goede plannen, waarvan een deel
uitgevoerd, kwam de omschakeling van multipurpose naar containervaart toch iets te vroeg,
en de overname van de Europe-Paraguay Linie
was plotseling een molensteen op de maag
van het fragiele NiGoCo. De 1983-koper ir
J.C.Goudriaan kon het bedrijf in 1987 redden
door verkoop van zijn aandelen aan twee
vermogende Deense reders. Deze gaven de
Nederlandse scheepsbouwer Van der Giessende Noord opdracht voor drie COB-schepen,
die nu overigens in Zweeds eigendom beheerd
worden van Nederland (COB = Containers
Oil-Bulk). Ook werden orders geplaatst in
Argentinië met opties van doorverkoop. In
Schiedam werd een scheepsreparatiebedrijf
gestart. Een lijndienst op de Zweedse meren,

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

Wij feliciteren de oudleerlingen en docenten van de Havenvakschool met het 50-jarig bestaan van de Havenvakschool aan de
Waalhaven in Rotterdam.
Wij danken die duizenden havenwerkers waarvan een groot
aantal ook voor ons van grote betekenis is geweest........

 "         && 
(Rotterdam-Zuid-Amerika lijn) was echter
een brug te ver, zodat de vlag in 1991 halfstok
ging.
Enkele jaren later
Opnieuw tot leven gebracht door dezelfde
Goudriaan en gevestigd in een kantoor in het
Scheepvaartkwartier houdt het zich bezig met
scheepsreparatie-agenturen, havenpromotie
en scheepvaartprojecten. Op drie websites kan
een belangstellende zich een idee vormen van
NiGoCo en dochters.
In 2002 nam NiGoCo als minderheidsaandeelhouder deel in de ontwikkeling van een
lijndienst op Krohnstadt. Een van de grote
aandeelhouders gaf volle ondersteuning, maar
de twee resterende en operationele lijndienstaandeelhouders lieten het halverwege afweten.
Pogingen tezamen met een oud Rotterdams
lijnvaartbedrijf een buitenlandse dienst op St
}             
ciële redenen afgeblazen. Daarmee is niet gezegd, dat er de komende jaren niet weer eens
een ALNATI, SERTAN of ALDEBARAN via
de Nieuwe Waterweg zee zal kiezen!

Westzeedijk 142, 3016 AK Rotterdam,
Tel. 010-2410060

(FNPFEFMJKLFTGFFSFOHF[FMMJHUFSSBT
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

12 september 2009

Reünie
Havenvakschool
De beste Havenvakschool
ter wereld

Als dank aan al die havenwerkers die zich
maximaal hebben ingezet om de
Rotterdamse haven te maken tot wat deze
geworden is!!

Jan Rijsdijk
Hoofdsponsor reünie
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Beste havenvakschool ter wereld

Dubbele jubileumreünie
nu al succes
De grote jubileumreünie van de roemruchte Havenvakschool
(De Beste ter Wereld) die in 1953 werd opgericht staat in de
steigers. Vorig najaar nam De Oud-Rotterdammer met een
serie artikelen het initiatief hiertoe en de voorbereidingen
zijn nu zo goed als afgerond. Op 12 september a.s. begeven
een paar honderd oud-leerlingen en zelfs nog oud-docenten
uit die jaren zich aan boord van het vermaarde Raderstoomschip De Majesteit om al feestend het Rotterdamse Havenonderwijs van de afgelopen halve eeuw te herdenken.

Het gaat om twee unieke zaken
tegelijk. Precies 50 jaar geleden werd
de nieuwe Havenvakschool aan de
Waalhaven z.z. in gebruik genomen,
en 56 jaar geleden (7 september 1953)
ging dit beroemde onderwijsproject, dat van eminente betekenis zou
worden voor de ontwikkeling van de
Rotterdamse havens, van start. De
huidige erfopvolger van de Havenvakschool, het Scheepvaart & Transport
College, besteedde er toen en tot nu
toe geen aandacht aan, vandaar dat
de oud-leerlingen nu zelf het heft in
handen hebben genomen.

er zakgeld, en zagen het instituut
voornamelijk als tempel van de lach
en plezier, want alles was erop gericht
hen met sport, spel, kampen, muziek,
toneel, uitstapjes en tochten binnen-

- Elke ochtend vlaghijsen en een korte kleding- en aanwezigheidsinspectie van Baas Aarse. Leraren werden op de Havenvakschool met Baas aangesproken. Zelf konden ze het in de klas brengen tot “Baantjesgast”, of nog hoger tot “Kras” -

had bestaan…en nu dan, dankzij deze
krant, die massale erkenning.
- Ook oudleerling John Grootegoed, die
later als ondernemer met een eigen controleursbedrijf nadrukkelijk van zich zou laten
horen, is muzikaal aanwezig.
Hij verruilde zijn havenwerkzaamheden
voor een artistieke loopbaan en oogst
thans in Benidorm met spectaculaire
optredens veel furore onder de naam John
Evergreen -

- Havenman van het Jaar: Jan Rijsdijk,
hoofdsponsor van de jubileumreünie.
Rijsdijk was ook zelf ooit leerling op deze
school en groeide daarna uit tot een vermaard ondernemer die met geavanceerde werkmethodes voor menig ommekeer
heeft gezorgd in de havens -

Het gaat om HVS-leerlingen die er de
opleiding hebben genoten tussen 1953
en 1969, dus mannen die intussen
al gepensioneerd zijn tot en met de
havenwerkers die in de meest uiteenlopende functies nog steeds actief zijn
in de havens.
Wat vorig jaar al uit de artikelen
bleek, is dat die Havenvakschool in
ons land het meest vooruitstrevende
onderwijsproject is geweest van na de
Tweede Wereldoorlog. Jongens kregen

Het was zelfs zo ernstig gesteld met de
lege archieven dat niemand meer wist
wie eigenlijk de bedenker was van de
Havenvakschool. Na een intensieve
speurtocht in de gemeentearchieven

boord te houden om hen op te leiden
tot de latere vaklieden voor het steeds
specialistischer wordende havenwerk.
En dat opzienbarende beginsel lukte
geheel.
Intussen hebben honderden oudleerlingen zich met verhalen en foto’s
uit die tijd gemeld bij de speciaal daarvoor opgerichte site www.havenvakschool.com, en het resultaat is enorm.
Een complete geschiedenis is er bloot
gelegd van iets dat al in de vergetelheid was geraakt. Een jaar geleden was
er niets meer over ter nagedachtenis
aan een instituut dat zijn weerga in de
wereld niet kende en zich vele malen
mocht verheugen in veel buitenlandse,
maar vooral koninklijke bezoeken.
Oud-leerlingen en leraren kregen het
gevoel dat zij thans als generatie geheel waren uitgestuft, alsof men nooit

- Een zeldzame herinnering van tientallen jaren terug. Want bij de havenbinken in opleiding was het
niet zo de gewoonte hun eigen “kalletjes, mokkeltjes of meisjes” ten toon te stellen. Daarom hebben
wij geen idee wie het zijn, deze charmante dames op schoot van de Havenwerkers in opleiding -

- Frans Kruis, de man die in 1943 de
Havenvakschool verzon en er een prijs
mee won bij de toenmalige Havenvereeniging Rotterdam. Hij bleef tot eind vorig jaar
onbekend. Niemand meer was ervan op
de hoogte dat deze Kruis de grondlegger was van het prachtige instituut. Maar
de gemeente-archieven laten er geen
misverstand over bestaan -

onthulde De Oud-Rotterdammer
dat het de Rotterdamse ondernemer
Frans Kruis was die er in 1943 al een
prijsvraag mee had gewonnen. Ook
de kleinkinderen van deze tot dusver
onbekende bedenker zullen aanwezig
zijn bij de reünie.
Eigenlijk logisch dus, dat voor de samenkomst van 12 september het aantal
aanmeldingen de toch al zo hoog
gespannen verwachting buitensporig
overschreed. Zo zelfs, dat er nog
slechts enkele plaatsen beschikbaar
zijn voor de oud-leerlingen uit die
tijd…de jongens die de naoorlogse
Rotterdamse havenindustrie mede
hebben groot gemaakt. Degenen die
er nog niet van wisten, kunnen de
genoemde site raadplegen om te zien
of ze er nog bij kunnen. Maar garanties

zijn er niet.
Dankzij een aantal materiële ondersteuners zoals de ooit vermaarde
“Havenman van het Jaar” Jan Rijsdijk,
nu hoofdsponsor van het project,
oud-leerling Ben Hofs en de ECT als
grote werkgever van de Havenmannen van weleer, maar ook vele andere
prominenten uit de havens, van baron
tot kabelgast, werd het mogelijk het
rijk uitgeruste Raderstoomschip te
reserveren en een exclusieve boottocht te organiseren die voert langs
de belangrijkste plekken waar al de
havenjongens hebben gewerkt in hun
actieve jaren.

mensen die er al lang niet meer zijn
toch levend te houden. Havenvakscholieren van alle generaties, meld je,
hoogstwaarschijnlijk is het je laatste
kans.
En er is ook nog haast bij want de
reünie is er al over enkele weken,
zaterdag 12 september.
Frits Bom – oudleerling en initiatiefnemer Havenvakschool Jubileum-Reünie
50/56
info@havenvakschool.com
www.havenvakschool.com

$      ~  
bovendien nog een bezoek gebracht
aan de jubilerende Havenvakschool
aan de Waalhaven zelf die overigens
aan verschroting toe is, dus het is de
laatste kans de restanten van het eens
zo prachtige en wereldwijd beroemde
instituut aan te doen.
Oud-HVS-ers van heinde en verre:
lees dit dus als een soort laatste oproep
om je te melden. Niet dat er gegarandeerd nog plaatsen beschikbaar zijn,
maar het kan niet anders dan dat vanuit
deze Jubileum-Reünie weer nieuwe
initiatieven ontstaan om de tienduizenden anekdotes, gebeurtenissen, en

- De Havenvakschool heeft onnoemelijk
veel creatievelingen voortgebracht vanwege
de uiteenlopende hoeveelheid vakken op
gebied van kunst en cultuur. Daarom is al
wat er aan animatie te verwachten valt aan
boord in handen van de ex-leerlingen zelf.
Hier Oud-leerling Dick Coppens (toetsenist)
die met zijn band JuzTuz voor de muzikale
omlijsting zorgt -

- De werkgroep die de jubileumreünie voorbereidt; allen zijn ze oud-leerling van de
Havenvakschool. V.l.n.r.: Bob van Brenkelen, Joop van der Hor, Frits Bom (initiatiefnemer),
Ben Hofs en Dick Coppens -
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BEHANDELING VAN STAAR:
ZICHTBAAR BETER
De ogen zijn een van de belangrijkste
zintuigen, daarmee zien we de wereld om
ons heen. Naarmate we ouder worden, kan
ons zicht verminderen. Bijvoorbeeld door
ouderdomsstaar. Deze vorm van staar komt
vaak voor en kan zeer goed behandeld
worden. In het Maasstad Ziekenhuis bent u
hiervoor op het juiste adres.
Komen uw problemen overeen met die
van staar (zie kader)? Raadpleeg dan
uw huisarts of optometrist. Zij kunnen
beoordelen of een behandeling aan staar
nodig is. In dat geval kunt u een afspraak
maken op de afdeling oogheelkunde via
telefoonnummer 010 - 291 22 40. Binnen
zes weken ziet u weer duidelijk en scherp.
Vriendelijkheid staat bij ons voorop.

Problemen bij staar
- Minder zien, waziger beeld
- Kleurverandering (grauwer en
minder kleurrijk)
- Last van verblinding en
schitteringen
- Veranderende brilsterkte in de
afgelopen jaren
- Slechter zien in het donker

Maasstad Ziekenhuis
Afdeling oogheelkunde
Locatie Clara, tweede verdieping
Olympiaweg 350
3078 HT Rotterdam
Telefoon 010 - 291 22 40
www.maasstadziekenhuis.nl

1737

Wist u dat binnen het Maasstad Ziekenhuis…
- u snel terecht kunt op de afdeling oogheelkunde?
- alle onderzoeken tijdens één afspraak plaatsvinden?
- een ziekenhuisovernachting niet nodig is?
- de staaroperatie een van de meest uitgevoerde en succesvolle operaties is?

Maasstad Ziekenhuis. Van ons allemaal.

Voor ouderen en zieken: Gastgezin voor uw huisdier
UITBUREAU VOOR OUDEREN

Theater & Dagtochten
UNIEK
Volledig verzorgd arrangement voor
55-plussers inclusief vervoer vanaf uw voordeur.

Kunt u door ouderdom of ziekte tijdelijk niet voor uw huisdier zorgen?
Wij helpen u door uw dier onder te brengen bij gastgezinnen. Bent u hersteld,
dan komt uw dier weer naar huis.
Kijk op www.thuisdieren.nl voor meer informatie of bel 010-2020040

AUTOSCHADE
AUTOSPUIT- EN PLAATWERKERIJ
voor personen- en bedrijfswagens
De Vijf Boeken 9, 2911 BL Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-312788

Hotel “De Lochemse Berg”
22
september

Mosselen eten

LAUREN

Inclusief onbeperkt mosselen eten, een drankje naar keuze,
dessert, een rondrit langs de Oosteschelde, de Krammersluizen en Philipsdam, groepsbegeleiding en vervoer
Dagtochten
& Theater
vanaf uw voordeur. Nu voor ` 54,50.
Bel 0800 588 66 78 om te reserveren.
Programm

mber 2009

verzorgd

AU VOOR

Eerstekla
s kaar
en arrangem ten
enten

OUDEREN

Wilt u ons totale programmaoverzicht ontvangen
of meer informatie over de arrangementen?
Bel gratis 0800 588 66 78

Begeleidi
ng door
gastheer
/-vrouw
Complee
t met
drankjes,
lunch
of diner

Laurens, uniek

Laurens, uniek net als u

S | UITBURE

a t/m dece

Volledig

Vervoer vana
úw voordeur f

net als u

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”
binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.
Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 143,50 p.p
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl
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Er

op

zomer

uit!

Kalender

--

Zomers Brussel, een gezellige
dag bij onze Zuiderburen
SnelleVliet Dagtochten, info en reserveren snellevliet.nl en (078) 6920110

Theatergroep Parels voor de Zwijnen
presenteert de Niet-meer-zo-piep-show

24 juli

Vanaf 6 september komt Parels voor de Zwijnen met de Niet-meer-zo-piep-show, een maandelijks
wisselende bonte zondagmiddagshow in het oude Luxor Theater in Rotterdam. De Niet-meer-zo-piepshow is een show voor iedereen die nieuwsgierig is naar het ouder worden en de ouderdom wil vieren.
Over sexy, vrolijke, chagrijnige, vechtende en brave ouderen. Over oppasopa’s die liever een cruise
gaan maken en rebelse ouderen die nog steeds op de barricaden staan. Broos en vitaal tonen ouderen
van 60 tot 100 hun levenskracht. Geen nostalgie, maar met beide benen (én rollator) in het heden.
Presentator is John Buijsman.
Elke maand is er een andere show over een alledaags thema met beroemde niet meer zo piepjonge
gasten. Stijldansen, live muziek, een talentenshow (‘Over The Topstars’) met nog onontdekte parels
uit het hele land, interviews, liedjes en sketches over tuinieren, watergym, verzamelaars en seniorenvoetbal zijn vaste onderdelen. ‘Wat te doen na je pensioen’ is het aanknopingspunt voor de eerste
show. Te gast zijn o.a. Eli Asser en Hetty Blok, mandolineorkest Toccare en de 88-jarige Mijntje,
zangeres en saxofonist uit Amsterdam. Later volgen themamiddagen als ‘Dieren’ en ‘Moederdag’. Eli
Asser en Niek Barendsen schrijven liedjes en sketches voor de shows. Met muzikanten en acteurs als
Frits Lambrechts, Saskia Huybrechtse, Marjolein Meijers (bekend van de Berini’s) en Kim Soepnel.
De Niet-meer-zo-piep-show is een interactieve ode aan de ouderdom en voor iedereen die wat van
zijn leven wil blijven maken. Wie een bejaardenshow verwacht, kan beter thuis blijven! Voor meer
informatie: www.parelsvoordezwijnen.com of 010-4843333.

25 juli

Ortel Zomercarnaval
Start Boompjeskade – 13.00 uur

26 juli

Tweedehandsboekenmarkt
OorlogsVerzetsMuseum – 12.00-17.00 uur – Entree gratis

26 juli

28 juli

28 juli

De Niet-meer-zo-piep-show is te zien op de volgende zondagen in het oude Luxor;
25 oktober en 6 december 2009 en 14 februari en 9 mei 2010.

29 juli

Foto-expositie Smeetsland
Op 28 Juli is in de recreatiezaal van woon- en zorgcentrum De Oranjehof, Immanuel Kantstraat 2, een
foto-expositie over de wijk Smeetsland, van de bouw tot de afbraak, de Dordtsestraatweg, tuindorp De
Vaan (1943-2009), Smeetslandsedijk, Buitendijk en Lombardijen. De tentoonstelling is te bezichtigen
van 13.00 tot 16.00 uur. Er zijn ook boekjes te koop van de diverse wijken.

Een begrip in vloertegels sinds 1987
3

31 juli

Rondje Noordereiland

Foto-expositie Smeetsland
De Oranjehof, Immanuel Kantstraat 2 – 13.00-16.00 uur
Zomermarktconcert
Laurenskerk Rotterdam - 12.45-13.15 uur - Entree gratis

Ricciotti ensemble
Pijnackerplein – 19.30 uur
Wandeling Maritiem Waterstad
Gilde Rotterdam – Voor meer informatie en aanmelden 010 - 436 28 44

Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-322575

Vakantie in het prachtige Sauerland

DECO-VLOER
teer
Proﬁ nze
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VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren
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Mountain Spring

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur

Faulebutter

(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)
525 m hoogte

Zeer rustig gelegen
Schitterende gemarkeerde wandelpaden




5 dagen HP € 160,- p.p.
-zondag tot vrijdagHP € 33,- p.p. per dag in 2-persoonskamer

Appartement € 38,- per dag
Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

,BUUFTUBBSU
JOEVTUSJFUFSSFJO8JMHFOEPOL

111BQFOESFDIU
5FM

Chinees Specialiteiten Restaurant

LOPEND BUFFET € 8,95 p.p.

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



Middagconcerten SOREO
Winkelcentrum De Ridderhof, Ridderkerk – 14.30-15.30 uur

57413 Finnentrop - Faulebutter
tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491
www.landgasthof-rademacher.de


XXXEFDPWMPFSOM

Graag sturen wij u onze brochure toe.

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

“Blik Op Zuid” van Rein Wolters
Prijs deel 3,4 en 5 € 21,95 en deel 6: €12,95
Deel 3
Bloemhof, Carnisse, Tarwewijk, Brabantsedorp/Zuidplein en Oud-Charlois
Deel 4
Zuidwijk, Pendrecht, Wielewaal en Heijplaat
Deel 5
Sportdorp, Lombardijen, Smeetsland, Oud-IJsselmonde en IJsselmonde
Deel 6
Hoogvliet, Pernis, Rhoon en Poortugaal (Albrandswaard)
Deel 1 en deel 2 zijn uitverkocht

Bezoek ook
www.deoudrotterdammer.nl

(wel zijn er bij de uitgever nog enkele complete series van de zes delen verkrijgbaar)

Rotterdam in 3D, Stereofoto’s van Rotterdam 1858 – 1930 € 19,95
Leven en werk van de
Rotterdamse Bioscoopondernemer Abraham Tuschinski

€ 15,--

NU VERLAAGD IN PRIJS:
100 jaar elektrische tram in Rotterdam deel 1
100 jaar elektrische tram in Rotterdam deel 2

€ 12,95
€ 12,95

SnelleVliet Dagtochten
City & Shopping
Parijs (24 uurs)
Brugge
Brussel
Maastricht
Düsseldorf

1/8, 15/8, 29/8 b
30/7, 18/8 b
29/8 b
13/8, 23/10 b
25/7, 22/8 b

Toerdagtochten met verzorging
Maastricht Compleet incl. boottocht
23/7,
Parels van de Maas incl. boottocht
28/7,
Rondje IJsselmeer incl. boottocht 4/8, 11/8,
Surprisetocht
4/8, 1/9,
Belgische Kust
Giethoorn
Kaasmarkt Alkmaar & Schaanse Schans
Volendam & Marken
Vuurwerk Scheveningen
Delfsail
22/8,
Durbuy

19/9
12/9
30/9
6/10
6/8
11/8
14/8
20/8
22/8
24/8
25/8

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

33
2350
22
22
24
48
4350
57
3750
43
37
1950
43
1295
2850
4450

Voor reserveren en de opstapplaatsen:

verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgever
UITGEVERIJ VOET
Dorpsstraat 158 2903 LB Capelle a/d IJssel. Tel: (010) 2847362
www.uitgeverijvoet.nl

of bel: ✆ (078) 69 20 110
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WWW.JANBEHANG.NL
Grote collectie
behang, tevens
zonwering

Welkom!

Behangers en Schilders aanwezig.

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

De Magistraat,
woonzorg op
sterrenniveau...

De particuliere woonzorgorganisatie
Domus Magnus biedt ouderen de mogelijkheid om in een luxe woonomgeving
persoonlijke zorg en dienstverlening te
ontvangen. Bijvoorbeeld op onze locatie
De Magistraat in het hart van Rotterdam.

Voor informatie, een
rondleiding of een brochure:
Domus Magnus
Telefoon 010 444 35 10
magistraat@domusmagnus.com
www.domusmagnus.com

domus magnus
de luxe van ouder worden

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ

, +  1
%  
%  

elektrisch
verstelbaar vanaf

895
EURO

*+, ++-..+  
*+/+  
*+0 + +%
*+ '  &

MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING
Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen

Deze
advertentie is

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

100

Tel.: 010-4145808
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

EURO
waard!

Tel.: 078 - 6916684
www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl




    
       
 

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

Behangspeciaalzaak
Jan Behang
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1988

-

2009

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928
BEHANGEN / WITTEN / SCHILDEREN / ONTRUIMEN
VERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.

Openhaarden &
Kachelcentrum

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

Opticien

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.
Strevelsweg 61, 3073 DT Rotterdam
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- Gebouw De Magneet
was jaren achtereen de
residentie van carnavalsvereniging
De Soppers Foto’s ‘Groeten uit IJsselmonde
– deel 1’ Arnoud Voet/Jan Roovers -

In De Magneet vierden
De Soppers menig carnavalsfeest
IJsselmonde heeft in het Rotterdamse zijn eigen voor- en naoorlogse geschiedenis. Een brokje
daarvan begon twee maanden na de Watersnoodramp 1953 met het op 2 april slaan van de eerste
paal voor vijftig woningen aan de C.D. Tuinenburgstraat naar een idee van architect C. Slob. In
die periode was hij zeer actief in IJsselmonde en zette diverse grote projecten op zijn naam. Ten
westen van de Koninginneweg kwam vanaf 28 december 1954 nog meer nieuwbouw. Nu voor
                 
grond in voor verenigingsgebouw De Magneet van de Nederlands Hervormde Gemeente aan de
Cranendonckweg, een schepping van architectenbureau F. Swaneveld & S.T. Goslinga. Precies negen maanden later werd op 28 september 1955 het van veel glas voorziene pand met feestvertoon
en onder grote belangstelling opengesteld.

In de jaren zeventig en tachtig was
ik er een regelmatig bezoeker. Niet
alleen voor een buurtvergadering
of expositie, maar ook wanneer
carnavalsvereniging De Soppers
er een sfeervolle pronkzitting
hield. Voor Het Vrije Volk heb ik
er menig stukje over geschreven.
Door gebrek aan belangstelling is
de vereniging in de jaren negentig
opgeheven. Enkele van De Soppers, zetten hun activiteiten voort
bij carnavalsvereniging De Grote
Lupardi met feesten voor gehandicapten en senioren.
De eerste nieuwbouwactiviteiten

- IJsselmonde besteedde veel aandacht
aan het bouwen van woningen voor
senioren, zoals aan de Van Hoochstratenweg op deze foto uit 1961 -

in Oud-IJsselmonde waren weinig
meer dan een druppeltje op een heel
gloeiende plaat, want de naoorlogse
woningnood was groot, evenals
de groeiende vraag naar kantoor- en bedrijfsruimten. Om aan
bouwgrond te komen onteigende
de gemeenteraad 31 januari 1957
grond voor het uitbreidingsplan
Groot-IJsselmonde voor bedrijfsuitbreiding. Aan de Oostdijk 29
kreeg het 7 november 1957 gestalte
door het slaan van een proefpaal
voor een grote scheepsbouwloods
voor de Verolme Machinefabriek
(Engineering Company) NV
van het scheepsinstallatiebedrijf
Nederland van het concern van
Cornelis Verolme. Op het complex
werden voorts de kantoren van de
dochtermaatschappijen Verolme
Scheepswerf (Shipyard) Alblasserdam, NV Verolme United Shipyards
en Verolme Verenigde Scheepswerven gevestigd. Dit betekende
een behoorlijke uitbreiding voor
de Verolme Dok- en Scheepsbouw

Maatschappij NV te Rozenburg en
was een belangrijke impuls voor
de werkgelegenheid voor inwoners
van het nieuwe IJsselmonde. Het
complex is nu nauwelijks meer in
gebruik.
Voorlichting
Ger van der Hoest was destijds
een belangrijk man voor vertegenwoordigers van de media in
binnen- en buitenland. Als perschef
voor Verolme was hij onmisbaar
vanwege zijn voorlichting als weer
een bijzondere order in de wacht
was gesleept of een tewaterlating
voor de deur stond.
Ook op een ander front werd in
IJsselmonde economisch garen gesponnen. Op 2 augustus
1956 brachten proefboringen de
aanwezigheid van een enorme
hoeveelheid aardolie in de bodem
van IJsselmonde aan het licht. De
Nederlandse Aardolie Maatschappij
(NAM) begon met de exploitatie.
De onderhandelingen tussen de

NAM en de gemeente Rotterdam
ademden in 1959 een sfeer van
eendrachtige samenwerking.
Uit dat jaar stammen ook de
voorbereidende werkzaamheden in
en rond de oude dorpskern van IJsselmonde voor de bouw van de Van
Brienenoordbrug over de oostkant
van het Eiland van Brienenoord
heen. Het werk voor deze voor Nederland misschien wel belangrijkste
oeververbinding ging in 1960 van
start.

- De C.D. Tuinenburgstraat die in IJsselmonde parallel loopt aan de Koninginneweg had in 1953 de primeur van het
eerste nieuwe complex woningen -

Uiteraard hadden zowel de gemeenteraad als de wijkraad voor
IJsselmonde niet alleen aandacht
voor de herbouw en verdichting
van Rotterdam. Die ging ook uit
naar ouderen, die eveneens een
goede woning verdienden. Het
waren immers de mensen die de
haven van Rotterdam groot hadden
gemaakt en een belangrijke bijdrage
hadden geleverd aan de herbouw
van Rotterdam en het herstel van de
economie. Aan de Cranendonckweg
kreeg dit voornemen vorm met

acht woningen voor deze categorie
in de samenleving. Wethouder R.
Langerak had op 21 februari 1959
de eer de sleutels voor het complex
te overhandigen aan de gelukkigen.
Eigen identiteit
Voor liefst vijf buurten in IJsselmonde werd in 1959 gewerkt aan
de voorbereiding voor de bouw van
9200 woningen, waarvan er uiteindelijk 5200 in opdracht van de
Dienst voor Volkshuisvesting zijn
gerealiseerd. De andere vierduizend
waren gegund aan particuliere
ondernemers. De bouw van de
complexen verliep voorspoedig,
waardoor de woningnood, mede
ontstaan door het Duitse bombardement van 14 mei 1940 op het
centrum en ook door het ‘Vergeten
Bombardement’ op BospolderTussendijken op 31 maart 1943,
voor een klein deel teruggedrongen
kon worden. Aan het eind van
1964 is de laatste huissleutel voor
dit enorme woningbouwproject
uitgereikt. IJsselmonde heeft er een
ander aanzien door gekregen. Evenals Charlois, waar de bouw van
Zuidwijk en Pendrecht zich in de
laatste fase bevond en in Hoogvliet.
Duizenden gezinnen wortelden in
de nieuwe wijken, die al snel een
eigen identiteit ontwikkelden.

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN




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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Raadhuisplein 4
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633
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Wat weerspiegelt het
Spionnetje eigenlijk?
Vanaf uitgave 2 van De Oud-Rotterdammer staat de rubriek ‘In het Spionnetje’ in
deze krant, maar wat wil de schrijver er eigenlijk mee? De schrijver noemt zich
Spionneur, maar dat ben ik: Aad van der Struijs. Ik ben al 71 jaren Rotterdammer
in hart en nieren, maar heb in mijn leven genoeg (inter)nationale ervaring opgedaan om Rotterdam niet de aller-, allerbeste stad van de wereld te noemen. Maar
in Nederland staat Rotterdam wel dik bovenaan de lijst!

door Aad van der Struijs

Mijn werkzaamheden hebben zich vanaf 1952 tot en met 2000 grotendeels in de journalistieke en pr-wereld afgespeeld. Daarnaast had ik een grote liefhebberij voor het
radio-omroepwerk en daarom dat ik bij de, helaas verdwenen, Ziekenomroep RANORotterdam en de, eveneens verdwenen, Stadradio Rotterdam mijn sporen verdiend
heb. De toekenning van de hoogste Rotterdamse onderscheiding, de Wolfert van Borselenpenning, voor dit werk, was voor mij de mooiste beloning.
Nu ik elke veertien dagen een Spionnetje ‘moet’ vullen, bekijk ik niet
alleen de dagelijkse Rotterdamse
gebeurtenissen, maar ook al die
grote en kleine zaken die mijn eigen
privéleven bezighouden. Soms denk
ik, dat de trouwe DOR-lezer meer
van mijn reilen en zeilen afweet,
dan mijn naaste familieleden.
‘Ach’, denk ik dan, ‘ze lezen het
wel in de krant’. Laten we eerlijk
zijn; wat vandaag van levensbelang
is voor ons, is wellicht volgende
week een lachertje.
In deze maand, juli 2009, denk ik
ineens aan de zaken uit het verleden
die mijn leven bijzonder hebben beinvloed. Als ik negen jaar terugga,
kom ik in juli 2000 terecht. Ik
‘vierde’ met mijn echtgenote Nina,
30 jaar jonger dan ik, een zalige vakantie in de Franse Ardeche en aan
de Cote d’Azur. Zij noch ik konden
veronderstellen, dat wij zo’n soort
vakantie nooit meer zouden beleven
In oktober 2000 kreeg ik een dubbele beroerte te verwerken; geheel
verlamd aan de rechterkant van
mijn lichaam belandde ik in het
Ikazia-ziekenhuis en drie weken later in Revalidatiecentrum Rijndam
aan de Westersingel.
In maart 2001 kreeg ik in Rijndam te horen, dat men niets meer
voor mij kon doen. In een rolstoel
transporteerde Nina mij naar onze
auto die voor de deur stond. Ze reed

naar ons huis in het Liskwartier,
stopte in onze straat, pakte mijn
spullen, deed mijn portier open en
zei: “Kom je?”
Lang verhaal moet ik nu in verband
met de ruimte die ik in deze krant
heb bekorten: Op 13 december
2001, toevallig mijn verjaardagsdatum, deed ik bij het CBR als
‘beroertepatiënt’ examen voor mijn
BE-rijbewijs (theorie en praktijk).
Ik slaagde in één keer!
Mijn rechtszijdige verlamming was
zeker niet verdwenen, maar ik heb
sinds maart 2001 geen rolstoel meer
gebruikt. De Rotterdamse marathon
is voor mij niet mogelijk, maar
dat is-ie nooit geweest! Ook de
Nijmeegse Vierdaagse was, zeker
in mijn diensttijd, meer iets om mee
te drinken. Het lopen liet en laat ik
graag aan anderen over!
Met ‘mijn hersens’ is gelukkig niets
aan de hand. Ik weet alles nog wat
ik ooit geleerd heb. Mijn gewoonte
 &&       
te denken wat ik eigenlijk zou moeten zeggen, heb ik nog steeds.
Dat ik nu het toetsenbord van mijn
computer slechts uitsluitend met de
linker wijsvinger kan beroeren, mag
voor velen als vervelend klinken.
Maar ik trek me op aan uitspraken
van derden die, wanneer ze mij
bezig zien, zeggen ‘Jij tikt sneller
dan iemand met tien vingers’.

- Onze laatste vakantie met mij als actief mens -

In deze maand ga ik in gedachten
ook zeven jaar terug. In deze week
was ik met Nina een weekje op
vakantie in haar geboorteprovincie
Groningen. Op een doodstille kruising midden in het ‘boerenland’,
zag ik tóch geen auto van rechts
naderen.
Ik reed vijf km/uur, de auto reed
+80 km/uur. Hij boorde zich in de
rechterkant van mijn auto; Nina was
op slag dood! Deze gebeurtenis is
uiteraard niet alleen in deze week
in mijn gedachten; zoiets staat dag
en nacht in het geheugen gegrift.
Wanneer Internetters naar http://
ditisrotjeknor.nl/ongeval/ongeval.
htm gaan, leren zij Spionneur (nog)
beter kennen.
Splinters
Wanneer De Oud-Rotterdammer
verschenen is, word ik binnen 48
uur gebeld door Lenie. Lenie is een
DOR-lezeres van + 70 jaren; zij laat
me na elke DOR-uitgave weten wat
ik goed, maar ook wat ik (alweer)
fout heb gedaan.
Lenie en ik kennen elkaar alleen
maar via telefoongesprekken ná het
verschijnen van de krant. Eénmaal
heb ik haar in levende lijve gezien;
op de Spidoboot waar ik in oktober
2008 gids speelde, vertoonde ze
zich. Er zijn mensen die niet zonder
melkboer, kapper, schoonheidssalon
of ochtendkrant kunnen. Nu, ik kan

- Foto Erwin Bakker -

niet zonder Lenie. Haar veertiendaagse commentaar is mij meer
waard, dan de opmerkingen die
vaak door mijn ‘naasten’ gemaakt
worden. De afgelopen week belde
Lenie weer en zij had het met mij
over de kop ‘Le roi est mort, vive
le roi’ die ik gebruikt had bij een
artikeltje over het restaurant ‘Vis
aan de Maas’. Lenie vertelde me
over de eerste Franse taallessen die
zij in de vijfde en zesde klas van de
lagere school in de Ackersdijkstraat
had gehad. Iedere dinsdag kwam
er een echte dame uit Den Haag,
die tussen 4 en 5 uur ’s middags
(dus buiten de normale schooluren)
geïnteresseerde leerlingen enige
kennis van de Franse taal probeerde
bij te brengen. Al op de eerste
middag vertelde de dame, dat bij
binnenkomst in het schoollokaal
de leerlingen ‘Bonjour madame’
moesten zeggen. Bij het verlaten
van het lokaal moest iedereen luid
en duidelijk ‘Au revoir madame’
zeggen. Deze twee regeltjes werden
op het bord geschreven en uit ten
treure werden de zinnetjes door alle
leerlingen hardop gezegd.
Het was 5 uur en de les zat erop.
Een jongen verliet als eerste de
klas en staande in de deuropening
zei hij ‘Ooievaar medam’. Iedere
keer als Lenie nu iets over Franse
taallessen ziet, moet zij denken aan
die ooievaar. Ze vraagt zich af of
er DOR-lezers zijn die zich deze
gebeurtenis ook nog herinneren.
Vanmorgen maakte ik voor mezelf
een bakkie pleur. In een grote
&         
         
apparaat. Toen ik vanmorgen die
    '      &"
die je ook altijd in de winkels van P.
de Gruyter en Zn opsnoof.
  &"    
keuken deed me denken aan de

boodschappen die ik voor mijn
moeder deed in de jaren ’40 en
begin ’50. De ‘gewone’ huishoudelijke aankopen moest ik doen
bij de Vooruitgang in de Rosier
Faassenstraat. Koekjes en ‘luxe’
zaken haalde ik bij Luijendijk op de
Nieuwe Binnenweg. Twee dingen
herinner ik me van die winkel:
- het was een lange, smalle winkel
die altijd vol stond met klanten;
- of ik nu náár de winkel ging of
er vandaan kwam, altijd stond ik
voor de geopende Lage Erfbrug.
    & &  
Piet de Dief op de Schiedamseweg.
   "    &  
zijn, maar gewoon een half pond
        
papieren zak werden gedaan.
&   &    %ter wilde, gooide men de inhoud
van de papieren zak in een grote
rode molen, die op de toonbank
stond. Het malen van die bonen
gaf de De Gruyterwinkels die
    '    
keuken opmerkte. Natuurlijk weet
ik ook nog van de 10% en betere
waar-kreten van de De Gruyterwinkels. En het snoepje van de week
ben ik uiteraard evenmin vergeten.
De De Gruyterwinkel op de
Schiedamseweg is al vele jaren
verdwenen. Maar toch kan je nog
steeds zien waar de winkel was. De
huidige allochtone winkelier, die nu
in het verbouwde pand zit, bemerkte jaren geleden dat de oorspronkelijke gevel door platen afgedekt
was. Hij liet ze direct verwijderen
en de aanblik van zijn winkel mag
er weer zijn. In de oorspronkelijke
kleuren lacht P. de Gruyter & Zn u
weer tegemoet.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Zet-en drukfouten alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen en prijzen voorbehouden.

OUD ROTTERDAMMERTJES
HUIZEN
Ideaal Makelaardij vraagt voor

ideaal haar relaties: goed gestoffeerde
makelaardij o.z.

en/of gemeubileerde woningen te
huur in geheel Zuid-Holland. Redenen voor
verhuur: Als u woning lang in de verkoop
staat. Als u (tijdelijk) naar het buitenland
vertrekt. Als u wilt beleggen in vastgoed.
Neem contact met ons
op voor meer informatie.
Tel.nr.: 010-2460905/
Fax:010-2469011/
info@ideaalmakelaardij.nl

DEZE AKTIE
GELDT
TOT EN MET
31 JULI 2009

INBOEDELS
Den Haan den Haan 010-4125790 erk.
ondernemer K.v.K. 111.289. Koopt hele &
ged. inboed., eiken, klass., barok, lodewijk,
schilderijen, kleding & algeh. ontr. ook vloerbedekking. Jonker Franshof 8, R’dam.
Tel.06-53703110.

FOTO’S
Foto’s Jan Roovers en henk Hartog bekijken/
bestellen. www.fotovanrotterdam.nl

VERZORGING
www.eiwitdieet-online.nl
Goedkoopste Pro10 eiwitdieet site.
Zelf je startpakket samenstellen!
De pakketten zijn evt. af te halen
in Rotterdam.

GRATIS AF TE HALEN
Gratis bij mij af te halen;
jaargangen van De Oud-Rotterdammer
M. Slooter
A. van Bronckhorstlaan 361
3201 XH Spijkenisse - 0181-626239

ABONNEMENTEN
Ontvang voortaan
De Oud-Rotterdammer in uw
brievenbus. Vul de bon in op pag. 22 of
www.deoudrotterdammer.nl en voor 49,90
euro per jaar ontvangt u
De Oud-Rotterdammer thuis.

TE KOOP GEVRAAGD
# Fauteuils
# Relax fauteuils
# Sta-op fauteuils
# Oor fauteuils
# Bankstellen
# Eetkamerstoelen
# Eethoeken
# Kasten
# Sfeerhaarden
# Vloerkleden
# Lampen
# Accessoires
# Complete
#woonprogramma’s

fauteuils
bankstellen

NIEUWE LIEFDE?

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

Oude prentbriefkaarten en of foto’s.
prentbriefkaarten antiquariaat & uitgeverij
arnoud voet (010) 2847362 of
(010) 2763852 of 0647 775893
Voorhaven 16, Delfshaven inkoop en verkoop open op afspraak: vrijdag 14.00-17.30
www.uitgeverijvoet.nl

Singles van 40-85 jaar
landelijk bestand

Meubelcentrum Ridderkerk
1
Kievitsweg 124
0181 - 452 32
2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870

lid BER

Tel: 015-8894807
Mob: 06-41625181
www.40PlusRelatie.nl

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

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

www.pietlap.nl Schijf u in op onze website en ontvang als eerste onze aanbiedingen
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Gevonden!
Op 12 mei stond mijn oproepje in DOR
over mijn zoektocht naar Josje Hendrikse. Dezelfde avond belde iemand
mij hier al over op en ging via haar moeder op zoek. Een week later belde een
oud vriendinnetje van Josje in Hoek van
Holland. Zij zei, dat zij er waarschijnlijk
wel achter kon komen. Woensdag 3 juni
werd ik opgebeld door Josje Hendrikse!
Dit alles dankzij de lezers van DOR.
Geweldig bedankt. Ik ga haar binnenkort
na 45 jaar ontmoeten.
Gerda den Ouden-de Zeeuw
------------------------------------------------Het Meeuwenplaatbad
Door het artikel over het Meeuwenplaatbad herinnerde ik mij dat ik in 19601961 als kleuter bij juf Vlietland in de
klas zat. We zaten op de lagere ‘School
met den Bijbel’ aan de Lengweg. De
kleuterschool moest nog gebouwd
worden. We hadden daar een heel groot
schoolplein, maar geen zandbak. Bij
warm weer kregen we een houten schep
en gingen lopen naar het zwembad. In
het water mochten we niet, maar spelen
in het zand was al genoeg.
Mijn zusje Ineke had daar ‘s morgens
voor schooltijd zwemles, weer of geen
weer. Toen ik zelf m’n diploma had,
"  &       
Je ontmoette er vanzelf bekenden.
Eens vond ik bij het uitkleden een
stekelbaarsje in m’n badpak. Door het
artikel snap ik nu hoe dat kwam! Met
een groene snor van de alg kwam je ‘s
avonds thuis en werd er hard geboend
om het schoon te krijgen. Later, toen ik
in de zesde klas zat, spraken we af bij
het diepe bad met klasgenoten. Enkele
namen weet ik nog: Geke Hoekstra,

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.

Anita Kamminga, Loes de Lange, Benny
van de Starre en Nico de Klerk. Het was
een gouden tijd.
C.F.Bredemeijer
Tarwedreef 78
3204 GR Spijkenisse
c.bredemeijer@versatel.nl
-----------------------------------------------Van Gils Visser
Bij het lezen van het stuk ‘Ik heb liever
toffees van Cliever’ dwaalden mijn
gedachten af naar de jaren 1926 tot 1950
waarin ik mijn jeugd doorbracht in de
Waterloostraat in Kralingen. Ik ging op
school in de Adamshofstraat bij meester
Euser. Wanneer ik vrijdags naar school
ging, kreeg ik een tas, boodschappenbriefje en beurs met geld mee. Dat gaf ik
af bij Van Gils Visser en op de terugweg
uit school haalde ik de boodschappen
op.
Via mijn broer hoorde ik van uw krant
en sindsdien ontvang ik hem via mijn
kinderen. Na lezing doe ik er anderen
een plezier mee, die ook uit Rotterdam
komen.
Jeanne Pleijsier-van Eck
Lijsterstraat 8
7161 JT Neede
------------------------------------------------Geachte redactie
Enig tijd geleden heb ik (met uw
medewerking, waarvoor mijn hartelijke
dank) een oproep om informatie over het
oude wijkje Nieuw- Terbregge geplaatst
in uw blad. De reacties hierop waren
fantastisch en het bleek dat overal in Nederland en zelfs ver daarbuiten De Oud
Rotterdammer van hand tot hand gaat en
letterlijk gespeld wordt. Lezers hebben
er – dat zijn signalen die ik ontving –
ontzettend veel plezier in stukjes over

oud-Rotterdam te lezen. Ik voel mij,
namens de Historische Commissie van
de Bewonersorganisatie Terbregge’s Belang, derhalve verplicht ook een stukje
te schrijven over mijn bevindingen over
het oude wijkje Nieuw- Terbregge na de
oproep in uw blad,.
Bert Wagemans
------------------------------------------------Blijdorp
Ik ben in hart en nieren ras-Rotterdammer. Opgegroeid in de Van Vlooswijkstraat 10a. Het liefste ventje uit de
buurt. Blijdorp was in mijn jeugd, ‘43
tot ‘63, een kouwe kak-buurt. Nou, ze
hebben geweten dat Bertie Warbie daar
ook woonde en met mij nog een aantal
broers en een zus.
Wat ik heel erg mis, is de bedrijvigheid
op straat. Geen melkboer meer, geen
geklapper van het deksel van de bakkerswagen, geen schillen- en lorrenboer
en het bekende draaiorgel, helemaal
niets van dit alles.
Zoals in de zomermaanden (die had je
toen nog) Jan en Kees Populiers van de
Molenwaterweg, die met een in allerijl
omgebouwde Amerikaanse auto, vol
aardbeien/kersen of aalbessen, liepen te
venten en dat konden zij. Stemvolume
op 10. Dat was gezelligheid. Mag dat
niet meer? Het zou een stuk gezelliger
op straat zijn en dat mis ik.
De groenteboer Arie v/d Gaag, met het
paard Samba. Ik weet het nog goed. Ik
ben nu 66 en zou het zo oppakken; met
groente en fruit de straat op, maar daar
komt zo veel bij kijken, dus ik hou het
maar bij mijn volkstuintje.
Bertus Warbie (Rotterdam zuid).
v.menger@chello.nl
-------------------------------------------------

Aelbrechtskolk
Mijn oog werd getroffen door de foto van de
Aelbrechtskolk in het artikel over de Pelgrimsbrouwerij (DOR 23 juli jl.). Mijn grootvader, de heer J.C.
Muller, had er van 1940 tot aan zijn dood in 1955 een
meubelmakerij/-stoffeerderij en showroom in de panden op de nummers 6, 8 en 10, de panden aansluitend
op de Pelgrimbrouwerij dus. Het bedrijfje was een
voortzetting van de kloeke meubelfabriek (40 man) die
hij van 1905 – 1940 aan de Binnenrotte (gebombardeerd)
dreef. Op nummer 6 zat zijn kantoortje, op 8 de showroom (thans een glaskunsthandel) en op 10 de stoffeerderij. Frappant was dat
de meubelfabriek zelf achter de pandjes zat, bereikbaar via een grote groene poort aan het Achterwater (de straat recht tegenover het
Zakkendragershuisje die leidt naar de Achterhaven).
Mijn opa was een echte ouderwetse middenstander, zich onderscheidend (!) met zijn hoed eeuwig op en de sigaar altijd in de mond,
en natuurlijk woonachtig aan de Willem Buytenwegstraat. Zelf auto rijden kon hij niet, dus liet hij zich altijd halen en brengen
(vele jaren met de koets!). Mijn moeder en haar drie zussen hadden het zeer rijk thuis en mijn oma ontving per week ƒ 100,-- huishoudgeld, maar het waren (maar) meisjes, dus moesten ze leren werken in plaats van studeren. Zo ging dat. Een bezoek aan de
meubelmakerij, meestal op zaterdag als ik met mijn vriendje en medepadvinder) André naar de eveneens aan de Aelbrechtskolk
gevestigde Lisgroep (padvindersgroep) liep, was geweldig. Behalve dan de lucht die de ketel met beenlijm op het vuur verspreidde.
Op zaterdag werd in de tweede helft van de veertiger jaren uiteraard gewoon gewerkt, dus zaten de stoffeerders voor het raam op
nr. 10 veelal in kleermakerszit hun moeilijke werk te doen. Mijn tante woonde achter de showroom en verzorgde de boekhouding,
waarvoor mijn opa haar nimmer betaalde (hij had in twintiger jaren immers de mulo al betaald voor zijn oudste dochter!). Wij
liepen vanuit de Van Weelstraat (nieuwe Westen) via de Aelbrechtskade van de Mathenesser- naar de Lage Erfbrug. Onderweg was
het nodige te beleven. Zo kon je uit vaten die op de walkant stonden, heerlijke blanke stroop likken en als je vroeg genoeg was,
kon je de schillenboeren hun karren zien lossen in boten die daartoe direct naast de Mathenesserbrug waren aangemeerd (voor het
opleidingsschip De Nederlander). Ook kon je tegenover het Samuel Mulderplein met het handbediende (!) pontje overvaren naar
de Mathenesserdijk en vandaar je weg vervolgen naar de Aelbrechtskolk. In mijn jonge jaren heb ik nog korte tijd gewerkt bij
de DéCé lijstenfabriek aan de Voorhaven, schuin tegenover de Pelgrimskerk. Een heerlijke onbezorgde periode uit mijn (korte!)
jeugd, lang geleden, maar in een omgeving waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Gelukkig maar. We hebben in Rotterdam wel
erg korte metten gemaakt met ons historisch erfgoed en zelfs met veel naoorlogse bouwwerken.
Ben Gravendijk
Berlageplan 3 - 2728 EC Zoetermeer

pagina 21

Kapsalon Dekker
Aangenaam verrast was ik door het stuk
in De Oud-Rotterdammer over Kapsalon
Dekker op de Bergweg. Mijn vader, Jo
Lagerman, is daar als twaalfjarige zijn
kapperscarrière begonnen als inzepertje.
Zijn vader was ook barbier (mijn opa),
begonnen in de Prinsenstraat in 1884, tot
het bombardement in 1940. Mijn opa en
vader waren toen in een klap alles kwijt.
Zelf ben ik in 1954 als kapper begonnen
en heb na 50 jaar de schaar overgedragen aan mijn zoon Robert Lagerman,
de vierde generatie. Hij heeft de nobele
kunst van het nat scheren met de kwast
en warme doeken weer opgepakt en met
veel succes. Zijn barbershop is gevestigd
in het souterrain van Hotel New York en
helemaal in de jaren 30 stijl ingericht.
Daar geven wij ook scheercursussen
aan collega-kappers en dat wordt zeer
gewaardeerd. Ter afsluiting nog een
anekdote.
Op de Bergweg liet een goede klant zich
dagelijks scheren. Tegen de tijd dat het
scheren klaar was, moest mijn vader
vast op straat gaan staan om de paardentram te laten stoppen om die klant te
laten instappen. De naam van die klant
is mij ontschoten, maar hij had op de
Schiekade een wasserij en stomerij.
J.C Lagerman
Mauritsweg 25 A
3012 JS.Rotterdam
------------------------------------------------Parkkade
Het onderschrift bij de foto op de
voorpagina van De Oud-Rotterdammer
van 7 juli vermeldt dat dit de Parkkade
is. Dat is echter niet juist. Dit is te zien
aan de stootbuffer van de kraanbaan aan
de kaderand. Op de Parkkade hebben
nooit havenkranen op rails gestaan. Dit
is de Westerkade! Op de westelijke helft
van de Westerkade heeft heel lang een
havenkraan gestaan op rails van het
Rotterdamsch Havenbedrijf NV (RRB).
Ik weet dit doordat ik van 1985 t/m
1966gevaren heb op de schepen van de
RRB (later overgegaan in Natural van
Dam A.G). Als je nu nog gaat kijken
hier aan de waterkant zie je, als je goed
kijkt, nog het overblijfsel (betonnen fun-
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dering) van deze kraanbaan! Aan deze
kade én aan de Willemskade, waar de
RRB ook haar eigen ligplaats had, heb
ik vele keren gemeerd gelegen. Vandaar
dat ik het zo goed herken. Het kantoor
van de RRB zat in de Maasstraat. Nu
staan er veel bomen op Westerkade,
maar toen was de kade hoofdzakelijk
opslagterrein van goederen (vaak onder
dekzeilen), die door onze schepen
werden geladen en naar Duitsland en
Zwitserland vervoerd. Dat was in de tijd
dat varen op de Rijn nog echt leuk was.
Cees Scherpenisse
Esdoornstraat 3
3203 AJ Spijkenisse
-----------------------------------------------Parkkade 2
Job Janssens schrijft een leuk verhaal op
de voorpagina van De Oud-Rotterdammer van 7 juli, maar in de tekst bij de
foto staat dat dit de Parkkade is. Helaas
is dit niet zo. Dit is de Westerkade. Ik
weet dit doordat er rails in het wegdek
ligt voor kranen en die hebben zich
nooit op de Parkkade bevonden. Ik heb
van 1945 tot 1959 en van 1969 tot 1974
in de Calandstraat gewoond. Op de
Westerkade werden binnenvaartschepen gelost/geladen uit Zwitserland en
Duitsland. Ook lagen daar de sleepboten
van Piet Smit, eerst nog kolen en olie
gestookt. De was van mijn moeder was
dan soms zwart van de rook als de wind
verkeerd stond.
Bij de watersnoodramp van februari 1953 lagen op zondagochtend de
scheepjes in de straat en pas tijdens de
preek in de kathedrale kerk St Laurentius Ignatius aan de Westzeedijk hoorden
wij van de ramp in Zeeland. Thuis in de
Calandstraat hadden wij geen elektra
meer dus konden wij ook niet naar de
radio luisteren.
Hans Willems
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Boudewijnstraat
Mijn zus en ik zaten op een schooltje (of was het een klas voor kleuterleidsters in
opleiding?) aan de Putsebocht of de Boudewijnstraat. Wij woonden daar niet in de
buurt. Het moet vóór de kleuterschoolleeftijd geweest zijn, want later zaten wij bij
juffrouw Duyverman in de ‘s Gravendeelstraat op de bewaarschool.
Mijn zuster kan zich vaag herinneren dat we moesten slapen op een veldbedje. Wat
ik weet is dat mijn moeder blijkbaar niet zo sterk was in die tijd en dokter Willemse
van de Putsebocht had gezegd: “Als u belooft dat u ‘s middags een poosje naar bed
gaat, zal ik proberen de kinderen daar te plaatsen.” Aan deze foto’s te zien moet onze
oudste broer daar ook geplaatst zijn. We zijn nu 71, maar zouden graag willen weten
of er mensen zijn die ons kunnen vertellen wat voor school dat geweest is.
Coby van de Krol-Hogenbirk
Chopinstraat 73, 3208 RC Spijkenisse, J.van.de.Krol-Hogenbirk@hccnet.nl
Flamingo
Al enige tijd volg ik de rubriek over de
bandjes van de jaren 70. Het valt mij op
dat er niemand spreekt over de zaal aan
de Hoogstraat, De Zeven Provinciën,
waar optredens waren van groepen als
Wally Tax met The Outsiders, Quby
and the Blizzards, Sandy Coast en vele

anderen. De naam was Flamingo en het
werd gehouden op zondagmiddag. De
organisatie was in handen van de heer
Meyer, die woonde aan de Jericholaan.
Graag zou ik hierover wat reacties willen
zien van mensen die dit ook hebben
meegemaakt.
john.vanderpluijm@hotmail.com

’t Zandje
Ik vraag me af of er nog mensen zijn
die rond 1932 met emmertje en schepje
in het zogenaamde ‘t Zandje hebben
gespeeld. In mijn herinnering is dit een
speelplaatsje in Delfshaven tussen een
huizenblok ter hoogte van de Mathenesserdijk 89, mijn geboortehuis vlakbij het
Marconiplein. ‘t Zandje was een speelplaats voor kleuters. Juffrouw Wijntjes
deed de deur open en hield vervolgens
de boel in de gaten. In mijn ogen, en
waarschijnlijk die van vele kinderen,
was ‘t Zandje een grote zandbak. Aan
weerszijden van de speelplaats waren
luifels waaronder je kon schuilen.
Diny (Titi) van Malde - van den Bos
Van Vredenburchlaan 65
2661 HE Bergschenhoek
010-5219458
------------------------------------------------Contact
Ik heb bij veel Rotterdamse bedrijven
gewerkt, zoals: G.E.B.; Van Gelder
Zonen; Simons Metaalhandel; Vervloet;
Cito; Hollands Veem; Klevenberg en
ECC. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als iedereen die mij gekend heeft en/
of waarmee ik heb samengewerkt in bovenstaande Rotterdamse ondernemingen
mij een berichtje zou willen sturen.
E(ddie) C. de Smit
Vrijlandstraat 118
4337 ES Middelburg
(+31)(0)6 53 42 12 83
(+31)(0)118 62 41 82

desmit@kpnplanet.nl
------------------------------------------------Reünie Stephanusschool
Zaterdag 26 september 2009, van 13.00
tot 16.00 uur, is er een reünie voor oudleerlingen, leerkrachten, medewerkers
en iedereen die betrokken is/was bij de
Stephanusschool. Deze reünie wordt
gegeven, omdat de school dit jaar 50
jaar bestaat! De reünie is in de grote zaal
van de Stephanusschool, te bereiken
via de hoofdingang. Voor deze reünie
zoeken we foto’s van 50 jaar Stephanus.
Neem ze mee naar de reünie of plaats
ze van tevoren op onze gezamenlijke
e-mailaccount, zie hieronder (grootte
800x600). Je kunt je aanmelden op de
website. Stuur een e-mail naar reuniestephanus@xs4all.nl. Vermeld daarbij
a.u.b. de jaartallen dat u op de Stephanus
zat in het subject/onderwerp.
Zegt het voort aan alle mensen waar je
nog contact mee hebt! In de supermarkt,
op Hyves, tijdens het sporten, in de
kroeg. Hopelijk allemaal tot zaterdag 26
september.
Reünie Ds. A.R. Rutgersschool
------------------------------------------------Nel en Marie
Ik zou graag iets horen van mijn oude
vriendinnen Nel Kranenburg en Marie
de Gast.
Nel woonde op de Parallelweg. Haar
vader had een bouwbedrijf en werkte samen met Arkebout. Nel is jong getrouwd
met Thijmen Vinke en woonde eerst in

Numansdorp en later in Oud-Beijerland,
waar Thijmen bij KONI werkte. Zij had
één broer, Adrie.
Marie woonde op de Dorpsweg. Achter
het huis was een boomgaard en ze hadden een aapje in een grote kooi buiten.
Zij had een paar oudere broers en een
jonger zusje, Maartje.
Annie Veenman-Joosse
010-4829658
------------------------------------------------Paul Hendriks
Ik zoek mijn jeugdvriend Paul Hendriks
die destijds met mij op de St. Nicolaasschool (Schiedamseweg) in Rotterdam
zat. Zijn vader was de architect van deze
school. Hij woonde aan de Heemraadsingel 281 a. Paul had twee zussen:
Monique en Marinel. Na de lagere
school tijd heb ik hem helaas uit het
oog verloren. Ik speelde vaak bij hem
thuis met zijn Märklin trein en herinner
me nog de auto van vader: een Ford
Fairlane ! Mocht Paul dit lezen dan zou
ik contact erg op prijs stellen.
Th.A.F.Corpeleijn
Luciadonk 23
4707 VH Roosendaal
0165 543 547
corpeleijn@home.nl
-------------------------------------------------

Bezoek onze volledig
vernieuwde inbouwafdeling
in de Zwartjanstraat 80
te Rotterdam
EEK 146 A
Inbouw koeler, deur montage d.m.v. sleepscharnier, glazen legplateaus met lekrand,
netto inhoud totaal 136 liter, automatische
ontdooiing van het koelgedeelte, geluidsniveau 38 dB Inbouw afmetingen (Nismaten)
breedte 54 cm, Hoogteb 87,5 cm en diepte
54,5 cm nu voor
SPECIALIST PRIJSJE
slechts...

SN 64E00
13 couverts volledig geïntegreerde afwasautomaat met 4 afwas temperaturen, uitgestelde
starttijd, volledige aquastop waterlekkage
beveiliging, slechts 48 dbA geluidsniveau,
Easy lock deursluiting en beladingssensor. en
natuurlijk niet te vergeten Afwasresultaat A /
Energieklasse A en
SPECIALIST PRIJSJE
Droogresultaat A
nu voor slechts..

259,00

579,00

ETNA

ETNA

T 301 ** 60 cm Inductie kookplaat
dus alleen de pannen worden nog
warm en niet meer de kookplaat,
met tiptoets bediening in de kleur
zwart. nu voor slechts...

T 2130 ** inbouw combi magnetron,
nismaat 45 cm, inhoud 30 liter, 5
magnetronstanden 90-900 watt, turbo
hetelucht oven, grill 1100 watt, digitale
timer tot 95 min, automatische ontdooiprogramma’s.
SPECIALIST PRIJSJE
nu voor
slechts...

SPECIALIST PRIJSJE

529,00

*** www.arnold-aykens.nl ***

329,00

GRATIS INBOUWRAAM

Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon : 010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon : 010 - 4160464
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Den Hertigstraat
In een oude schoenendoos heb ik deze
verkreukelde foto gevonden. Na wat
stoeien met de pc is er dit resultaat
uitgerold. Tot mijn verbazing sta ik er
zelf ook bij (staande links). Het is een
schoolfoto van de klas 6, op vakantie in
Ulvenhout (1939?). De school was in de
Den Hertigstraat. Wie herkent zich nog
na 70 jaar op deze foto?
Ger Daenen
010 4822749
ddfb2685@kpnmail.nl
------------------------------------------------

Groep 37 The Rangers
bestaat 70 jaar!
In verband hiermee wordt 5 september
aanstaande een reünie gehouden in het
Dienstencentrum (voorheen hotel Het
Witte Paard) aan de Groene Zoom in
Rotterdam-Vreewijk.
A.W. van Lopik
Hoekse Brink 241D
3151 GB Hoek van Holland
0174- 315721
awvanlopik@hetnet.nl
www.therangers.scoutnet.nl
------------------------------------------------

Stoomschip Rotterdam
 "Q&      "
Rotterdam is opnieuw enkele weken
vertraagd. Naar het zich nu laat aanzien
is de opening voor het publiek verplaatst
naar 5 september. De Oud-Rotterdammer wacht daarom nog even met de
publicatie van de ingestuurde verhalen.
Dat betekent overigens meteen dat u nog
tijd heeft uw eigen belevenissen naar De
Oud-Rotterdammer op te sturen.
Mail naar info@deoudrotterdammer.nl
of stuur uw verhaal naar postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk a.d.IJssel.

Het sportfondsenbad
in oude beelden en verhalen
Dit jaar viert het voormalige sportfondsenbad zijn 75-jarig bestaan. In het kader daarvan
wordt een bijzondere expositie georganiseerd door werk- en actiegroep ‘Het dak op’.
Op zaterdag 12, 19 en 26 september van 14.00 tot 16.00 uur opent het zwembad aan de
Burgemeester Knappertlaan 245c zijn deuren voor iedereen die het maar zien wil. De
& "      ]       &&   &
vertoond. Bijzondere prenten uit het rijke verleden van het bad zijn op een bijzondere
manier te zien. Gediplomeerde zwemmers en kenners van het bad met het speciale open
dak geven deze zaterdagen presentaties.
   & ]' &'  &            
mooie plaats krijgen op de expositie: stuur uw materiaal vóór 15 augustus voorzien van
naam, adres, jaartal en eventueel commentaar naar:

Ulo 1e Pijnackerstraat
Mijn schoonmoeder J.Rodenburg gaf me
deze oude foto van de 2e klas van de ulo, 1e
Pijnackerstraat. Zij herinnert zich nog Zuster
Vis en Pieterson was hoofd in die tijd. Graag
komt ze in contact met mensen die zich op de
foto herkennen of meer informatie hebben over
de mensen op de foto. Zij woonde in Rodenrijs
(Berkel en Rodenrijs) en nu in Berkel Centrum.
U kunt haar bellen.
J. Rodenburg, 010-5120500

Het dak op
Burg. Knappertlaan 243a, 3116 JG Schiedam
U ontvangt al het ingezonden materiaal uiteraard retour.
http://hetdakop.hyves.nl
hetdakop@planet.nl

Puzzel mee en win !!!

Dat we nu juist op de puzzel van 7 juli, in De Oud-Rotterdammer nummer 14, een recordaantal oplossingen ontvingen, zal geen toeval zijn. De redactie ontving meer dan 1500 emails en kaartjes van puzzelliefhebbers. Ze zijn dus
niet ‘allemaal op vakantie’ zoals we momenteel veel horen van onze adverteerders. Nee, onze lezers zijn juist in dit
hoogseizoen thuis. Wij gaan wel op vakantie als het weer wat rustiger en voordeliger is. Nu blijven we lekker in de
tuin en lossen de puzzel in De Oud-Rotterdammer op. Voor de honderdste keer alweer en zo luidde ook de oplossing:

Honderd keer puzzelen met De Oud-Rotterdammer

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel. De puzzelaars
van deze week dingen weer mee naar vijf exemplaren
van het boek Rotterdam 1941 van Ben Laurens.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens
met de letters uit de genummerde vakjes een woord of
slagzin vormt.

Uit de massa inzendingen trokken we zoals gebruikelijk vijf winnaars. Dat zijn ditmaal:

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 29 JULI opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

L. den Haan, Nieuwerkerk a/d IJssel
W. P. Eijeriks, Rotterdam
C.J. van Os, Rozenburg

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl

F. de Raad, Eindhoven
A. v.d. Kraan, Bergambacht

Horizontaal
1. eenvoudig hotel; 7. guillotinestellage; 12. sterk ijzerhoudende grondsoort; 13. gigantisch; 14. lokspijs; 15. Newfoundland (afk.); 17. frisjes; 19.
geestdrift; 21. reverendus dominus (afk.); 22. gepensioneerd (afk.); 24.
plezant (leuk); 27. tam hoen; 28. werelddeel; 30. sprookjesfiguur; 31. reeks
(rij); 32. kroeg; 33. in orde (goed); 35. dure bontsoort; 37. bid (Lat.); 38.
militaire rugtas; 41. sporenplant; 42. opgewekt; 44. uitstapje; 46. grondsoort; 47. verkeersopstopping; 48. rangtelwoord; 49. vreemdelingenwijk in
Londen; 50. roodharige; 52. regel van een gedicht; 54. beoefenaar van de
judosport; 56. koeienmaag; 58. Nederlandse voetbalclub; 61. bedorven;
62. Europese hoofdstad; 64. desoxyribonucleic acid (afk.); 65. afgestoken
gras- of heidezode; 67. dierengeluid; 68. mannetjesschaap; 70. kleurnuance (blos); 72. internationaal arbeidsbureau (afk.); 73. schooltas; 76.
meisjesnaam; 77. te koop (afk.); 78. stevig stuk hout; 79. kleine rekening;
81. stannum (scheik. afk.); 82. tijdperk; 83. slot (afloop); 84. explosieven
opruimingsdienst (afk.); 86. sleeën op een hellende baan; 87. leren zweep.
Verticaal
1. loods voor vliegtuigen; 2. rijksoverheid (afk.); 3. dierenmond; 4. op het
genoemde of bedoelde; 5. plaats in Limburg; 6. dierenverblijf; 7. politieagent; 8. tuinafscheiding; 9. voorzetsel; 10. Verenigde Staten (afk.); 11.
begrensde tijd (periode); 16. oosters hoofddeksel; 18. telwoord; 20. waterplant; 21. smalle ondiepte in zee; 23. schaakstuk; 25. schoonmaakgerei;
26. delfstof; 27. haarloos; 29. likdoorn; 32. Frans halfmaanvormig broodje;
34. roem; 36. wentelen om een as of middelpunt; 37. Scandinavische munt;
39. vaarwel; 40. meisjesnaam; 42. deel van maaltijd; 43. iglo; 45. wortel;
46. kinderdagverblijf (afk.); 51. wijnmaand (afk.); 53. rijksplanologische
dienst (afk.); 54. grootste planeet van ons zonnestelsel; 55. bezinksel; 56.
oningewijde (niet deskundige); 57. Zwitserse hoofdstad; 59. spoorstaaf;
60. oud en versleten; 62. onrustig draaien in bed; 63. vent van niks (waardeloze kerel); 66. glansverf; 67. grote wurgslang; 69. voormalige Chinese
partijleider; 71. muurholte; 73. grote dichtgenaaide zak; 74. zwemvogel; 75.
hemellichaam; 78. voor (in samenstelling); 80. algemene ouderdomswet
(afk.); 82. jongensnaam; 85. drugs anonymous (afk.).
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Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.humanitas.nu

Humanitas: wijkzorg!
DOOR OMSTANDIGHEDEN TE KOOP:
LUXE LEVENSLOOPBESTENDIGE APPARTEMENTEN
IN HILLEGERSBERG
0623 - 51 76 22

Humanitas wijkzorg is
altijd bij u in de buurt! (10)
Humanitas biedt in de wijk veel voorzieningen en activiteiten,
niet alleen op het gebied van thuiszorg, behandeling en verzorging, maar bijvoorbeeld ook persoonsalarmering, restaurants,
herinneringsmusea en financiële (schuld)hulpverlening. In De
Oud-Rotterdammer stelden we de laatste maanden de wijkzorg
in de verschillende delen van Rotterdam aan u voor. Hieronder
een korte samenvatting.
Door de combinatie van zorg met vrienden en kennissen? Be
en dienstverlening in gebou zoek een Humanitas Herinne
wen en in de wijk zijn de me ringsmuseum! Er zijn al musea
dewerkers van Humanitas let in Hillegersberg en Lombardij
terlijk en figuurlijk altijd in de FO FO CJOOFOLPSU PQFOU IFU
CVVSU 7JBAEF LFUFO WBO [PSH Thuiszorgmuseum in Rotter
en dienstverlening’ kan Hu EBN/PPSE
manitas veel meer betekenen
dan alleen huishoudelijke ver Verzorging
zorging.
Als gekende en erkende zorg
aanbieder biedt Humanitas
Persoons-alarmering
OBUVVSMJKLWFS[PSHJOHFOWFSQMF
;P JT FS EF )VNBOJUBT 1FS HJOH JO IBBS DPNQMFYFO  NBBS
TPPOTBMBSNFSJOH 7PPS XJF ook in uw wijk! Als u belang
nog
geen TUFMMJOHIFFGULVOUVDPOUBDUPQ
d a g e l i j k s e nemen met de klantenservice,
zorg nodig 010 - 425 01 81.
heeft, maar
wel verze Uw financiële administratie
kerd wil zijn Soms is iemand een tijdje niet
van zorg als in staat om helemaal alleen zijn
dat nodig mocht zijn, is een huishoudboekje te bestieren.
BCPOOFNFOU PQ QFSTPPO Formulieren van huurtoeslag
salarmering een betaalbare en zorgtoeslag moeten worden
en geruststellende mogelijk ingevuld en rekeningen moe
IFJE7PPS JOMJDIUJOHFO CFMU V ten worden betaald. Humanitas
met Jenny Dijksman, telefoon LBOIFMQFOCJKIFUCFIFSFOWBO
nummer 010 - 890 30 13.
de financiën en heeft daarvoor
ervaren mensen in dienst. Als u
Restaurant
meer informatie wilt kunt u bel
Als u thuis len met 010 - 211 02 33.
woont en
voor de Voorzieningen en activiteiten
g e z e l l i g  In veel Humanitasvestigingen
heid
met zijn voorzieningen als zorgbe
vrienden en kennissen NJEEFMJOH EBHWFS[PSHJOH LBQ
FFOLPQKFLPóFXJMHBBOESJO TBMPO  QFEJDVSF  CJCMJPUIFFL 
ken of een kaartje leggen in internetcafé enz. en veel van de
een leuke omgeving, is er al activiteiten van de vestigingen
tijd wel een Humanitasrestau zijn ook voor de wijkbewoner
rant in de buurt. En met de UPFHBOLFMJKL 4UBQU V HFSVTU
)VNBOJUBT
SFTUBVSBOUQBT eens binnen en vraag ernaar!
kunt u nog met korting blij
ven lunchen ook of de lekkere Hoe kunt u Humanitas wijkdagmaaltijd of een luxe diner zorg bereiken?
gebruiken.
)FFGUVWSBHFOPWFSWFSQMFHJOH
of verzorging thuis of misschien
Herinneringsmusea
iets heel anders over onze
Er even tussen uit, alleen of dienstverlening, dan kunt u ons
bellen. Ons cen
trale wijkzorgtele
foonnummer is
0900 - 1 20 30 40
DUQN &NBJMFO
kan natuurlijk ook:
J O GP  X J K L [ P S H !
stichtinghumani
tas.nl.

Elke week Humanitas-TV!
Elke donderdag
van 19.00 - 19.30 uur,
elke vrijdag IFSIBMJOH
van 11.00 - 11.30 uur.
Stem af op kanaal 67+
op de Rotterdamse kabel.

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten over
de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en werken en
de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over Humanitas,
een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47.
Bel voor informatie over wonen Humanitas woonmakelaar Coby
Bosker: 0651 - 58 36 34.

U bent van harte welkom in de
vestigingen van Humanitas:
HUMANITAS AAN ZEE
(HOEK VAN HOLLAND)
t#FSUVT#MJFLIVJT
t#SJOLUPSFO

De Mollige Meeuw
t)FSNBO7JTTFSIVJT
t%VZOTUBFUF
HUMANITAS-CHARLOIS
t)FU#PVSHPOEJTDIF)PG
t%F$BSOJTTFESFFG
t)BOOJF%FLIVJK[FO

Bezoek de Humanitas
Herinneringsmusea

HUMANITAS-NOORD
EN KRALINGEN-CROOSWIJK
t)VNBOJUBT#FSHXFH

De Kale Knuffelkarper
t+BOWBOEFS1MPFH
HUMANITAS-FEIJENOORD
t1VUTFMBBO
t%F4UFFOQMBBU

De Dansende Dolﬁjn

De SmulpAap

HUMANITAS-IJSSELMONDE
t+BO.FFSUFOTøBU

t/BODZ;FFMFOCFSHøBU

De Rijmende Reiger

De Gevlekte Giraf
HUMANITAS DELFSHAVEN
EN CENTRUM
t"FSUWBO/FT

De Zingende Zeeleeuw
t8JUUFEF8JUI
t%F-FFVXFOIPFL

t%F8FUFSJOH
t*+TTFMCVSHI

De Blaffende Bever
HUMANITAS-HOOGVLIET
EN PERNIS
t"WFMJOH

De Olijke Oliphant
t.BSUIBMBBO

HUMANITAS-HILLEGERSBERGSCHIEBROEK EN OVERSCHIE
t)VNBOJUBT"LSPQPMJT

Restaurant Akropolis
t4DIJFCSPFLTF1BSLøBU

De Vrolijke Vlinder
t;JMWFSMJOEF
t%F,MFJXFH
HUMANITAS-ALEXANDER
t%F&WFOBBS
t(FSBSE(PPTFOøBU

De Gulle Gans
t%F,SJTUBM

Het Niesende Nijlpaard
t0PTUFSXJFL

De Bezige Bij
t1SJOTFOXJFL

De Prins Pinguïn

)VNBOJUBT"LSPQPMJT
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
+BO.FFSUFOTøBU
7BO-BOHFOEPODLTUSBBU
3076 SH Rotterdam

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
WBOVVS

ntree!

Gratis e

Humanitas
zoekt voor haar
nieuwgebouwde
dementenhofjes
gratis schilderijen,
grafiek etc. Heeft u iets
over? Bel dan:
010 - 461 53 47.
De schilderijen
kunnen worden
afgehaald.

De Drie Torens

)VNBOJUBTCJFEU
OP!

T
APPARTEMENTEN TE HUUR
LEOosterwiek
(Oosterflank), IJsselburgh (Beverwaard)
Nancy Zeelenbergflat (Carnisse), Swinshoek (Rockanje)
APPARTEMENTEN TE KOOP (vanaf € 130.000)
Oosterwiek (Oosterflank), Prinsenwiek (Lage Land),
Zilverlinde (Hillegersberg) en Swinshoek (Rockanje)
PLAATSEN IN ZGN. ‘DEMENTENHOFJE’ (eigen kamer,
grote badkamer, gezamenlijke woonkamer en overdekt
dorpsplein om met familie te gaan wandelen / eten)

)VNBOJUBT[PFLU
VERZORGENDEN IG
TEAMLEIDERS
)VSFO$PCZ#PTLFSr,PQFO)BSSZ4DIFíFST
8FSLFO1FSTPOFFM0SHBOJTBUJF

