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Met de Morris naar Mandelieu
Juli 1955. Wij waren net
getrouwd en onze goede
vrienden, Metty en Lou Meijers hadden een piepkleine
vooroorlogse Morris, waar
hij regelmatig aan sleutelde.
Dat ging zelfs zover, dat hij de
complete motor eruit haalde,
naar boven sjouwde en op
de huiskamertafel uit elkaar
haalde, terwijl hij helemaal
geen monteur was. Maar we
gingen er wel mee op vakantie; naar het ‘bungalowpark’
van de familie Sikkink in Mandelieu aan de Cote d’Azur.

Deze week o.a.:

VAKANTIESPECIAL Pag 15-26








- Picknicken langs de kant van de weg -

uitvaartpolis

kosten?

010 - 447 99 00
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www.vanderspekuitvaart.nl
Voor een uitvaart op maat,

Op handen en
knieën naar
de wal
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huidige

010 - 447 99 00

Seniorenweken
komen eraan
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keek hem aan of hij gek was en riep
Doodmoe
met een wegwerphandgebaar: “Allons,
Na twee lekke banden en nog een
vite, vite” (ga maar snel door). Lou
overnachting kwamen wij midden in
toonde zich heel tevreden, tot ik hem
de nacht aan op onze bestemming. Het
vertelde wat hij had gezegd en hij de
bungalowpark bleek een verzameling
auto letterlijk stil moest zetten van het
primitieve houten hutjes, met alleen
lachen.
een smal tweepersoonsbed. Onze
In die tijd was er alleen de ‘Route Navrouwen waren doodmoe en in alle
tionale’, die heuvel op heuvel af door
staten, maar barstten in tranen uit,
alle steden en dorpen voerde. De auto
toen wij onze cabine betraden. IJzeren
haalde maximaal 80 per uur, bergop
traliebedden met dunne matrassen zonmet moeite 60. De dames opgevouwen
der lakens of dekens. Achteraf waren
achterin met allerlei spullen om zich
deze niet inbegrepen en moesten die
heen.
Lachen
gehuurd worden.
Als wij sporadisch andere NederlanBij de Belgisch-Franse grens hield
Wij hadden uit Nederland bollen kaas,
ders tegenkwamen seinden wij met de
de douane ons aan, wijzend naar de
kleine hammetjes en zo meegenomen.
lampen. Enﬁn, het werd laat en donker.
imperial, met de vraag: “C’est sont des
De volgende morgen ontbijt. Droog
Wij vonden een plaats langs de weg op
marchandises?” Lou antwoordde in
stokbrood met een schaaltje jam. Wij
een groot grasveld achter een gebouw.
zijn beste Frans:
de kaas en ham gepakt en zaten gul te
Luchtbedden opgepompt. Stoelen in
“Non c’est sont des habitants.”
snijden, tot wij merkten, dat tientallen
de auto omgedraaid en slapen maar,
Habitants zijn inwoners, hij bedoelde
mensen om ons heen ons met jaloerse
tenminste.....dat dachten wij. Het was
‘vetements’ (kleding). De douanier
(hongerige) ogen bekeken. De volzaterdagnacht Het gebouw bleek een
gende dagen zijn wij daar wat discreter
Waar u ook verzekerd bent feesttent waar tot 04.00 uur harde
mee omgegaan. Het warme eten ’s
Dekt uw
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid
Franse muziek klonk (soms hoor ik de
avonds was vreselijk. In de rij met een
deuntjes nog). Wij konden nauwelijks
bord en dan werd elke avond pasta met
slapen en het
ﬂintertjes vies vlees en ondeﬁnieerdestonk verschrikkelijk.
De volgende morgen werden wij verbare saus opgeschept. Wij hadden een
stijfd wakker.
De slaapzakkenuw
blekensituatie...
Bereken
primus bij ons en maakten soms onderverteerd, waren leeggelopen en wij
weg eten klaar. Op een avond kwamen
op natte gras in de
lagen op hetKijk
koude,
wij laat thuis en bakten biefstuk in de
- Haal-tie wel?! Ja toch, niet dan www.vanderspekuitvaart.nl
koeienpoep.www.checkuwuitvaartpolis.nl
cabine, wat eigenlijk verboden was.
Uw wensen, ons vak

Cor van der Gijp
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Geld voor een hotel onderweg hadden
wij niet en er was geen plaats voor een
tent. Lou had bij Lou Lap, een bekende
handelaar in tweedehands spullen, twee
luchtbedden en slaapzakken gekocht.
Wij zouden ergens ‘en route’ een plekje
zoeken; de dames sliepen in de kleine
auto, waarvan de voorstoelen andersom
werden gezet.
De Morris was een vrij hoog autootje,
waarop de broer van Lou een ‘imperial’
had geconstrueerd, die 15 centimeter
boven het dak uitkwam. Daarop lagen
twee reservewielen, een grote bandafnemer en een zware voorhamer (om
lekke banden er weer op te slaan), een
stoop water (25 liter), levensmiddelen
en de koffers op hun zijkant, anders
konden we er niet op. De marginale
bagageruimte lag ook volgepropt. Het
topzware geheel was afgedekt met een
dik dekzeil en zo gingen wij op stap.

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

Kelder bakkerij
Marinus van
Linschoten bakermat van het verzet
- Pag 9

overlijden?

Checklist...
Kijk op

www.uitvaartbespreking.nl
Heeft u UW

Diverse gasten liepen wat door het
bungalowpark en roken de biefstuk.
Wij hoorden allerlei commentaar zoals
“Attenoje, mot je nou is ruike”. Zij
konden geen kant uit, doordat ze geen
vervoer hadden. Bovendien, als ze een
keer in het dorp in een restaurant hadden gegeten waren ze al “potje los”.
Misselijk
Wij gingen elke dag op stap, langs de
“haute en moyenne corniche” via Nice
naar Menton en Ventimiglia in Italië.
Het autootje liet ons niet in de steek,
maar aan de Italiaanse grens duurde de
paspoortcontrole zo lang, dat het water
van de radiateur ging koken. Grote
stoomwolken. Toen hebben wij de auto
met afgezette motor telkens een paar
meter verder geduwd; een genante vertoning. In die tijd waren wij nog echte
achterlijke Nederlanders. Wij werden
misselijk van de knoﬂookgeuren om
ons heen. Wij vonden de Franse kaas
(vooral de geaderde) vies, stinkend
en niet te eten; de wijn zuur en niet te
drinken. Wat hebben wij in de loop der
jaren toch veel bijgeleerd.......
Na een zeer primitieve, maar zonnige
en leuke vakantie van veertien dagen
in Mandelieu togen wij tevreden

huiswaarts. Onderweg terug nog twee
lekke banden, waaronder een plakband.
Lou plakte de binnenbanden zelf. De
bandenafnemer en voorhamer kwamen
goed van pas.
Wij hadden een kistje perziken
gekocht, dat achterin op de vloer
stond. Toen wij ze wilden nuttigen
hadden de vrouwen achterin ’s nachts
alles vertrapt. Een vieze smurrie. De
terugreis verliep verder voorspoedig
met overnachtingen “en route” op de
inmiddels min of meer gerepareerde
luchtbedden en zelfs konden wij nog
hutje bij mudje leggen voor een
tweede overnachting in een goedkoop
hotelletje.
Tegenwoordig maken wij elk jaar
een luxe cruise, maar deze en andere
primitieve vakanties uit het verleden
zullen wij nooit vergeten en blijven
ons nog het meest bij.
Wij voelden ons de koning te rijk toen
wij in 1955 met ons autootje over de
bijna lege Franse wegen “snelden”.
M.J.Landman
Beemdgras 22
2804 NT Gouda
Lanver55@hetnet.nl
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TIJDELJK
INRUILVOORDEEL!
Tijdelijk
een goede

INRUIL
PRIJS
voor uw
meubelen!

Donderdag 17 september as
viert Den Hoogenban zijn 45-Jarig Jubileum .

Wij nodigen u nu uit!
•
•
•
•
•
•

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
• Gratis parkeren voor de deur
• Volg route winkelcentrum
‘Het lage land’

Berlagestraat 235 Rotterdam-Alexanderpolder tel. 010 - 456 48 22
www.burchthuys.nl

PROGRAMMA
Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom in ons gezellig
restaurant Oud-0verschie voor een gratis kopje koffie .
Tijdens de koffie kunt u genieten van live muziek.
Ook worden oude ambachten gedemonstreerd.
Vanaf 14.00 uur draait het “Rad van Fortuin”
Om 15.00 uur loterij met mooie prijzen en als
hoofdprijs een “Buiten keuken”

U bent van harte welkom.

Mede mogelijk gemaakt door financiële
ondersteuning van Deelgemeente Overschie
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Dure grap voor Unilever

De Planta-affaire in 1960
Het Algemeen Dagblad van 23
augustus 1960 verwoordde de
Planta-affaire met grote koppen in rode kleur: “Directeurgeneraal van volksgezondheid:
Tienduizenden lijden al aan
Planta-ziekte en drie dagen
later: “Vreemde ziekte waart
door West-Nederland”. De
krant vroeg gepensioneerd
journalist René van Eijk bij de
slachtoffers navraag te doen.
Hij vertelde dat het ziektebeeld
heel verschillend was. Waar de
vader met 40 graden koorts in
bed lag, mankeerde de echtgenote niets, of had een ander
jeuk of wat misselijkheid.
In het gezin van een Rotterdamse
huisarts was deze gebeurtenis ook
onderwerp van gesprek. Vier van zijn
vijf kinderen hadden huiduitslag. Opeens zei het zoontje: “Maar ik gebruik
roomboter en jullie Planta.” Dat was
de reden voor de vader de Inspecteur
van de volksgezondheid hiervan op de
hoogte te brengen.
“In augustus-september kregen naar
schatting zestig- tot honderdtienduizend Nederlanders de merkwaardige
huidziekte. Enkele honderden mensen

De RTM in beeld

- Slimme kruideniers proﬁteerden van de Planta-affaire (foto GAR/De Herder) -

werden daarvoor in een ziekenhuis
opgenomen. Er deden zich vijf sterfgevallen voor die aanvankelijk aan deze
ziekte werden toegeschreven.”
Het Unilever-concern kwam onder
vuur te liggen. Mr.T.Drion, hoofd
juridische afdeling: “Je moest
opboksen tegen alles wat over het
bedrijf geschreven en gezegd werd.
We zouden een gevaarlijke stof met de
groots mogelijke onzorgvuldigheid, zo
niet opzettelijk, in die Planta hebben
gedaan. Dat was natuurlijk niet het

geval, maar maak dat de mensen maar
eens duidelijk op een moment dat die
geheimzinnige ziekte was uitgebroken.”
Zonneklaar
Voor de toenmalige minister van
Volksgezondheid was het zonneklaar
dat de Planta-emulgator de veroorzaker
van de huidziekte-epidemie was en
hij kondigde een verscherping van de
Warenwet aan.
Vier jaar later werd de Plantazaak

afgesloten. Er werd geen enkel bewijs
gevonden dat de emulgator uit de
Planta,de oorzaak zou zijn geweest van
de griezelige jeukziekte. Tot en met de
Hoge Raad werd vastgesteld dat het
Unileverconcern vrijuit ging.”
In die periode werden twaalf miljoen
pakjes Planta (drieduizend ton) uit de
handel genomen, hetgeen het bedrijf
zes miljoen gulden kostte.

Donderdag 10 september wijdt de
NVBS (Nederlandse Vereniging van
Belangstellenden in het Spoor- en
Tramwegwezen) een bijeenkomst aan
de laatste jaren van de Rotterdamsche
Tramweg Maatschappij, die vanaf het
einde van de 19e eeuw tot aan de zestiger jaren een net van interlokale tramlijnen op de Zuidhollandse en Zeeuwse
eilanden exploiteerde. De presentator is
Nico Booij; hij zal een reeks foto’s laten
zien van de laatste lijnen van de RTM,
vanaf het tramstation aan de Rosestraat
naar Hellevoetsluis en Oostvoorne. Als
er tijd over is, worden er ook plaatjes
van de Haagse en Leidse tram vertoond.
De avond wordt gehouden in de
Prinsekerk, adres Schepenstraat 69 in
Rotterdam-Blijdorp (op 5 minuten loopafstand van het Centraal Station). Het
begintijdstip is 20.00 uur. De toegangsprijs is € 2,50 voor NVBS-leden en €
3,50 voor niet-leden.

P. Haak
Rotterdam

CCtje Pieter Lutz

c foto burosolo.nl

Toevallig zag ik van de week een waarschuwingsaffiche, hoe
noem je dat, van een met fluorescerende strips beplakte fiets,
met grote letters stond er zoiets bij als “Laat je zien!”, en ik
dacht meteen aan een televisiespot van pakweg een jaar of
twintig geleden, waarin Pieter Lutz een hevig geschrokken
fietser speelde die zojuist in de donkere avond bijna was aangereden, juist vanwege zijn ‘onzichtbaarheid’. Hij speelde dat
heel naturel en overtuigend.

Cox Column

Nou zult u zeggen: “Moet de man dan
alleen herinnerd worden vanwege een
spotje”, en dan zeg ik, “Niet alleen… “,
maar zeker óók, want dat was nou juist
iets waar Pieter niet op neer keek, een
spotje, of anderszins reclame, omdat hij
dat een onderdeel vond van zijn vak en
het voor de volle honderd procent deed.
(Denk aan de radiospotjes met zijn broer
Luc, voor DRUM, “…d’r zitten d’r toch
veertig in.”)
Pieter was nou hèt voorbeeld van een
ﬁjne vent.
Ik leerde hem kennen als regisseur. Als
twintigjarige speelde ik bij amateurvereniging “De Zuider Toneelkring”,
waarmee we optraden in De Groote
Schouwburg, die toen eenzaam en verlaten op een verder geheel kaal Zuidplein
stond, en wat nu Theater Zuidplein is,
(waar u toch eens meer naar toe moet

gaan, want ze hebben een heel goed
programma, maar daar gaat het nou niet
om). Die groep had voor amateurs een
uiterst acceptabel niveau, hetgeen mede
te danken was aan de leiding van Jan
Bruijs, een ‘bonhomme’ van ik denk
een jaar of vijftig (ik weet het niet, als
je jong bent, vind je iedereen boven
de veertig oud), die ervan uit ging dat,
als we kwaliteit wilden leveren, we
om te beginnen iemand als regisseur
moesten hebben die echt “uit het vak”
was. (Deze Jan Bruijs was overigens
de oom van Joke, maar dat wist ik toen
nog niet, die was toen acht). Zo hebben
wij respectievelijk regie gehad van Lily
Bouwmeester, Peter Holland, Jacques
Commandeur, en voor het stuk ‘Valstrik
voor een man alleen’, dat een seizoen
daarvoor door een beroepsgezelschap
was gespeeld met onder anderen Ton

van Duinhoven, was daar op een gegeven maandagavond, onze repetitieavond,
Pieter Lutz.
Wat een aangename man. Hij keek
absoluut niet op ons neer, leerde ons
veel, maar wist ook wel raad met de
overspannen verheven ideeën die
bijvoorbeeld ik had over wat ‘het vak’
nou eigenlijk was. “Gewoon een vak als
alle andere, vechten voor je boterham,
niks geen verheven cultureel gedoe” en
hij ried mij eenvoudig af aan het toneel
te gaan, “Je hebt toch een goede baan als
onderwijzer!” Natuurlijk luisterde ik niet
naar al die goede raad, maar toen ik mij
in ’62 moest melden voor het toelatingsexamen van de Toneelschool in Amsterdam, klopte ik niet vergeefs bij hem aan
en hielp hij mij door twee fragmenten
met mij in te studeren; een uit Shakespeare en een fragment uit De Meeuw
van Tjechov. Voor niks niemendal wel te
verstaan. Dat ik zakte voor dat examen
heeft echt niet aan hem gelegen.
Inmiddels was ik met de gitaar en liedjes
in de weer gegaan en kwam ik hem later
tegen doordat zijn vrouw, Yvonne van
Elburg ook in het kleinkunstcircuit zat
met liedjes van Marinus van Henegouwen; wie herinnert zich niet het lied van

de bedrogen vrijster dat begint met de
regels:
“Als ik geweten had dat jij me zou
bedotten,
was ‘k wel zo wijs geweest je op te
laten rotten…”
En natuurlijk het befaamde loﬂied op
Spangen.
Telkens als ik hem sprak, verraste
Pieter mij met zijn bezonnen kijk op
de dingen, en hoewel de relatie door de
jaren heen van hem uit natuurlijk wat
minder ‘vaderlijk’ begon te worden, ben
ik altijd tegen hem blijven opkijken.
Hij blies vakmanschappelijk zijn
partijtje mee in een vak waarbij zijn
broers misschien wat hoger aangeslagen
werden, terecht of niet, maar hij was
wel de intelligentste van de drie. En de
meest volwassene.
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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

Van ontwerp tot realisatie

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

Leverancier van
grafmonumenten,
urnen en
gedenksieraden

zorg voor nu, zorg voor later
010 418 23 33 (dag en nacht)
www.hess.nl

Kom vr. 4 en za. 5
september de prachtige
nieuweherfst/
winter collectie bekijken

Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50
3053 BS Rotterdam-Schiebroek
Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel

Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen

Van maat 36 t/m 52.
Ook een uitgebreide collectie mantels en jacks

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

Alle rouwcentra in de
regio beschikbaar.

Tevens samenwerking met kunstenaars

www.degedenkgroep.nl

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49
OR09

3 hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen!

Goetzee DELA

75 meubelfabrikanten onder een dak!
BANKSTELLEN
LEDIKANTEN
Korting 20 – 30 – 40% !
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.

WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
FAUTEUILS

KLEINMEUBELEN

(toonkamermodellen!)

Bij aankoop van een
meubel een klok /
weerstation cadeau!

VERBREE MEUBELEN
Twijnstraweg 6a ( industrieterrein)

EIKEN
KERSEN
KOLONIAAL

3500m2

Lekkerkerk tel. 0180-661706

Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 17.00 uur
Vrijdagkoopavond 18.30 – 20.30 uur
www.VERBREE-MEUBELEN.nl
zaterdag
9.30 – 16.30 uur

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

LINNENKASTEN
LATTENBODEMS
MATRASSEN

Zomeractie: 3 + 2 zits leer in div. kleuren van 1470,- voor 1198,-!!!

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

Kom naar de gezellige
MODEPREMIEREDAGEN
bij Bensmode

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

Gratis parkeren
Eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

Uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812
Kantooradres:
Randweg 42
3074 BP Rotterdam
Telefoon: 010-24.29.810
Website

http://www.uwzrotterdam.nl
Uitvaartwinkel Memorandum
Lengweg 84
3192 BL Hoogvliet Rt
Telefoon: 01-24.29.814
Webwinkel

http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 98”
Het sterk oplopende straatje in opgave 98 werd door
alle inzenders herkend: dit was de hol oftewel de Korte
Schoonderloostraat (een straat die Havenstraat en
Schoonderloostraat verbindt). Spijtig was, dat een groot
deel van de inzenders de gevraagde straat ook als
Schoonderloostraat benoemde, terwijl ze wel de Korte
Schoonderloostraat beschreven met zijn ‘levensgevaarlijke’ sleeglijpartijen.

Peter van der Sloot (Rotterdam):
“Dankzij je aanwijzingen was de oplossing niet al te moeilijk. Het is de Korte
Schoonderloostraat waar de fietser zich
bevindt (ik denk
dat hij vanzelf gaat en niet hoeft te
trappen vanwege de steile helling).
Het kantoor van Sociale Zaken bevond
zich in de Schoonderloostraat. Veel
anekdotes over deze straat weet ik niet,
omdat ik altijd in de Spanjaardstraat en
omstreken (Rosier-Faassenstraat) heb
gewoond.”
H.H. Jorem (Strijen): “Het kan niet
anders dan de Korte Schoonderloostraat
zijn. Bij ons beter bekend als ‘de hol’.
Ik woonde op hetzelfde adres als de
Jannie de Gier-Kikkert, alleen twee
verdiepingen lager. Ongeveer links in
het midden woonde een tante van mij
(tante Ka). Daar tegenover de familie
Visser met de zoons Huub en Cor. In
de winter met de slee met een rotgang
naar beneden en bijna bij de beneden
ons wonende waterstoker naar binnen
gevlogen. Ik denk niet dat hij zo blij
met ons was.”
M. Monster-De Regt, Lepelaarsingel
506, 3136 PN Vlaardingen: “Korte
Schoonderloostraat, ik liep er iedere
dag voorbij als ik de trap af kwam van
de Willem Buytewechstraat.”
Hans den Hamer: “Wat een leuke raadplaat! Weer eens uit m’n ‘ouwe’ buurtje
en dus erg herkenbaar! Dit is De Hol,
zoals wij die in de jaren ‘50 noemden.
Gelegen tussen de Schoonderloostraat
(onder) en de Havenstraat (boven). De
bebouwing links bestaat nog, de rechterzijde is totaal op de schop gegaan.De
fietser was niet echt bang uitgevallen,
hij reed dus naar beneden en met die
sneeuw en voor de kenners, die hol was
écht wel steil hoor! Was natuurlijk wel
korter dan omrijden via de Havenstraat,
dan langs Knijff (School met den Bijbel) de Schoonderloostraat in.
Links van de fietser woonde het
kinderrijke gezin De Vries, waarvan de
kinderen net als Jannie Kikkert en ondergetekende, de in de Coolhavenstraat
gelegen Piet Heinschool bezochten! Als
de fietser géén remmen op zijn fiets zou
hebben gehad, dan was hij linea recta
bij ‘onze’ waterstoker binnengereden!
Die verkocht daar toen heet water per
emmer, losse groene zeep en ‘peterolie’!! Onderin de foto rechtsaf, nét om
de hoek, zat ‘Klazien’ Berkhout in een
keldertje en verkocht daar kaas, eieren,
worst en kip. Rond de Kerst kwamen
daar ook nog van die uitgeklede “Kenijnen” bij, die allemaal mooi aan een
touwtje tegen de muur hingen.
Linksom de Schoonderloostraat de

‘Steun’ in een voormalige school.
Maar ook het toen bekende Transportbedrijf Moerman & Robbers met hun
grote wagenpark en dat allemaal in dat
smalle volksbuurtje! Natuurlijk ook de
Schipperskerk, het Patronaat/Clubhuis
Don Bosco, Wijnstekers en het Leger
des Heils. Ook de Reus van Rotterdam
kwam soms zijn op maat gemaakte
overhemden ophalen in het hier gevestigde Overhemden Atelier. Wat een
herinneringen; Jannie, mocht je dit allemaal lezen, groetjes van je toenmalige
klasgenoot Hans den Hamer!”
R.W.Bruining-Erkes (Spijkenisse):
“Daar ik zelf uit Delfshaven kom, herkende ik de straat meteen. Ik kan mij
nog enkele namen herinneren van de
bewoners uit de straat, zoals de families
Thijsseraad en Van Groningen. Links in
de straat had je net om de hoek Bakker
Peters, later werd dat Kaashandel Berkhout, daar mocht je als je kaas ging
kopen, altijd eerst proeven welke je het
lekkerst vond. Op de Havenstraat had
je Cafe Schot, aan de andere kant zat de
Firma van Rooien (scheepsbenodigdheden), ook zat daar de sigarenwinkel
van de sneldichter van Delfshaven Sam
Cohen, groenteboer Hoornweg.”
D.Been (Colijnsplaat): “Dit is de Korte
Schoonderloostraat; ikzelf ben van
1949. Toen mijn vader in 1956 kwam te
overlijden, moest ik met mijn moeder
elke week naar het steunkantoor,
dat zich hier tegenover bevond in de
Schoonderloostraat.”
Marie Schutt-Mud (Zwijndrecht): “In
deze straat woonden mijn oma Sien
Hoefman met twee dochters. Wij
woonden op de hoek boven aan de hol,
boven de slager op de Havenstraat.
Dat was ongeveer 1957, toen was alles
nog anders. Tram 10 op de Havenstraat
moest altijd tingelen als hij bij de hoek
kwam, omdat je van de hol haast niets
kon zien. Als kind gingen we op rolschaatsen van de hol af en in de winter
met een slee, stuk karton of een matje
uit de gang.”
Plony van der Valk-van de Haar: “In
1938 gingen mijn schoonouders met
negen kinderen in de straat op nummer
14 wonen. Zij kregen een benedenhuis
met grote kelderruimte en een tuin.
Vanuit die tuin gaf een poort uitgang
naar de straat. Mijn man Kees was
toen 5 jaar. Wij zijn in 1962 getrouwd
en gaan inwonen bij mijn schoonouders. De straat is in alle opzichten
erg veranderd: aan de rechterkant
is alle bebouwing afgebroken en
is er nieuwbouw gekomen. Aan de
linkerkant is het nodige renovatiewerk

TOEN
gedaan. De bewonerssamenstelling is
heel internationaal geworden, want de
oorspronkelijke bewoners zijn allemaal
vertrokken.
Mijn man en ik echter niet: het enige
dat veranderd is, is het huisnummer.
Toen ik bij mijn schoonouders introk,
was het huisnummer 14. Het is nog hetzelfde huis, maar nu met nummer 54.
Mijn man woont dus al 71 jaar hier.”
De tweewekelijkse attentie gaat naar
mevrouw Monster in Vlaardingen.

Nog even de Abtsweg

Ik zit nog met honderden oplossingen
van raadfoto 97 op mijn bureau. Liet ik
in de vorige uitgave Ada van Noordwijk haar woordje doen, nu schenk ik
meer aandacht aan de andere inzenders.
Maar eerst een reactie van Cees Dubbeld (Maassluis) naar aanleiding van de
geplaatste oplossing: “Ik heb met heel
veel plezier de ontboezemingen gelezen
van mevrouw Ada van Noordwijk en
schoot diverse malen in de lach. Echt
geweldig zoals deze mevrouw haar
jeugd beschreef en ik neem aan, dat ze
van haar geloof gevallen is. Waarom ik
reageer, is de zinsnede over het filiaal
van Van de Meer & Schoep, waar de

NU
familie het brood kocht en dat ze niet
wist of die ook gereformeerd waren.
Ik kan u mededelen, dat mevrouw
Groenendijk, die filiaalhoudster was,
gereformeerd was. Ze was alleen niet
zo fanatiek als Ada’s ouders. Mevrouw
Groenendijk was een zuster van een
tante van mij.”
Willem van Tuil (Melbourne-Australië): “De eerste keer dat ik raadfoto
97 zag dacht ik Overschie, want daar
had ik vroeger op m’n Puch rondgereden. Toen ik later nog eens naar de
opgave keek en het bijschrift las wist
ik het zeker.” “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. “Mijn
bovenbuurman uit de Boomgaardsstraat was toch in de zestiger jaren naar
de Ameidestraat verhuisd, net om de
hoek van de Abtsweg?” (Inderdaad
ex-buurman, begin 1966 ben ik vanuit
hartje stad naar Overschie vertrokken.
Je was gelijk jouw ‘drinkingpoint’
kwijt. AvdS)
Monique Roos van Zuylen (VeraSpanje): “Van 1982 tot 1986 werkte ik
in de slagerij van Koos van der Knijff,
zichtbaar op de foto. De vishandel kan
ik mij niet herinneren. Ik weet niet
beter dan dat daar de groentenwinkel
van Van Gelder is, nog steeds trouwens.
Winkels die ik mij herinner zijn: John
C. Hey, de fietsenmaker, Maison Ellie
(kapsalon), melkboer Noordzij, bakker
Kok, slagerij Cammeraat, sigarenwinkel ‘Een sigaar is je ware’, electrowin-

kel Van Raaijen, schoenenwinkel Rutten, kapsalon, Rosita, herenkapsalon
(op de hoek bij de tussendoorgang naar
de Beeningerstraat), groenteboer v.d
Spek, v.d Meer & Schoep, 2e winkel
van Van der Knijff, later overgenomen
door Wim v.d Wil, café Nooitgedacht,
slijterij Jansen, apotheek Schanswijk,
kleine supermarkt (nog steeds), sigarenwinkel van Brobbel, schoenmakerij
in de jaren 80 verkocht, werd destijds
bloemenwinkel ‘Waikiki’, en op de
hoek met de Weerlanerstraat snackbar
‘Japie’ van Gerard Pors.”
Hannes de Graaf Jr.: “Hoewel dit geen
foto is uit mijn tijd (ik ben van 1963)
was het wel een inkoppertje. Dit is
natuurlijk de Abtsweg in Overschie, om
helemaal precies te zijn KleinpolderOost. Ik ben geboren in de Lemkensstraat in Overschie (de andere kant),
maar opgegroeid op en om de Abtsweg,
op school gegaan op de Schanswijckschool van meester J. Apon. In de kroeg
die u noemt werkte mijn vader Hannes
de Graaf, later uitbater van café Visser
v/h Betsy op de Oude Binnenweg. Boven het café op de Abtsweg, genaamd
Schanswijck, zat de dansschool van een
andere oude bekende Rotterdammer:
Nico Kamermans en tenslotte herinner
ik mij nog een kapperszaak en een stuk
verder een kantoor en boekwinkel.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 100
Deze honderdste opgave is een heel bijzondere, want deze
WWDN-foto is verleden week pas gemaakt. Toch is het
onderwerp al redelijk oud; op 16 maart 1941 stond het eerste
nieuwsbericht in een Nederlandse krant. Vanaf die eerste dag
was de jeugd, maar later ook de volwassene, dol op de regelmatig verschijnende berichten. Zowel een zeer oude auto, als de
betere maatschappelijke klasse kwam aan bod. Ik ben er zeker
van, dat 95% van de DOR-lezers van de verhalen heeft genoten.
Laat me, buiten het antwoord waar het afgebeelde is, ook weten
wat uw ervaring is met de verhalen, die wij in 11768 afleveringen
tot november 1988 mochten vernemen.
Een beeldgrote afbeelding is te zien bij www.deoudrotterdammer.
nl en www.ditisrotjeknor.nl.
Een speciale attentie ter waarde van € 175, afgestemd op deze
opgave en beschikbaar gesteld door de Tegelman (www.tegelman.com) wacht op de winnaar.
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 14 september 2009 per post zenden aan
Waar was dat nou , Sint Jobsweg 20h , 3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje a.u.b. uw woonadres niet. Het is zo moeilijk een attentie naar een e-mailadres te sturen.
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Al jaren het vertrouwde adres voo



EN EN BEDRIJFSPANDEN
ONTRUIMEN VAN WONING
iner gaan wonen.



kle
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

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

“Ons leren bankstel is
weer zo goed als nieuw!

Gedenktekens
Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer

uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.

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

Bij
kiest uvoor
een een
gedenkteken:
BelTimmerman
0186-603268
prijsopgave

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

met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

LEDIKANT KASPER 90 x 200cm compleet
met elektrische verstelbare lattenbodem
en pocketveren matras

€ 595,00 p/set

Relax fauteuils
met opstahulp

gratis bezorgen en monteren

v.a. € 795,00

Zowel zitmeubelen, dressoirs, kleinmeubelen, eetkamertafels en stoelen als alles voor
de slaapkamer vindt in onze showroom.
Ook kunt u bij ons terecht voor uw vloerbekleding, gordijnen en vitrages, zonwering,
behang. Wij kunnen ook zorgen voor uw behang-, wit- en schilderwerk.
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

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

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.
ECONOLOGISCH DE BESTE

Uw senioren speciaalzaak

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

Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten

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

www.marcoleer.nl

Bij Smile Clinic kunt u terecht voor o.a. de volgende behandelingen
• Gratis vrijblijvend persoonlijk advies; • Computergestuurd implanteren;
• Kunstgebitten, frames, plaatjes;

• Eendags-reparatie-service;

• Klikgebit op implantaten;

• Bleken van tanden;

• Nazorg en controle;
TIS e
GRAlectrischl

*hilips e
P

rste

o
enb

tand

Lever de coupon in bij het maken van uw afspraak
voor een klikgebit en ontvang een elektrische
tandenborstel van Philips gratis.
* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.

ing
• Eendags-behandeling: implanteren
d
e
o lle
g
r
Ve an a aars
+ plaatsen prothese/kroon/brug in
v ker se
e
ze
één dag.
ver proth nder
j
o
bi of z aten
t
Locatie Ommoord T 010 - 42 000 42
me plant
im
Niels Bohrplaats 15, 3068 JK Rotterdam
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Koopwoningen in complexen met gemeenschappelijke voorzieningen of in flats houden hun waarde als de Vereniging van Eigenaren actief is in het gezamenlijk onderhoud. Vragen en opmerkingen kunnen
worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl

Veel valkuilen bij mede-eigendom in een complex
Ouderen die eigenaar zijn of worden van een flat of appartement, óók van zorgwoningen in een complex, krijgen te
maken met het beheer en onderhoud van het hele gebouw
en de gemeenschappelijke voorzieningen. De problemen én
de (extra) kosten die zich daarbij kunnen voordoen, worden
nog wel eens onderschat. De mede-eigenaar, die uiteraard
het alleenrecht heeft om gebruik te maken van de eigen
woning, is namelijk medeverantwoordelijk voor het hele
gebouw.

Informatie
Opinie

De Vereniging van Eigenaren (VvE)
van het complex moet zorgen dat
alle zaken vlot verlopen. In, vaak
gecompliceerde, statuten moet
worden vastgelegd welke rechten
en plichten (zoals betaling van een
jaarlijkse bijdrage) de eigenaar heeft.
Een koper van een appartement of
zorgwoning wordt automatisch en
wettelijk verplicht lid van de VvE.
Aan een koper valt daarom nadrukkelijk aan te raden zich vooraf
goed op de hoogte te stellen van
alle zaken betreffende de VvE.
Belangrijk is ook de splitsingsakte
of splitsingstekening in te zien. De
ﬁnanciële stukken van de vereniging
geven opheldering over de middelen
in reserve voor het gebruikelijke onderhoud én eventuele extra uitgaven.
Bij weinig VvE’s zal men voor dat
laatste een potje aanhouden. Meestal
worden voor bitter noodzakelijke
extra uitgaven alle eigenaren per
appartement aangeslagen, los van
de grootte. En dat kan nog wel eens
voor tegenvallers zorgen waarmee de
individuele eigenaar geen rekening
heeft gehouden.
Sinds 1 mei vorig jaar is de wetgeving voor woningbezit in een
gezamenlijk complex nogal ver-

strakt. Zo is het sindsdien verplicht
dat de VvE een reserve aanhoudt of
opbouwt voor (groot) onderhoud. Er
moet een meerjarenplan (minimaal
voor vijf jaar) worden gemaakt voor
onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Ieders individuele aandeel in
het reservefonds heeft overigens ook
ﬁscale aspecten (in box 3).
Een moeilijke en terugkomende
vraag is hoeveel men in zo’n reservefonds moet aanhouden? Dat is per
complex verschillend en afhankelijk
van de staat van onderhoud. Zeker
bij wat oudere gebouwen is grosso
modo een reserve van 10 procent
van de gezamenlijke WOZ-waarde
aan te bevelen.
Een nieuwe eigenaar kan aansprakelijk worden gesteld voor achterstallige bijdragen van de vorige eigenaar.
Dus dat alleen al is een punt om bij
aankoop goed in de gaten te houden.
Vóór de geleidelijk ingevoerde wetswijziging leidden vele VvE’s – zeker
van kleine complexen – een slapend
bestaan. Pas als de nood aan de man
kwam, moesten de eigenaren samen
de kosten voor onderhoud opbrengen. Met alle gevolgen en conﬂicten
van dien. In de nieuwe wetgeving
krijgt de gemeente de mogelijkheid

eigenaren van een slapende VvE te
dwingen noodzakelijk onderhoud
aan het hele pand te doen.
Slecht onderhouden complexen
leiden meestal tot waardedaling van
de individuele woning of het appartement. Bovendien kijken mensen
die van plan zijn een zorgwoning te
kopen zeker ook naar de kwaliteit
van het complex, de gezamenlijke
service en de gemeenschappelijke
voorzieningen.
In onderstaande vraag- en antwoordrubriek vertellen lezers soms dat
sommige appartements- of ﬂateigenaren niet bereid zijn hun maand- of
jaarbijdrage te voldoen of zeggen dat
niet te kunnen betalen. Het bestuur
van de VvE kan dan – vrij eenvoudig - een incassoprocedure tegen de
wanbetaler instellen. In het uiterste
geval kan zelfs worden overgegaan
tot gedwongen verkoop van de
woning.
Alle onderlinge geschillen kunnen
worden besproken in de vergadering
van de VvE waar besluiten worden
genomen na (bindende?) adviezen
van deskundigen of mediators.
Wordt daar geen oplossing – waaraan een ieder zich heeft te houden
– gevonden, dan kan elk individueel
lid bij de rechter toetsen of de VvE
naar ‘redelijkheid en billijkheid’
heeft besloten.
Zo kregen we een vraag van een
lezer die het bestuur van de VvE
had gewezen op een daklekkage,
precies boven zijn appartement op
de bovenste verdieping. Onderhoud
aan het dak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de eigenaren.

- De koper is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren -

De voorzitter van de betreffende
VvE had gezegd dat de betreffende
eigenaar het zelf maar moest oplossen, want er was geen geld in de
gezamenlijke pot voor reparatie of
vernieuwing van het dak.
Het moge duidelijk zijn dat er iets
grandioos verkeerd is gegaan als
men in zo’n situatie belandt en
betrokkenen voor hoge juridische
kosten komen te staan als men er
onderling – uiteindelijk na een speciale vergadering van de VvE - niet
uitkomt. Dit soort juridische procedures krijgen vaak een ongewisse
uitkomst, want wat de rechter beslist
hangt af van allerlei omstandigheden
en zeker ook van de statuten van de
vereniging. Notoire dwarsliggers
binnen de VvE maken overigens,
dankzij de statuten en de strakkere

wetgeving, bij de rechter niet zoveel
kans meer.
Tenslotte: er komt dus heel wat
kijken bij het actief houden én
besturen van een VvE. Grotendeels
kan dit uit handen worden gegeven
aan gespecialiseerde organisaties
die VvE’s ondersteunen, beheren of
bouwkundige en juridische adviezen
geven.
Zo zijn er bij de belangenorganisatie ‘VvE Belang’ ruim tienduizend
VvE’s aangesloten. Alles heeft wel
zijn prijs. Daarom kunnen we maar
één advies geven als een oudere een
zorgappartement gaat kopen: stel
je heel goed op de hoogte van alle
extra kosten en ga niet alleen af op
de koopprijs van het huis waarin u
zo graag wilt wonen.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld
en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Sociale voorzieningen
Aanvullende bijstand na
overlijden man
Mijn man is vorig jaar in november
overleden en heeft mij een nabestaandenpensioen nagelaten van
netto circa 38 euro per maand.
Daarnaast heb ik een kapitaal van
iets meer dan 5000 euro uit een door
hem afgesloten levensverzekering
gekregen. Nu probeer ik mijn leven
weer op de rails te krijgen. Ik heb
inmiddels een heel klein baantje.
Binnenkort heb ik een gesprek met de
sociale dienst in mijn gemeente. Wat
kan ik verwachten?
Indien u een bijstandsuitkering gaat
krijgen, bedraagt deze (de basisnorm) voor een alleenstaande circa
€ 615 netto per maand (exclusief
vakantie-uitkering). Daarnaast kan
de gemeente u een toeslag toekennen

- afhankelijk van uw situatie - van
maximaal € 246 euro per maand. Op
deze bedragen wordt in mindering
gebracht uw nabestaandenpensioen
en voor een groot deel eventuele
inkomsten uit arbeid. Aan de hand
van uw situatie wordt dat bekeken.
We raden u aan dit openhartig met de
sociale dienst te bespreken. U zult inderdaad - voor zover mogelijk - werk
moeten zoeken. De vrijlating van vermogen is beperkt tot € 5455 voor een
alleenstaande. Pas als u daaronder
komt, krijgt u bijstand.

Familierecht
Kinderalimentatie
bij ‘eigen’ kinderen
Door scheiding moet ik terecht
kinderalimentatie betalen. Ik heb nu
een buitenlandse partner, wier kind
door haar moeder in het thuisland
wordt opgevoed. Ik heb de morele

plicht daarvoor een maandelijkse
bijdrage te betalen en neem bovendien de zorgverzekering voor mijn
huidige partner voor mijn rekening.
Door alle extra uitgaven ben ik op de
bodem van mijn huidige besteedbaar
inkomen gekomen. Ik zou dus graag
een herziening willen van het bedrag,
dat ik nu betaal voor het eerstgenoemde kind. Moet ik dan weer een
advocaat in de arm nemen?
Van een plicht voor betaling van kinderalimentatie komt u niet zo gauw af
of er wordt een minimale betalingsregeling getroffen als u onder het
sociaal minimum komt. Dus alweer
een advocaat in de arm te nemen,
lijkt ons niet zo zinvol. Bovendien
is ons niet duidelijk uit uw brief of u
ook de vader bent van het kind van
uw laatste partner die kennelijk in
het buitenland woont. Bent u niet
de biologische vader of heeft u het

kind niet geadopteerd, dan hoeft u
hiervoor ook geen kinderalimentatie
te betalen.
U roept dus meer vragen op dan wij
antwoorden kunnen geven. Mocht u
door al deze betalingen aan kinderalimentatie onder het sociaal minimum
komen, neem dan contact op met de
sociale dienst. Die kan nagaan of u
eventueel recht hebt op een aanvulling met alle gevolgen van dien voor
uw mogelijke vermogen!

Financiële kwesties
Eerst de lusten,
later de lasten
Wordt de uitbetaling van een
lijfrentepolis in 2009 als inkomsten
beschouwd? Wat zijn de gevolgen
voor inkomensafhankelijke regelingen als huursubsidie en zorgtoeslag?
Wat kan ik beter doen; per maand
laten uitbetalen (circa € 200 euro)

of het lijfrentekapitaal van € 15.000
ineens?
Als de premie of de koopsom van
de lijfrente indertijd afgetrokken is
geweest voor belastingvoordeel in
box 1, dan is de uitkering nu wél
belast in box 1. Het in één keer laten
uitbetalen kan vaak niet of dan wordt
52 procent aan belasting ingehouden.
Als u belasting over de lijfrenteuitkering moet betalen, komt het
brutobedrag ook in box 1 en heeft
als zodanig invloed op uw huursubsidie en zorgtoeslag een jaar later.
Het werkt nu eenmaal zo met een
lijfrente dat er sprake is van uitgestelde belastingbetaling. Dus eerst de
ﬁscale lusten en later (meestal zitten
mensen dan in een lager belastingtarief) de ﬁscale lasten!
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D. van Vianen VOF
● Is al vele jaren de specialist in
woning- en bedrijfsontruimingen.
● De woningen worden in
staat van oplevering gebracht
naar de eisen van de
Woningstichting/familie/
makelaar.
● Tevens doen wij verhuizingen
van groot naar klein en evt.
in/uitpakservice.
● Onze betalingen geschieden
altijd achteraf.
● Wij werken door
het gehele land.

Venrooy Tandtechniek

● Wij staan bekend om onze
service en kwaliteit.
● Bij ons krijgt u altijd garantie
tot oplevering.

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

● Wij geven u altijd een gratis
offerte/prijsopgave.

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

010-414 86 43 06-1812 4248

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

of

email: info@huis-ontruiming.nl

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk

Leerbewerking

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

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

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

48 uur service

Senioren verhuizingen

Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten
d.m.v. de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te
voorzien van een perfect zitcomfort.

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

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

www.miedemaenzn.nl

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

GRATIS

HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE
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Kelder bakkerij Marinus van Linschoten
bakermat van het verzet
Rotterdam heeft door de decennia heen tal van gerenommeerde bakkerijen gekend. Een van
die spraak- en smaakmakende bedrijven was van Marinus van Linschoten. In 1910 werd hij
geboren en 79 jaar later is hij overleden. Als de muren van zijn bakkerij aan de Oostzeedijk
334 zouden kunnen praten, zou het gesprek zeker gaan over de Tweede Wereldoorlog. Verzetsmensen hebben daar heel wat sporen nagelaten.
Marinus van Linschoten was lid van
de verzetsgroep Aelbrecht. Omdat er
door dit gevaarlijke werk nogal eens
onraad was, konden verzetsleden op
momenten van onheil terecht in de
chocoladekelder onder de winkel. De
geheime plaats kon bereikt worden
door in de wc-ruimte op een verborgen
knopje te drukken. Uit het niets
verscheen dan een trap naar de kelder
om daar te schuilen. Ook kwam het
wel eens voor dat een vijand het toilet
wilde gebruiken. Dat gaf beneden
verhoogde spanning.
Voorgaande gegevens zijn afkomstig
van Marinus’ zoon en schoondochter
Rien en Gerrie van Linschoten, die
De Oud-Rotterdammer ook voorzagen van tot de verbeelding sprekende

daarboven een grote zolder. Doordat
die verwarmd kon worden, deed de
zolder in de oorlogswinter dienst als
schoollokaal en konden leerlingen
er lessen volgen. Doordat het zich
afspeelde bij een bakkerij werden de
kinderen natuurlijk op een boterham
getrakteerd.

- Alles netjes schoon en opgeruimd -

- De bestelauto van Van Linschoten -

foto’s.
Gerrie van Linschoten weet van
gesprekken van haar schoonvader:
“Geruime tijd was de kelder ook
een schuilplaats voor onderduikers,
waarvan er na de oorlog nog eentje
lang in dienst van de banketbakkerij
is geweest. Boven de zaak was het
woonhuis van Van Linschoten en

- Hard aan het werk in de bakkerij -

Zakelijk
Het wonen boven een bakkerij bracht
in die moeilijke periode ook praktische zaken met zich mee. Het zoontje
van Van Linschoten was al heel jong
zakelijk door in diezelfde oorlogsjaren
boterhammen op straat te verkopen
voor één cent per stuk. Doorgaans was
hij heel snel uitverkocht.
Na de oorlogsjaren kreeg je 1953,
het jaar van de watersnoodramp. De
Oostzeedijk in Rotterdam bleef de
ellende niet bespaard. In de winkel en
de bakkerij kwam het water hoog te
staan. Maar in Zeeland was het natuurlijk veel en veel erger, weet Gerrie van
Linschoten.
“Daarom kwam een bevriende
dominee aan Marinus van Linschoten
vragen of er op de zolder van het
woonhuis boven de winkel een gezin
uit Zeeland kon worden gevestigd.
Het zou zijn voor ongeveer zes weken,
maar het werd uiteindelijk anderhalf
jaar. Het was een labiel gezin met tien
kinderen, waarvan de meeste nog niet

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

zindelijk waren.”
Tot slot merkt ze op: “Intussen
schrijven we alweer ruim een halve
eeuw later en zijn alle er toen gevestigde winkels verdwenen. Doordat de
Erasmus Universiteit niet ver van de
Oostzeedijk ligt, zijn er overal gezellige cafés en restaurantjes gekomen.
In de voormalige bakkerswinkel is
nu restaurant De Stoep gevestigd.
Vroeger lag de bakkerij achter de
winkel die helemaal doorliep tot de

Admiraliteitskade. In de bakkerij
zit nu restaurant Jan Huygen. Als
tegenwoordig een van de zoons van
Van Linschoten er uit eten gaat, zegt
hij tegen zijn kinderen. “Kijk, op deze
vierkante meter heb ik tientallen jaren
hard gewerkt.”
Rein Wolters

- Een feestelijke opening -

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 18 augustus 2009
Allereerst excuses voor de verkeerde foto bij de uitleg in de vorige aﬂevering. Een eerder geplaatste foto van CVV was te zien in plaats van het
Sparta-elftal van 1957.
Deze foto uit september 1956 toont weliswaar geen Rotterdamse familie maar bepaalde leden hebben wel grote successen in de Maasstad
gevierd. Henk Stolk brengt in een reactie het goed onder woorden: “Een tafereeltje in de huiskamer van de Dordtse familie Van der Gijp, met
in het midden pa en ma Van der Gijp. Tweede van links Cor, de jongste van de voetballende broers die na een zware knieoperatie bij Feyenoord uitgroeide tot een productieve midvoor. Als sterke kopper werd hij wel Cor met
de gouden knar genoemd. Dit overigens met dank aan Coen Moulijn, die de bal bij Cor
op z’n stropdas legde. Uiterst rechts broer Wim, die met Sparta in 1959 kampioen van
Nederland werd. De twee dames op de foto zijn vermoedelijk de vrouwen van Cor en
Wim. Overigens is Cor nog de enige van de broers die in leven is. Janus, Freek, Wim en
Cor van der Gijp vierden successen met het Dordtse Emma en vormden in de jaren vijftig
de bekendste voetbalfamilie van Nederland. In de opstelling van Emma kwam ook nog de
naam van een vijfde Van der Gijp voor, te weten neef Juriaan, afgekort Jur.”
Dordrecht was die jaren dè voetbalstad van Nederland. Drie clubs (Emma, EBOH en DFC) speelden in het betaalde voetbal. Maas pas echt naam
maakten Cor en Wim in Rotterdam. Cor kwam in 1955 voor achttienduizend gulden naar Feyenoord en vertrok daar pas in 1964 om voor Blauw Wit
te gaan spelen. Bij Feyenoord beleefde hij gouden tijden en mag zich nog steeds naoorlogs topscorer van de club noemen. Broer Wim (1928-2005),
vader van René, maakte in 1958 de overstap van Emma naar Sparta. Vijf seizoenen lang was hij van vaste waarde voor de Kasteelclub. Daarna
speelde hij nog voor DHC. Als trainer maakte hij in Rotterdam furore door in 1971 met Zwart-Wit ’28 amateurkampioen van Nederland te worden.
Nieuwe foto
De meeste sportlieden laten zich na bijzondere prestaties graag huldigen. Welke Rotterdamse sporter valt hier in 1962 een
huldiging te beurt?

advertentie_255x367
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...doe je in 1 van de 13
Rotterdamse Zwembaden!
Zwembad Afrikaanderplein Jacominastraat 41, T 010-4854386
Zwembad Alexander Bramanteplein 2, T 010-4205904
Zwembad Charlois Gooilandsingel 7, T 010-4812222
Zwembad Hoogvliet Middenbaan-Zuid 400, T 010-2961177
Zwembad IJsselmonde Dwarsdijk 80, T 010-2923400
Oostelijk Zwembad Gerdesiaweg 480, T 010-4136444
Recreatiecentrum Oostervant Oostervantstraat 21, T 010-4772100

Zwembad Overschie Burg Koningssingel 45, T 010-4157064
Sportcentrum Schuttersveld Crooswijksestraat 93, T 010-2065060
Sportfondsen Rotterdam Noord Van Maanenstraat 8, T 010-4662580
Sportcentrum West Spaanseweg 2-4, T 010-2620955
Sportcentrum de Wilgenring Melanchtonweg 70, T 010-2855855
Recreatiecentrum zevenkampse Ring Zevenkampse Ring 301, T 010-552800

Meer informatie? Kijk op www.seniorenzwemmen.nl

Rotterdam zwemt in het water...
De Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden is een samenwerkingsverband van de Rotterdamse Zwembaden van
Sportfondsen Nederland NV en Sport en Recreatie, Gemeente Rotterdam
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Maritiem verleden in Heropvoeding van kinderen van
vijftig canons
‘foute’ ouders na de bevrijding
Er is na de canon van de
algemene Nederlandse geschiedenis nu ook zoiets van
de maritieme historie van
ons vaderland. Vijftig hoogtepunten uit de zo ‘waterrijke’
geschiedenis op een rij. Te
zien en te beleven op de expositie ‘Geen zee te hoog’ in
het Maritiem Museum Rotterdam, maar vooral door middel van dit prachtige boek:
‘Maritieme geschiedenis – De
canon van ons maritiem
verleden’.
Het boek laat in woord en vooral via
veel voortreffelijke illustraties zien
wat wij vanaf het verre verleden tot
en met nu toe op het maritieme vlak
hebben meegemaakt en tot stand
gebracht.
De vijftig hoogtepunten zijn gekozen
door deskundigen van het maritiem
museum en door een aantal bekende
maritieme historici. In het algemeen
zijn de onderwerpen wel voor de hand
liggend, maar een keuze blijft toch
altijd arbitrair. Waarom bijvoorbeeld
wel de 17e-eeuwse wetenschapper
Georgius Rumphius en niet zeilvaartreder Willem Ruys?
Onder redactie van Joke Korteweg
heeft een zevental auteurs (verdeeld
over tien hoofdonderwerpen) niet
al te lange, maar heldere teksten
geschreven over al die maritieme
facetten uit ons verleden. Beginnend
bij de prehistorische kano’s van vóór
onze jaartelling en via onder meer
Romeinse vaarwegen, de Vikingen, de

zeehelden, de zeevaartscholen en de
trekschuit naar de containervaart.
Er komt veel voorbij: de Vereenigde
Oostindische Compagnie, de Nederlandsche Handel Maatschappij, de
Holland-Amerika Lijn, de havens
van Rotterdam en Amsterdam, de
ontdekkingsreizigers, de kustvaart, de
maritieme kunst. Ook met de mannen
en vrouwen achter al die verhalen:
Jan Huygen van Linschoten, de
Watergeuzen, Michiel de Ruyter, Fop
Smit, Antoine Plate, Jan Boissevain,
Egbert Wagenborg, Kniertje en Karel
Doorman.
Al met al gaat het om een door de
eeuwen heen gespreide, gevarieerde
en vooral veelzeggende caleidoscoop
van ons grote maritieme verleden: gevat in een tot de verbeelding sprekend
boek. Een bewijs van waarin een klein
land toch heel groot kon en nog steeds
kan zijn. Nederland en het maritieme:
het is een twee-eenheid!
Bram Oosterwijk
‘Maritieme geschiedenis – De canon
van ons maritiem verleden’ is een
uitgave van het Maritiem Museum
Rotterdam en Walburg Pers. Het
gebonden boek omvat 192 pagina’s.
Tot 1 januari a.s. kost het 29,95 euro;
daarna 34,95 euro.

Ze werden na de bezetting
gezien als ‘politiek besmette jeugd’, de kinderen
van ‘foute’ Nederlanders.
Zij waren bijvoorbeeld lid
geweest van de Nationale
Jeugdstorm of hadden als
jonge knapen tijdens de
oorlog in Duitsland gewerkt.
Zij werden na de bevrijding
door de Nederlandse regering als Jeugdige Politieke
Delinquenten bestempeld die
door middel van maatschappelijke heroriëntatie alsnog
opgevoed moesten worden
als vaderlandslievende burgers. Cogis, het Utrechtse
kennisinstituut voor de psychische en sociale gevolgen
van oorlog, vervolging en
geweld, is voor een bijzonder
oral history-project op zoek
naar mensen die als kind of
hulpverlener betrokken zijn
geweest bij deze ‘heropvoeding’ van Jeugdige Politieke
Delinquenten.
In eerste instantie werden veel van
deze jongeren samen met hun ouder(s)
geïnterneerd in een volwassenenkamp.
Al snel werd van overheidswege bepaald dat dit geen goede plek was voor
deze jongeren en werden zij ondergebracht in daarvoor speciaal aangewezen tehuizen of pleeggezinnen. In
november 1945 verbleven ongeveer
300 jeugdige politieke delinquenten in
de tehuizen van Bijzondere Jeugdzorg.
In totaal zijn ruim 2500 jongeren gedu-

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (45)

- De slaapzaal van het JPD-tehuis -

rende kortere of langere tijd gehuisvest
in zo’n tehuis. Niet iedere jeugdige
delinquent kwam terecht in een tehuis,
een groot aantal jongeren werd in
een pleeggezin geplaatst. In november 1946 waren dat er ruim 2600. In
de Maximiliaanstraat en later op de
Eendrachtsweg in Rotterdam was tussen 1946 en 1948 een zogenoemd JPD
tehuis voor jongens.
Het verblijf van deze jongeren in een
JPD-tehuis of pleeggezin was niet –
zoals bij interneringskampen voor volwassenen – gericht op straf vanwege
collaboratie, maar op integratie in de
naoorlogse samenleving. De heropvoeding had een groot politiek aspect:
men was bang dat deze kinderen in
tijden van crisis of oorlog zich (opnieuw) bij totalitaire of revolutionaire
bewegingen zouden aansluiten. Door
een goede integratie zou de eenheid
van het volk versterkt worden. Onder
heropvoeding werd ook verstaan; het
laten zien wat het nationaal-socialisme
werkelijk inhield en wat de vreselijke
gevolgen van de oorlog waren. Zo

kregen de jongeren in sommige tehuizen foto’s van concentratiekampen te
zien en werden hen de gruwelijkheden
verteld.
Over deze ‘heropvoeding’ is nog
weinig bekend. Door herinneringen
en belevenissen vast te leggen op
geluidsband en/of video wordt dit
onderbelichte deel van de Nederlandse
oorlogsgeschiedenis bewaard voor toekomstige generaties. Bent u als kind,
leid(st)er van een tehuis, toezichthouder of als pleegouder betrokken
geweest bij deze maatschappelijke
heroriëntatie? En wilt u uw verhaal
vertellen zodat ook deze kant van de
geschiedenis bewaard kan blijven?
Neem dan contact op met mevr. Ceciel
Huitema MA, projectleider. Telefoon:
030-296 80 00, email: c.huitema@
cogis.nl, of stuur een brief naar Churchilllaan 11, vierde verdieping, 3527
GV Utrecht. Zie ook www.hetopenarchief.nl. Met uw persoonlijke verhaal
en gegevens zal zorgvuldig worden
omgegaan. Cogis garandeert desgewenst uw anonimiteit.

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.

Welkom-centrum
Buurthuis De Putse Poort en het WelkomCentrum in de Zwederstraat waren belangrijk
voor het sociale, maatschappelijke, kerkelijke en
culturele leven in de wijk Bloemhof. Aanvankelijk had het Welkom-Centrum beide panden
(school en woning voor het schoolhoofd) in
gebruik. Doordat de behoefte aan clubruimte
almaar groeide in de dichtbevolkte wijk, kreeg
De Putse Poort een aparte status. Burgemeestersvrouw A.N. Thomassen-Lind stelde daarom 29
november 1967 de voormalige school in gebruik
als het buurtcentrum.
Predikant Plein Reedijk had twaalf jaar de leiding
van het Welkom-Centrum in zijn functie als
sociaal-maatschappelijk en gereformeerd voorganger in de wijken Bloemhof en Katendrecht.
Hij had veel omgang en contact met buitenlandse
wijkbewoners. In 1988 nam de 63 jaar eerder
in ‘s-Gravendeel geboren en daarna getogen
Reedijk afscheid van zijn kerkgemeente: hij ging
in de VUT.
De overstap van het oude naar het nieuwe

Welkom-Centrum met kerkzaal op de hoek
Putseplein/Putsebocht - op de plaats waar tot 23
december 1980 de Putsepleinkerk heeft gestaan
- maakte hij nog mee. Evenals het betrekken
van 28 nieuwe woningen op de gewijde grond.
Reedijk stond in Bloemhof bekend als een
progressief en behulpzaam mens. Dagelijks was
hij niet alleen in touw met hulpverlening aan
Nederlanders (ongeacht hun geloof of afkomst),
maar ook aan buitenlanders. Zo stelde hij het
nieuwe kerkcentrum ook open voor kerkdiensten
voor Surinaamse en Chinese geloven.
Buurthuis De Putse Poort was decennia een
gonzende bijenkorf voor allerlei activiteiten in en
buiten het pand. Er ontstond samenwerking met
omringende buurthuizen en verenigingen, ook
om de kosten in de hand te houden. Het heeft
niet mogen baten om het hoofd boven water te
houden. Door fusies verdween de eigen identiteit
van het clubhuis en verdween het in de massa.
De panden zijn ook verdwenen.

Pagina 12

Dinsdag 1 september 2009

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

2.5 zits + 2 fauteuils

€ 3500,-

met binnenvering, leverbaar in elke gewenste
stof en leder. Houtwerk in elke gewenste kleur
leverbaar. Ook als 2 en 3 zits leverbaar

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

Sterretje

gezocht!

Adressen en telefoonnummers:

Reparatie of vervanging van uw voorruit…..
ook op locatie.
> AUTORUIT VERVANGEN

* Niet

> KENTEKEN GRAVEREN

in alle

> VOORRUIT POLIJSTEN *

vestig
ingen.

> STERREPARATIE

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

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

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

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

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

Interfloor Celebrate

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

400 br van € 108,- voor

TAPIJT - BEDDEN - GORDIJNEN
LAMINAAT - ZONWERING
Industrieweg 19 - Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890 - fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl
Showroom open:
dinsdag
10.00-17.00
woensdag 10.00-17.00

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

Singles van 40-85 jaar
landelijk bestand
lid BER
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

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

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

• Stabiele beelden door 100 Hz technologie
• Teletekst
• Scart aansluiting, HDMI aansluiting
• Echte aan/uit schakelaar
Minimale inruil voor
uw oude televisie € 300,-

NIEUWE LIEFDE?

Frans de Woningontruimer

PANASONIC 37”(94 cm)
FLATSCREEN TELEVISIE
Normaal € 799,-

SLIJPERIJ

Wat doen wij zoal:

U betaalt

499,-

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.

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

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

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

Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam •

Tel.: 0651338998

KvK Rotterdam nr: 24313480 • www.dewoningontruimer.nl
Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel Nederland
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Cor van der Gijp over René en zijn Feyenoord-tijd:

“Als ik de namen hoor van Dombi,
Kieboom en Moulijn word ik sentimenteel”
Iedere keer als ik de lachgrage René van der Gijp in het
tv-programma van Johan Derksen en Wilfred Genee zijn
wekelijkse act zie opvoeren, dwalen mijn gedachten af
naar de jaren vijftig toen zijn vader Wim en zijn ooms Freek,
Janus en Cor bij het Dordtse Emma een uniek kwartet
vormden. Twee broers in een voetbalteam - denk aan Rene
en Willy van de Kerkhof, Arnold en Gerrie Mühren, Frank en
Ronald de Boer - is geen zeldzaamheid, een drietal zouden we zo een, twee, drie niet kunnen noemen, maar een
viertal is een curiositeit van buitenwereldse omvang. Als
men daarnaast bedenkt dat er tegelijkertijd ook nog een
neef, luisterend naar de naam Jur van der Gijp, in het team
van de Dordtenaren speelde, dan is het niet zo gevaarlijk
te voorspellen dat dit voor eeuwig een unicum zal blijven in
het Nederlandse topvoetbal.
Vanaf het moment dat hij zich in
zijn juniorentijd bij Feyenoord op
de training met een bolhoed meldde,
heeft René de reputatie dat hij een
lolbroek en een losbol is, een talent dat
veel meer uit zijn carrière had kunnen
halen als hij de mentaliteit van zijn
vader en ooms had gehad.
Vergeten wordt dan wel eens dat hij
meer interlands (15) op zijn naam
heeft staan dan ome Cor (13), die na
zijn succesvolle periode (1956-1963)
met 161 doelpunten in 223 competitiewedstrijden door vele Feyenoorders
nog altijd gekoesterd wordt als de
topscorer en de beste middenvoor aller
tijden.
Om nog even bij René te blijven stilstaan: hij had ongetwijfeld grote kwaliteiten. Hij had een daverend schot
en een flitsende demarrage. “Maar hij
moest wel de ruimte krijgen”, vult Cor
aan. “Overigens is hij heel wat serieuzer dan hij nu in het tv-programma
doet voorkomen. Daarin probeert hij
de populaire lolbroek uit te hangen.
Als entertainer maakt hij een heleboel
theater. Het is echt een scheet van
jongen.”
Vijfmansaanval
Van de vier gebroeders Van der Gijp

is alleen Cor (77) nog in leven. Janus
(14/2 1921) is al in 1988 overleden,
Wim, de vader van René, volgde in
2005 op 76-jarige leeftijd en Freek, de
oudste van het stel (10/9 1919) blies
twee jaar geleden de laatste adem uit.
In de jaren dat ze alle vier voor Emma
speelden, was Freek de strateeg en
aanvoerder van het team. Hoewel Cor
hem zonder voorbehoud de beste van
de vier durft te noemen, heeft hij nooit
het oranjeshirt mogen dragen.
Cor: “Dat komt doordat hij kanjers
als Kick Smit, Faas Wilkes en Kees
Rijvers voor zich had.”
Freek, linksbinnen in de vijfmansaanval, moest zijn broers vaak tot de
orde roepen, want dat waren me een
stel raddraaiers. Dat gold vooral voor
Wim en Cor. Janus leek vanaf de kant
een rustige, bekwame rechtsbuiten met
een perfecte voorzet, maar hij kon het
niet nalaten zijn directe tegenstander
met woord en gebaar uit te dagen en
te sarren. Cor: “Janus was op zijn best
als zijn directe tegenstander agressief
werd. Dan kon hij hem het gemakkelijkst uitspelen.”
Genieten
Cor was ook geen lieverdje. In zijn
jonge jaren was Rik Coppens, de

- Cor van der Gijp scoort voor Feyenoord -

- De vier Gijpjes zittend v.l.n.r.: Janus, Wim, Cor en Freek -

Antwerpse visboer en middenvoor van
het Belgische elftal, zijn idool. In een
interview met mijn HVV-collega Hans
Reismann deed hij in juni 1989 de
volgende ontboezeming: “De manier
waarop Coppens de lucht inging, met
zijn ellebogen werkte, penalty’s en
vrije schoppen versierde, daar kon ik
intens van genieten. Ik vond het altijd
machtig om oorlog te maken. In de tijd
dat Hans Kraay nog voor het Utrechtse
DOS uitkwam, speelde ik graag tegen
hem. Het was bekend dat hij zwakke
wenkbrauwen had, dus was het leuk
bij een kopduel naar achteren uit te halen. Als het bloed uit zijn wenkbrauw
gutste, had ik het naar m’n zin...”
Als Emma in de beginjaren vijftig ergens op bezoek kwam, zat er
elektriciteit in de lucht. “Dat kwam
zo,’’ vertelt hij openhartig. “Toen ik
als broekje van zeventien bij Emma
in het eerste elftal kwam, trof ik daar
een slingerback, genaamd Wim van
der Starre. Die naaide de hele ploeg
op. Die maakte ons wijs dat hij even
zijn oor te luisteren had gelegd in de
kleedkamer van de tegenpartij, waar
de trainer verschrikkelijk te keer zou
zijn gegaan. Als we dan het veld op
gingen, hadden we het gras al opgevreten voordat de bal een omwenteling
had gemaakt.”
Politie te paard
In de tijd dat ik nog junior was bij
Excelsior heb ik op Woudestein
wedstrijden tegen Emma meegemaakt,
waar de vonken vanaf vlogen. In de
wandelgangen van het stadion hangt
nu nog een foto, waarop te zien is hoe

Kees Verboom en Wim van Kilsdonk
voorovergebogen en met gebalde
vuisten boven een gevelde Wim van
der Gijp staan.
Henk Schouten, toen nog tegenstander
van zijn latere vriend Cor, herinnert
zich goed een wedstrijd tegen Emma,
waarbij de politie te paard op een
gegeven ogenblik het veld in kwam
stormen. “Herinner Cor er maar even
aan, dat Excelsior met 2-0 won’,’
lachte Schouten bij een van zijn laatste
bezoeken aan Woudestein.
Als senior heb ik later ook nog wel
eens te maken gehad met de jongste
Van der Gijp. Dat was in een periode
dat Cor en ik beiden herstellende
waren van ernstige blessures en in
de tweede elftallen speelden op het
bijveld naast het stadion, dat onlangs
tot parkeerterrein is omgetoverd.
We waren toen elkaars directe
tegenstander. Op een moment dat
de bal vlak voor me op een polletje
terechtkwam en tussen mijn benen
door dreigde te glippen, sloot ik in een
reflex mijn knieën, waardoor de knikker een fractie van een seconde vlak
onder mijn edele delen klem kwam
te zitten. Iedere andere tegenstander
zou zich even hebben ingehouden.
Cor niet. Die haalde meedogenloos
uit waardoor mijn klokkenspel van
slag raakte en ik voor meer dan tien
seconden door de knieën ging.
Revanche
Toen ik opgelapt was heb ik Cor gezworen dat ik hem terug zou pakken.
Ik stond niet bekend als een grove of
gemene speler, maar dit soort aansla-

gen kon ik niet over mijn kant laten
gaan. Om niet het gevaar te lopen uit
het veld gestuurd te worden en mijn
ploeggenoten te duperen heb ik met
mijn reactie zo lang mogelijk gewacht.
Pas in de laatste minuut kreeg ik de
kans revanche te nemen. Een niets
vermoedende medespeler van Cor was
toen zo vriendelijk bij een inworp de
bal in diens richting te gooien. Nou
daar ging Cor... Alles liep met een sisser af. Als we elkaar nu, bijna vijftig
jaar later, tegenkomen is het eerste dat
Cor met een spottende glimlach zegt:
“Hoe kon je nou zo stom zijn de bal
tussen je knieën te klemmen.” Cor had
gelijk. Ik had m’n lesje geleerd.
Op een enkel ongemakje na is Cor nog
kerngezond. Na enkele jaren in Hank
te hebben gewoond is hij onlangs
teruggekeerd in zijn vertrouwde Dordrecht. “Ik heb een prachtige tijd bij
Feyenoord meegemaakt”, besluit hij.
“Aan drie personen in het bijzonder
bewaar ik fantastische herinneringen. Als ik hun namen hoor, word ik
sentimenteel. Richard Dombi was de
beste trainer die ik ooit heb meegemaakt, Cor Kieboom was een groot
voorzitter, vooral op het menselijk
vlak en Coen Moulijn, was in zijn tijd
de beste linksbuiten van de wereld. “
En dan met een knipoog. “Al waren
die dwarrelende voorzetten van hem
wel moeilijk in te koppen...”

den
Dick van

Polder
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4 TOT10 KILO AFVALLEN
KOUSEN AANMETEN
WONDVERZORGING
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epilennium.nl

OEDEEMTHERAPIE

ACNÉ-THERAPIE

ONTHAREN

KLINIEK voor HUID- OEDEEMTHERAPIE
en
VERANTWOORD AFVALLEN

AV È N E P R O D U C T E N
LITTEKENTHERAPIE

Meer keuze,
meer kwaliteit,
meer zorg

elektrisch
verstelbaar vanaf

895
EURO

Epilennium Rotterdam
Naast Ikazia ziekenhuis

Strevelsweg 740
tel. 010 – 481 44 93

COUPEROSE

PIGMENTVLEKJES
ENDERMOLOGIE®

• Meer dan 100 fauteuils
• Vakkundig zitadvies
• Zitten op maat
• Ophaalservice

Epilennium Maassluis
Medisch Centrum “Docwerk”

De Vloot 206 c
tel. 010 – 24 67 660

C A M O U F L A G E

Deze
advertentie is

100
EURO
waard!

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ
WWW.JANBEHANG.NL
Grote collectie
behang, tevens
zonwering

Bij aankoop van een fauteuil is
deze advertentie 100,- euro waard!*

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

GORDIJNATELIER

Behangers en Schilders aanwezig.

STOELENMATTERIJ

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

MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
vanaf

495

LEDERBEWERKING

Opticien

EURO

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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils
Henk Speksnijderstraat 8, 3067 AC Rotterdam Alexanderpolder
(naast Burchthuys, bij winkelcentrum Het Lage Land)
Openingstijden di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur, za. 10.00 - 17.00 uur
Telefoon 010 - 456 72 80 Internet www.zitwel.nl

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

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

politiebericht

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684
www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Cuperus&Dominicus


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

r

Steenhouwers sinds 1840


Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

Openhaarden &
Kachelcentrum

Bezoek onze toonzaal in de regio

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

Burg. van Walsum 530
3011 MZ Rotterdam
Tel.: 010 - 2709009

www.cuperusdominicus.nl
Grafmonumenten, urnen, assieraden, restauratie,
natuursteen, brons, rvs en glas



23 vestigingen in Nederland


Kantonees specialiteiten restaurant Wing Wah
bestaat al 40 jaar !
---

Onze keuken biedt u specialiteiten uit Kanton, Peking Szechuang en
Shanghai, zoals de twee favoriete gerechten van onze klanten:
Dimsum en de Gefileerde Pekingeend met flensjes.
Tevens kunt u het hele jaar genieten van verschillende dagverse en
op speciale wijze bereide zeevissoorten. Horen is geloven, proeven
is de bevestiging en genieten is het antwoord.
---

Bij inlevering van deze advertentie, een
GRATIS drankje per persoon
_____________________________________________

Atjehstraat 90A, 3072 ZJ Rotterdam, 010-4859078








Gratis
voor de deur
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Strandvakantie aan de Waalhaven
Voor velen was vakantie
voor de Tweede Wereldoorlog een kostbaar goed.
Er bestond namelijk geen
wettelijk recht op vakantie,
dat kwam pas in 1941. Toch
beschikten veel werknemers
al voor de oorlog over enkele
vakantiedagen, doordat die
waren vastgelegd in afzonderlijke cao’s.

Hoe schaars de vakantiedagen ook
waren, men trok eropuit als het
enigszins kon. De Hoek of Rockanje
waren favoriete badplaatsen. Maar in
de jaren dertig, toen de economische
crisis toesloeg, ontstonden in Rotterdam allerlei plaatsen waar men
gratis kon zwemmen. Natuurlijk had
je de Kralingse Plas, maar ook op
het eiland Brienenoord ontstond een
recreatiestrand. De meest in het oog
springende vorm van strandvermaak
was het badstrand aan de Waalhaven. Gelegen aan pier 1 en pier 2
zochten duizenden Rotterdammers
hier vertier en vermaak. Deze plek
is de geschiedenis ingegaan als het
crisisstrand.
‘Werkend en werkloos Rotterdam,
dat niet de Hoek zocht, was daar
neergestreken. Ze zetten er hun
tentje op en waren er de hele dag,
op het harde, ruwe rivierzand, grof
van korrel en vettig vaak van klei, ze
lagen in het brakke water, of tussen
de tentjes in de zon te midden van
het krassen van de meest versleten

- De Waalhaven was in de jaren dertig een geliefd oord voor dagrecreanten en vakantiegangers (foto uit ‘Rotterdam in de jaren dertig’ van Herman Romer) -

grammofoonplaten.’
Zo beschreef de Nederlandse auteur
Bordewijk – die het met eigen ogen
had gezien – het crisisstrand. Pier
1 en pier 2 waren oorspronkelijk
bedoeld voor de overslag van
goederen, maar lagen er sinds de
oplevering nog altijd verlaten bij.
Daardoor konden avonturiers deze
havendammen spontaan in gebruik
nemen.
Talrijke Rotterdammers ontdekten
de voordelen van deze plek. De zanderige havendammen, in combinatie
met de ‘immense’ Waalhaven, creëerden de illusie van het strandleven.
Zwemmen was er gratis en het lag
op loopafstand voor iedere Rotter-

dammer. Niet zelden liep men vanuit
Crooswijk via de oude Willemsbrug
naar de Waalhaven. Toch al gauw
een uur lopen, maar men keek niet
op een kwartiertje meer of minder.
Symbool
Al snel werd deze plek een symbool
voor de economische crisis. De
eerste tijdelijke bewoners sierden
hun tent op met benamingen als
´Crisiswijk´ en ´Huize Crisis´, een
teken van galgenhumor, maar ook
van weerbaarheid. Het weekblad
Groot Rotterdam wijdde zelfs een
speciale fotoreportage aan dit oord
van vermaak en verbond er als eerste
de naam ´crisisstrand´ aan.

Men hoopte dat de crisis snel voorbij
zou gaan, maar de economische
teruggang bleek van langere duur.
Steeds meer mensen bouwden op
één van de twee pieren zelfgemaakte
huisjes en woonden er langere tijd.
De toevloed aan dagjesmensen
maakte voorzieningen nodig. Er
kwamen wc´s en fietsenrekken. De
Rotterdamse Reddings Brigade en
de EHBO hielden een oogje in het
zeil en voor de mensen die er semipermanent woonden, kwam er een
kampeervereniging onder leiding
van de heer Van Doodewaard en
later de heer Blad. Er was ook een
kampwachter, C. Kruidenier, die
toezicht hield.

Crisisstrand
De mensen deelden op het strand lief
en leed met elkaar, soms zelfs met
zeelieden van naburige schepen, die
in de Waalhaven opgelegd waren.
Zo trokken op een avond eens Russische zeelui met een balalaika naar
het strand om daar met de andere
gasten liederen te zingen. Wat zouden ze samen hebben gezongen?
Gek genoeg is van de hele geschiedenis van dit crisisstrand bijna niets
opgetekend. Zouden er nog mensen
zijn die herinneringen hebben aan
dit strand? Ik ben bezig met een
onderzoek naar dit strand en iedere
herinnering is welkom. Zijn er nog
mensen die zich de potige EHBO´er
Dirk van Veelen of strandwacht
Kruidenier herinneren? Waren er
kampbewoners die tijdelijk hun huur
opzegden om zo goedkoop te kunnen wonen op de Waalhaven? Wie
heeft er nog avonturen beleefd op
het crisisstrand?
Er schijnt ook op pier 7 aan de Waalhaven, de kant van Heijplaat, een
kampeerterrein te zijn geweest. Wie
weet daar wat van? En tot slot: hoe
is het met het crisisstrand afgelopen en wanneer verschenen daar
uiteindelijk de eerste bedrijven? Laat
dit stukje authentieke Rotterdamse
geschiedenis niet verloren gaan!
E.Th. Mos
Marter 33, 3225 RJ Hellevoetsluis
0181-847795

Eerste verkenning
Ondanks waarschuwingen van familie en vrienden vertrokken mijn echtgenote en ik donderdag 16 mei 1963, ‘s
morgens om kwart voor vier in onze 2 CV oostwaarts.
Langs de Kralingse plas en de molens via de oude weg
naar Utrecht en vervolgens via Arnhem naar Duitsland om
‘s avonds om 17.30 uur in Pfraundorf te eindigen. De eerste 950 kilometer zaten er op.
De volgende morgen ging het verder,
door Oostenrijk richting toenmalig
Joegoslavië. De Joegoslavische
grens passeerden wij zonder enig
oponthoud. Na een overnachting in
Domzale reden wij richting Zagreb,
waar we, met een introductie van
de Rotterdamse filmliga de Globus
Filmstudio’s bezochten. Hier werd
gewerkt aan een Amerikaanse animatiefilm: “de eerste en de laatste”,
volgens de cineasten, die geen waardering konden opbrengen voor dit
soort zoete films. Maar ja, er moest
wel geld verdiend worden.
Het plan was via Beograd naar het
zuiden te rijden, naar het meer van
Ochrid. Onderweg naar Beograd
begaf de spanningsregelaar van de
2 CV het. In een garage langs de

weg werd deze gerepareerd: dat
duurde erg lang, maar was goedkoop.
Hierdoor arriveerden we pas om
0.45 uur in hotel Beograd. waar we
in een klein restaurant de allerbeste
koude schotel ooit aten. Ook hier,
zoals in alle hotels en restaurants
een groot portret van president Tito
aan de muur. Vervolgens naar Prilep,
waar we overnachtten in een zeer
eenvoudig hotel, waar de ramen in
de wand tussen kamer en gang met
kranten waren dichtgeplakt, maar we
genoten van een uitstekend ontbijt
met oorverdovende Macedonische
muziek. Wij wilden verder de weg
langs de Albanese grens en vervolgens de kustweg langs de Adriatische
zee volgen, maar deze was zo slecht
dat wij bij Struga zijn gekeerd.
Gezien de aanhoudende problemen

met onze ‘eend’ besloten we naar
Oostenrijk terug te keren, waar in
Villach de auto werd gerepareerd.
Gelukkig konden wij aan de grens
een nieuw visum krijgen. De volgende morgen in Rijeka ontbijt op
het terras van een klein restaurant aan
het water, temidden van de inmiddels ontwaakte dames van de nacht.
Langs de mooie kustweg ging het
verder naar het zuiden. Jongetjes
langs de weg boden schildpadden en
kersen aan. Bij Travnik een zeer onvriendelijke bevolking. Wij vroegen
er de weg, vertrouwden het niet en
namen de tegenovergestelde richting
die de juiste bleek te zijn. Jongens
wierpen stenen naar onze auto. ‘s
Avonds reden we door naar Ptuj. Het
was inmiddels pikdonker. De weg
voerde door een bos en bij een open
plek kampeerde een groep zigeuners
bij een groot kampvuur. Er werd
gezwaaid tot wij uit zicht waren.
In Ptuj, in hotel Haloski Biser,
hoorden we bij aankomst dat wij in
het Jazzcafé in de kelder nog konden
eten. Na een prima broodmaaltijd en

- Genieten van de culturele pracht van Joegoslavië -

een door zeer luidruchtige Oostenrijkse toeristen gestoorde nachtrust
werden de nodige inkopen gedaan.
Tenslotte begonnen we, met ieder een
flesje uitstekende wijn als afscheidscadeau van “het huis”, de terugreis.
Op 7 juni arriveerden we met 7000
kilometer op de teller in Rotterdam.
Het reizen zonder enige reservering is ons uitstekend bevallen. We
logeerden in de grote steden in vooroorlogse hotels en in de provincie in
moderne hotels of motels. De service
was overal bijzonder goed, mits
duidelijk was dat wij uit Nederland

kwamen. Er waren veel toeristen,
maar we zagen Nederlanders noch
Nederlandse kentekens. De meeste
Nederlanders waren in die tijd blijkbaar zo onder invloed van de koude
oorlog dat ze bang waren naar OostEuropa te gaan. Dit veranderde pas
in de jaren ‘80. Uit die tijd stammen
de vele ‘broodjes aap’, een Nederlandse specialiteit, die ons tot na de
eeuwwisseling werden aangeboden.
En wat wij onderweg beleefden?
Heel veel, maar daarvoor ontbreekt
hier de ruimte.
J. de Wit
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De beste lastminutes boek je
bij Peter Langhout Reizen
naar Nederland

naar Duitsland

naar Spanje

Genieten in Drenthe

Teutoburgerwald

Santa Susanna

v.a.

59

“Het Witte Veen” is een rustiek hotel, gevestigd in een oude Drentse
boerderij nabij het dorpje Witteveen. Het hotel bevindt zich midden in de driehoek Emmen-Hoogeveen-Assen en ligt daarmee echt
in het hart van Drenthe. De omgeving leent zich uitstekend voor
fiets en/of wandeltochten. Reiscode: BE30841

naar Duitsland
Beiers bier en Oktoberfest

Vraag nu de nieuwe
najaar/kerst/winter brochure aan!

299

Het bekendste feest is natuurlijk het Oktoberfest in München dat
jaarlijks in de laatste twee weken van september en de eerste week
van oktober op grootse wijze gevierd wordt. Tijdens deze reis bieden
wij u de mogelijkheid om de gezellige sfeer van het Oktoberfest te
proeven. Reiscode: BE30543
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10 dagen Apt. Odissea Park
o.b.v. logies
diverse vertrekdata

v.a.
o.b.v. 4 pers.

Dit mooie appartementencomplex ligt direct aan de boulevard van
Santa Susanna en vlakbij het centrum. Het beschikt over een zwembad met whirlpool en zonneterras en ook het strand ligt op slechts
100 m. afstand. U bent verzekerd van een heerlijke vakantie in Odissea
Park. Reiscode: BEA6767

naar Kroatië
Kroatië

10 dagen Hotel Zagreb
o.b.v. halfpension
diverse vertrekdata

Winte

10

v.a.

59

v.a.

In een prachtige natuurrijke omgeving bij Willebadessen ligt hotel
Der Jägerhof. Het hotel beschikt over een restaurant, stube, café
met grill en een kegelbaan. Bovendien kunt u heerlijk ontspannen
in de sauna, het Fins dampbad (excl), de fitnessruimte en het solarium (excl.). Reiscode: BEA4131

2009-20

5 dagen Hotel Post
o.b.v. halfpension
vertrek 30 september

3 dagen Treff Hotel der Jagerhof***
o.b.v. logies en ontbijt
diverse vertrekdata

VPL438

3 dagen Hotel Het Witte Veen**
o.b.v. halfpension
diverse vertrekdata

Sted
Week en &
endje
s

Winter

Kerst

v.a.

U verblijft tijdens deze excursiereis in het plaatsje Karlobag. Vanuit dit
prachtige plaatsje aan de Adriatische kust maken we mooie excursies
naar de steden Opatija, Rijeka en Zadar en bezoeken we de zeer
bekende Plitvice meren en het mooie eiland Pag. Reiscode: BE30580

out.n

l

naar Duitsland

naar Duitsland

naar Spanje

Kerstreis Moezel

Kerstreis single-reis Oost-Duitse steden

Kerstreis Costa Brava

3 dagen Hotel Hutter
o.b.v. halfpension
diverse vertrekdata

v.a.

135

Zo net voor de feestdagen bezoekt u de mooiste plaatsen in dit
gebied. Bezichtig het leuke wijnstadje Cochem en proef de heerlijkste
wijnen. Ook nemen we u mee naar het bezienswaardige BernkastelKues en het oude vakwerkstadje Monschau. Reiscode: BE33018

6 dagen Ramada Hotel Halle
o.b.v. halfpension
vertrek 22 december

v.a.

425

Speciaal voor alle alleengaanden selecteerde Peter Langhout Reizen deze fantastische Duitse bestemming. We nemen u mee naar
de historische stad Weimar, bezoeken de muziekstad Leipzig en
maken kennis met de Lutherstad Wittenberg. Reiscode: BE33070

12 dagen Hotel Eugenia
o.b.v. volpension
vertrek 22 december

naar Italië

naar Duitsland

Western Highlights

Vliegexcursie Rimini

Rijn Moezel

v.a.

998

Indrukwekkende rondreis door het mooiste gedeelte van de USA.
De reis begint en eindigt in bijzonder Los Angeles en is feitelijk een
grote aaneenschakeling van bijzondere hoogtepunten. Deze schitterende rondreis brengt u naar het mooiste gedeelte van NoordAmerika. Reiscode: BE33080

8 dagen heerlijk nazomeren
o.b.v. logies
Vertrek 5, 12, 19 en 26 sept.

v.a.

399

Vanuit Rimini maken we een 3-tal interessante excursies. En wel
naar de eeuwige stad Rome met haar Colosseum, de Trevifontein,
Vaticaan en de Sint Pieter. Daarnaast gaan we naar Venetië met
haar fameuze San Marcoplein. Als laatste staat San Marino op het
programma. Reiscode: BE32745

v.a.

659

De Spaanse kust, een ideaal vakantieoord om de feestdagen door te
brengen. We nemen u mee op diverse prachtige excursies. Wat dacht
u van een bezoek aan Besalu, het Montserratgebergte en de botanische tuinen van Blanes. Ook brengen we een bezoek aan Barcelona.
Reiscode: BE33002

naar Verenigde Staten
12 dagen diverse hotels
o.b.v. logies
diverse vertrekdata

439

8 dagen Rijn Moezel cruise
o.b.v. volpension
vertrek 7 november

van 459

voor

399

Het programma is bijzonder gevarieerd. U vaart niet alleen over de
Rijn, maar maakt ook een mooie tocht over de Moezel, waarbij u de
steden Koblenz, Zell en Cochem gaat bezoeken. Tijdens de cruise
kunt u rekenen op een perfecte service en een uitstekende verzorging. Reiscode: BE32414

OUDROT36

Peter Langhout Reizen

meer weten of boeken? bel 0900 0991 (0,15 p/m) of kijk op peterlanghout.nl
Boek via peterlanghout.nl en bespaar tot € 10,- reserveringskosten.
Alle prijzen zijn o.b.v. 2 personen tenzij anders vermeld
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Special
Geniet van de nazomer!
De nazomer leent zich bij uitstek voor mooie wandel- of fietstochten. Geniet van de rijke kleurschakeringen van bomen in
beginnende herfstooi en de nostalgische nevelige herfstdagen. Bekijk de paddenstoelen en ruik de kruidige, schimmelige boslucht of waai lekker uit aan rivier, meer of strand.

Kamperen in een vrachtwagen
Ik woonde op het Zevenbergsedijkje; het was de zomer
van 1955 en ik was 10. Op een avond kwam onze overbuurman, de heer Stigter, naar mijn ouders toe om te
vragen of ze het leuk zouden vinden samen met zijn gezin
een dag of vijf met vakantie te gaan. Maar het zou wel
een kampeervakantie worden.
Hij mocht een vrachtwagen lenen
van een collega. Daar ging een
dubbel zeil overheen en alleen de
achterkant was open. Daar hingen ze
een deken voor als we gingen slapen.
Mijn ouders zeiden ja en begonnen
aan de voorbereidingen voor het
vertrek.
De matrassen werden uit de ledikanten gehaald, borden, pannen en
bestek uit de kasten en alles werd in
de vrachtwagen geladen. Voor water
namen ze een grote melkbus mee en
voor ons om te zitten twee houten
tuinbanken, een houten trap om in de
auto te klimmen en het schoenpoetsmandje (mijn moeder vond dat je er
altijd netjes moest uitzien) waar ook
een hamer in lag, want die hadden
we nodig om op de houten achterklep
te slaan als we de bestuurder wilden
laten weten dat hij moest stoppen.
Eindelijk gingen we op weg naar
Limburg. Na een mooie rit werd
de auto in Valkenburg op een grote
parkeerplaats neergezet, vlakbij het
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riviertje de Geul. De moeders gingen
koken (op een primus), de vaders
kwartiermaken en de kinderen (vier)
de omgeving verkennen.
Om te kunnen slapen moesten de
tuinbanken, melkbus en nog wat
andere spullen naast de auto gezet
worden, want anders konden de
matrassen niet naast elkaar gelegd
worden. De volgende dagen hebben
we door het mooie Klein-Zwitserland
gereden, zijn naar Vaals geweest
en hebben bij het drielandenpunt
gestaan.
Gastvrij
Opvallend vond ik de gastvrijheid
en hartelijkheid van de Limburgse
mensen. Op een avond, toen we een
plekje voor de nacht aan het zoeken
waren, werden we overvallen door
een vreselijke onweersbui. Ik was
heel erg bang voor onweer en het
werd zo erg dat ik er zelfs misselijk
van werd. Mensen kwamen vragen
wat er aan de hand was en toen

mochten we ‘s nachts bij hen op het
erf staan.
In Noorbeek ontmoetten we een
mevrouw die met haar kinderen een
boerderij draaiende hield en daar
kregen we een vergiet vol pruimen
van. Wat een verwennerij.
Ook ben ik een keer in paniek
geweest en dat kwam zo; we gingen
verder rijden en het trapje werd
weer tegen de achterkant gezet toen
mevrouw Stigter tegen mijn moeder
zei: “Kan jij niet zonder dat trapje in
de auto komen? Kijk, dat doe je zo!”
Net toen zij in de auto zat trok die op
en reed weg, mijn moeder met trapje
en al achterlatend. Het werd nu snel
zoeken naar de hamer en als je die
echt nodig hebt duurt dat wel even.
Ik dacht dat ik mijn moeder nooit
meer zou zien.
Het is voor mij een vakantie geworden die in mijn hersenen is gegrift en
het kampeervirus in mijn bloed heeft
opgeslagen.

Overnacht in
een Pronkkamer
U vindt de Bed en Breakfast verspreid
over het land in herenboerderijen,
buitenhuizen, monumentale panden,
stads- of dorpsvilla’s en grachtenpanden. De kleinschalige accommodaties
liggen op de mooiste of bijzonderste
plekjes van ons land. Kies voor het
weidse platteland van Groningen en
Friesland, de Limburgse heuvels, het
Noord-Hollandse polderlandschap,
de Hollandse en Zeeuwse kust, het
rivierenlandschap van midden Nederland of de bossen van de Achterhoek
en Twente, het platteland, een dorp
of stad. Kom zélf die gastvrijheid
en luxe ervaren en boek nú een lang
nazomerweekend, midweek of week
in een van de karakteristieke ‘Pronkkamers’. Zie voor adressen www.
pronkkamer.com of bel 0595-425231,
Marijke Kuitert - van Lievenoogen
voor een brochure.

Truus Hoogendoom - van den Berg
Floridaweg 7
2905 AD Capelle a/d Ijssel
010-4510846

Gezellig familiehotel** gelegen
gelegen aan
aan de
de rand
randvan
vanhet
het
Nationaal Park het Drents-Friese Wold,
Wold,
50 comfortabele kamers,
kamers, lift
lift aanwezig,
aanwezig,sfeervolle
sfeervolle
zalen bieden u een riant
riant onderkomen.
onderkomen.

Beleef de sfeer
sfeer van
van gastvrijheid
gastvrijheiden
encomfort
comfort
3-daags
“Beslist
de moeite
waard”waard”
3-daagsfietsarrangement
fietsarrangement
“Beslist
de moeite
••vanaf
p.p.p.p.
vanaf€ 110,00
€ 110,00

uw
uw mooiste
mooiste actieve
50-plus vakantie
week of midweek
geheel compleet
verzorgde vakantiereis
halen/brengen
excursies
gezellig avondprogramma

Trek er een paar dagen op uit om
een nieuwe omgeving te ontdekken
en overnacht in een pronkkamer.
De naam is ontleend aan de ‘mooie
kamer’ die vroeger alleen tijdens
hoogtijdagen en ‘s zondags na de kerk
gebruikt werd. U kunt nu overnachten in een eigentijdse versie van de
‘mooie kamer’ bij de circa 125 bij de
Stichting Karakteristiek Bed & Breakfast De Pronkkamer aangesloten B &
B’s die allemaal zorgvuldig geselecteerd zijn op authenticiteit, sfeer, comfort en gastvrijheid. De ‘mooie kamer’
is altijd ruim en sfeervol ingericht en
voorzien van een eigen badkamer. ’s
Morgens geniet u van een uitgebreid
ontbijt met verse streekproducten.
Daarna ligt de dag voor u open: wandelen, fietsen, een museum bezoeken
of gewoon wat rondtoeren. Uw gastvrouw en gastheer voorzien u graag
van nuttige en interessante tips om
de omgeving te verkennen. ’s Avonds
geniet u van alle comfort, een gezellig
zitje, koffie- en theefaciliteiten, een
televisie en uitstekende bedden.

5-daags
“De paden
op de lanen
5-daagsfietsarrangement
ﬁetsarrangement
“De paden
op dein”
lanen in”
••vanaf
p.p.p.p.
vanaf€ 250,00
€ 290,00
6-daagse
" Compleet
". € 350,00
pp.
Bridge - Midweek
Klaverjas
midweekverzorg
“Compleet
verzorgd”
••vertrek
7, 14p.p.
+ 21 sept., 5 + 12 okt.
vanaf31€aug.,
265,00
8-daagse
" Uw“Uw
mooisteweek
v.a. € 445,00 pp.
8-daagsevakantieweek
vakantieweek
mooiste"week”
••vertrek
5 + p.p.
12 sept., 3 + 10 okt.
vanaf29€ aug.,
445,00
Kerst-Nieuwjaarsreis
20092009
Kerst-Nieuwjaarsreis
11
enen
thuis,
incl.incl.
excursies
11dagen
dagenuituit
thuis,
excursie programma

www.hotelaandevaart.nl
www.hotelaandevaart.nl
Voor informatie of reservering
reservering
Vaart n.z. 88/89, 8426
8426 AV
AV Appelscha,
Appelscha,Tel.
Tel.0516-43
0516-4332
3232,
32,info@hotelaandevaart.nl
info@hotelaandevaart.nl

Special voor u als lezer van De Oud Rotterdammer deze aanbieding!
Derlon Hotel Maastricht, het 4 sterren hotel met 5 sterren service, gelegen midden in het centrum
van Maastricht, op het onze lieve vrouweplein naast de onze lieve vrouwebasiliek.
2 Overnachtingen in een comfortabele kamer
Welkomstdrankje
2 x Deluxe champagne ontbijtbuffet
Informatiegids over de stad
Entreekaartje voor een rondvaart over de Maas
Speciale prijs voor u als Oud Rotterdammer lezer:

€ 172,50 p.p
(Dit arrangement is boekbaar is op basis van beschikbaarheid en van zondag
t/m donderdag, van vrijdag t/m zaterdag geldt er een toeslag van € 25,00 p.p.
Bovenstaande prijzen zijn exclusief citytax en servicecharge à € 5,85 p.p.p.n.)

Onze Lieve Vrouweplein 6, 6211 HD Maastricht
T: 043 32 16 770, F: 043 32 51 933
info@derlon.com, www.derlon.com
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Special
Kamperen in Hulshorst

Holland America Line
in 2010 meer rondreizen
vanaf Rotterdam
In 2009 waren de schepen van de Holland America Line vaker te
zien aan de Wilhelminapier op de Kop van Zuid. In 2010 zullen er
nog meer cruises vertrekken en terugkomen in Rotterdam. Met
het schip de Westerdam kunnen de Noorse Fjorden, de Noordkaap,
maar ook Schotland en Engeland vanuit Rotterdam bezocht worden. Zodoende zal de scheepshoorn in de Nieuwe Waterweg nog
vaker te horen zijn!
Het trekt de aandacht, zo’n prachtig donkerblauw cruiseschip met witte elementen
van de Holland America Line aan de
Wilhelminakade, vlakbij hotel New York.
Op dagen dat er een schip van Holland
America ligt, komen veel Rotterdammers
een kijkje nemen en tijdens de vaart door
de Nieuwe Waterweg klinkt regelmatig de
scheepshoorn om de toeschouwers aan de
wal te groeten.
Want Rotterdam heeft van oudsher iets met
de Holland America Line! Passagiers in- en
ontschepen er en op die dagen heerst er een
opgewonden, drukke sfeer nabij de cruiseterminal. In 2010 staan zelfs vier cruises
van en naar Rotterdam aan boord van het

MS Westerdam op het programma. Zo kan
men per schip de Noorse Fjorden aandoen
en zelfs de Noordkaap bereiken. Bovendien
kan men ook voor een cruise van en naar
Amsterdam (naar o.a. St. Petersburg) met
het MS Eurodam boeken. Tevens zal dit
schip de overtocht gaan maken van Amsterdam naar New York. “Holland America
Line speelt daarmee in op de stijgende
vraag naar cruises zonder er een vermoeiende vliegreis aan vooraf te maken”, aldus
Nico Bleichrodt, verkoopdirecteur van
Holland America in Rotterdam. “De cruises
van en naar Rotterdam zijn enorm populair,
getuige het aantal informatieaanvragen en
boekingen voor de cruises in 2010.”
Deze zomer voer het MS Rotterdam de

Cruises 2010

Cruisen vanuit Rotterdam

cruises naar Noord-Europa, in 2010 wordt
de grotere en nieuwere Westerdam hiervoor ingezet. Net als Bleichrodt was ook
Clara Gruben van Dock C CruisePartners,
één van de partners van Holland America,
deze zomer aan boord van de Rotterdam
om haar passagiers te begeleiden en met
raad en daad terzijde te staan. “Een cruise
komt vanwege het gemakkelijke vertrek
vanuit Rotterdam ineens veel dichterbij
voor mensen uit Rotterdam en omgeving,
en dat hebben we gemerkt”, aldus Gruben,
die ook een groot succes voor de cruises
vanuit Rotterdam in 2010 voorspelt.
Bleichrodt en Gruben verwachten een
enorme toename in de vraag naar cruisevakanties. Groeide de cruisemarkt in 2008
al met 45%, in 2009 valt een imposante
groei van 47% te constateren. De prijzen
zijn aantrekkelijker dan ooit en ervaren
cruisepassagiers kunnen bevestigen dat een
cruisevakantie veel waarde voor het geld te
bieden heeft.

26 juli 2010: 8-daagse cruise

In de jaren 68-78 zijn we met ons gezin (drie jongens) op
kampeervakantie naar Hulshorst geweest. We stonden met de
tent in het bos waar alleen een pomp was. Een toilet moesten wij
zelf graven, met een windscherm en een vissersstoeltje met een
WC brilletje erop. Als het regende moest je de paraplu opzetten.
Eenmaal per week konden wij naar het badhuis in Harderwijk,
voor de rest van de week zetten we een gieter in de zon (als
hij scheen). Zo wasten wij ons of we gingen zwemmen in de
Zandeplas bij Nunspeet. Een wasketel hadden we ingegraven,
dat was onze koelkast. De huisdieren namen we ook mee, een
hond, cavia en koerduif. Dit alles ging mee in een klein autootje
(Austin A 40). We droegen allemaal donkere kleding, want we
hadden geen warm water of wasmachine.
Er waren meerdere gezinnen, dus ‘s avonds gingen we volleyballen of speelden we wegkruipertje en badminton. Bij de
boswachter werd na de vakantie afgerekend, 60 cent en 15 cent
voor de pomp en 15 cent toeristenbelasting p.p.
‘s Nachts liepen de wilde zwijnen om de tent, dus alles wat eetbaar was moesten we hoog in de boom hangen. Het waren leuke
vakanties, de kinderen (nu volwassen, 46-48-49 jaar) praten er
nu nog over.
Grè Verbeek van Ee
Valkeniersweg 29
3075 AX Rotterdam

2 augustus 2010: 13-daagse cruise

Rondom Engeland,
Schotland en Ierland

Noorse fjorden

Pak nu uw kans en
profiteer van vroegboektarieven

Binnenhut
vanaf

Buitenhut

899,- vanaf

1086,-

14 augustus 2010: 13-daagse cruise

Rondom Engeland,
Schotland en Ierland

Binnenhut
vanaf

www.dockc.nl

1499,-

Buitenhut
vanaf

1795,-

Binnenhut
vanaf

Buitenhut

1619,- vanaf

1879,-

26 augustus 2010: 13-daagse cruise

Noorse fjorden
en Noordkaap

Binnenhut
vanaf

Buitenhut

1549,- vanaf

1846,-

Prijzen zijn per persoon, gebaseerd op een 2-pers. binnenhut incl. havengelden.

Nederlandstalige reisbegeleiding aanwezig

Nederlandse dagprogramma’s en menu’s
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Special
Het Hoekje

Knijpkat, pim pam pet en Duitse Don Juans

Als trouw lezer van De OudRotterdammer las ik uw
verzoek om herinneringen op
te sturen over vakantieherinneringen uit de jaren 60 en 70.
Een van mijn leukste vakanties
met het gezin was in de zomer
van 1968.

De zomervakanties waren altijd leuk. Die brachten we
vanaf 1953 door op Camping Ockenburgh in Den Haag.
Mijn eerste herinnering is dat ik, als peutertje, over een
hek getild werd en aan de hand van mijn zusje Marianne
zo naar de tent liep. Mijn vader had een motor, maar nu
Ma en Pa een gezinnetje hadden, zou het wel superhandig zijn een autootje te hebben. Aanvankelijk wilde mijn
vader een motor met zijspan, maar dat vond mijn moeder
te gevaarlijk en uiteindelijk vonden ze een leuke auto;
een Minor.

We zouden met onze eerste auto, een donkerrode Renault-4, met vakantie gaan naar
een huisje in Ouddorp. Met drie kinderen
tussen de 8 en 12 jaar en een baby van
nog geen jaar. U begrijpt wat een bagage
we moesten meenemen, wandelwagen,
box, badje.enz. Mijn man was van plan
twee keer te rijden, maar een vriend van
ons, met een stationcar, bood aan ons weg
te brengen en na twee weken weer op te
halen. Dat was geweldig natuurlijk, want
een Renault 4 had nu eenmaal heel weinig
bagageruimte. Ons huisje was heel klein,
we betaalden ook maar enkele tientjes per
week. Het heette het Hoekje, omdat het bij
een boerderij hoorde, van de familie Hoek,
op de hoek van de Strandweg.
Gebakken vis
We hadden één kamer met een aanrecht, een kleine slaapkamer, waarin pa
en ma aan de ene kant sliepen in een
tweepersoonsbed en aan de andere kant
een zelfgemaakt stapelbed, met de baby
onderin en de twee jongens bovenin. Als
pa en ma naar boven keken, zagen ze een
grote dikke roe, waar we onze kleren aan
konden hangen. De oudste, een dochter,
sliep op een stretcher in de kamer voor
het aanrecht, meer plek was er niet. Het
toilethokje was buiten.
We hebben er een heerlijke strandvakantie
gehad, inclusief een houten trekkar voor
de baby. Ook de boer en boerin waren geweldig. Zij genoten van ons gezinnetje en
we werden verwend met groenten en fruit
en zo nu en dan een gebakken visje.
We hebben daarna nog veel vakanties gehad, in grotere auto’s, maar deze vakantie
vergeet ik nooit meer!!

Zo konden we heerlijk met de tent en
alle spulletjes naar Ockenburgh! Het
was maar een half uurtje rijden vanaf
Schiedam en toen mijn vader de eerste keer de tentstokken was vergeten,
ging hij gewoon terug en binnen een
uurtje was hij er weer, terwijl wij ons
vermaakten in het zand.
Mijn vader had een linnen waterzak met een kraantje eraan en die
hing hij in een boom bij de tent met
heerlijk koel water. Laag, zodat wij
er ook bij konden. En natuurlijk de
hangmat. En ja, nu wordt het wel erg
oubollig, maar het ís gewoon zo: de
knijpkat: een zaklamp, maar zonder
batterijen. Door het hendeltje steeds
in te knijpen kwam er vanzelf licht,
net als bij je fiets. Door te trappen
krijg je via de dynamo ook licht. Dat
klinkt misschien simpel, maar wie
verzint dat? Waar zouden we zijn
zonder al die Willy Wortels, die alles
maar uitvinden?

G.velthoen-vankleeff@hetnet.nl

Faulebutter
•
•

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

- Heerlijk buiten op de camping -

verhuisden, omdat mijn vader een
enorme groene caravan op de kop
had getikt (die al snel wit geschilderd werd op verzoek van mijn
moeder). Hele zomers brachten we
door op de camping en het strand.
En het was geweldig! Mijn vader
ging overdag terug naar kantoor in
Schiedam en met heel slecht weer
waren wij ook zo weer thuis.

En dan denk ik telkens weer
aan die dagen van weleer
Ach dan doet mijn hart zo zeer
Mijn souvenir.

‘s Avonds voor het slapen gaan
enz.

tienerleeftijd bereikten, zouden we in
Ockenburgh nog Jörgens, Wolfgangs
en Rheinhards tegen komen, die ons:
”Ich liebe dich“ wilden leren.)
Inmiddels was de tent voor ons te
klein geworden, want binnen vijf
jaar werd ons gezin verblijd met nog
twee zusjes: Loes en Jet, een hond
Joris én een broertje Jan! Zo kwam
het dat we naar het caravangedeelte

Camping ‘t Vogelnest;
voor de 50-plusser!!
Oostmoerse Scheidweg 2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 – 611252 of
06-53 20 48 87
www.campinghetvogelnest.nl

Enkele stacaravanplaatsen
30 minuten van Rotterdam
Grote aparte plaatsen.
Toercaravans 220m2
Stacaravan plaatsen 350 m2

‘s Avonds voor het slapen gaan
blijf ik voor je foto staan
welt er in mijn oog een traan
mijn souvenir.

Ik wilde dat je wist
Hoe ik je glimlach steeds heb gemist
En je ogen zo blauw
Smeekten mij om eeuwige trouw.

- Met vriendinnen op camping Ockenburgh -

- Met vader bij de Morris -

Vakantie in het prachtige Sauerland

Pim pam pet
Mijn tante Leny en oom Herman
kwamen ook elk jaar, helemaal op
de fiets uit Oosterbeek met mijn
nichtje Conny en mijn neefje Jan
Peter. We gingen in de tent Pim
pam petten en hadden veel lol in de
speeltuin, waar het toen al wemelde
van de Duitse kinderen. Er was een
jongetje, Achim, en wij dachten dat
Conny verliefd op hem was, maar
ze zei met blozende wangetjes: ”Óh,
nietus!” Hij leerde ons onze eerste
Duitse woorden en wel: ”Du bist
verrückt.” (Jaren later, toen we de

Kampvuur
Tante Leny en Oom Herman stonden
met hun tent tegen de bosrand.
Eens had Conny haar nieuwe gitaar
meegenomen. Zij speelde heel mooi
en mijn moeder zei: ”Ach, Conny,
speel nog eens dat mooie liedje Mijn
souvenir.” Dat ging zo: (wijs ‘My
happiness’ van Connie Francis.)

Iedereen zong of neuriede mee en
het was net of we bij een kampvuur
zaten. Veertig jaar later, in 2000,
toen tante Leny haar 80ste verjaardag vierde, zong Conny weer bij de
gitaar ‘Mijn souvenir’. Ze droeg het
op aan oom Herman en mijn moeder, die beiden toen al, tot ons grote
verdriet, waren overleden. Het klonk
prachtig en voor eventjes waren we
weer met z’n allen compleet bij dat
‘kampvuur’ van toen.
Annemiek Sluiter-van Stigt Thans
Krimpen aan den IJssel

Hotel “De Lochemse Berg”

SPECIALE A
ANBIEDING
:
Tegen inleverin
g van deze
advertentie ontv
angt u op onze
arrangementen
van 3 dagen of
langer een korti
ng van 6% op
de
arrangementsp
rijs.

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

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

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

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

57413 Finnentrop - Faulebutter
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Puzzel je ﬁetstocht langs bierbrouwerijen in Belgisch Limburg
Ontdek via een ‘plezante’ ﬁetszoektocht de vier brouwerijen van
de Limburgse Kempen. Deze lekkere en bosrijke regio in het noordoosten van België is het vlakste deel van Fietsparadijs Limburg, dat
nu al drie jaar op rij verkozen is tot ‘populairste ﬁetsprovincie van
Vlaanderen’.
Het zijn verrassende ﬁetstochten, want je kent op voorhand je route
niet, enkel je startpunt. Je puzzelt je ﬁetsroute zelf in elkaar door de
vragen te beantwoorden. Zo kom je meer te weten over de bieren, de
lokale gebruiken en de geschiedenis van deze heerlijke ﬁetsstreek.

‘Leven in de BrouwFoto Toerisme Limburg, Marcus Gloger, Sarie Van den Bossche

Fietsen langs brouwerijen
De Limburgse Kempen telt vier
brouwerijen: de familiebrouwerijen
Martens en Sint-Jozef, Kasteelbrouwerij Ter Dolen, waar een abdijbier
wordt gebrouwen, en, net over de
Nederlandse grens, De Achelse Kluis.
Deze abdij van cisterciënzers is wereldwijd vermaard om haar karaktervolle trappist. Samen zijn deze
brouwerijen goed voor meer dan 23
streekbieren van hoge kwaliteit.
Nog tot 30 oktober kun je deelnemen
aan vier leuke en verrassende ﬁetszoektochten rond het thema ‘Leven

in de Brouwerij’. Verrassend, want
je weet alleen waar je vertrekt en
aankomt, en dat de route ongeveer
40 km lang is. De route zelf ontdek
je onderweg. Enkel door vragen en
opdrachten op te lossen, kom je je
volgende knooppunt te weten. Maar
moeilijk is dat niet, hoor …
Unieke proeverijen
De routes leiden je door een groen
en gevarieerd Kempens landschap,
langs landelijke wegen, weiden vol
grazende paarden, zuivelbedrijven
en het kabbelende water van diverse
beekjes en de Zuid-Willemsvaart.
Onderweg verneem je alles over het
bier en de biertraditie van de streek.
In de horeca kun je ook allerlei
unieks proeven en beleven:
Achel Extra met heerlijke Achelse
kaas, de ongeﬁlterde Sezoens van

het vat en de ongeﬁlterde Ops-Ale
van het vat. Op de route Ter Dolen
kun je exclusief picknicken in de
mooie kasteeltuin van Ter Dolen met
Ter Dolen bier en kaas. In café De
Bosberg krijg je bij een Ter Dolen of
Sezoens gratis Ter Dolen kaas en in
café Aen de Bullenschool ontvang je
een leuke verrassing als je een Ter
Dolen drinkt en hierbij een quizvraag
juist beantwoordt.
Win een luxevakantie van
2000 euro!
Met ﬁetsen en puzzelen kun je ook
van alles winnen. De hoofdprijs is
een exclusief luxeverblijf in Limburg
ter waarde van 2.000 euro! Of win
je gewicht in bier, weekendjes ter
waarde van 250 euro, verwenpakketten … Deelnemen kan tot 30 oktober.
De zoektochten staan per twee in
een brochure. Die zijn voor 2 euro te
koop in alle toeristische infokantoren
van de Limburgse Kempen of online
via www.toerismelimburg.be
Info: Toerisme Limburg,
Willekensmolenstraat 140,
3500 Hasselt, tel. 0032 11 23 74 50,
www.toerismelimburg.be

brengt leven in de brouwerij
‘Leven in de Brouwerij’ is in dit jaar het centrale thema van ‘Vlaanderen Lekker Land’. Een thema op het lijf geschreven
van bierland België, én van de Limburgse Kempen. Bierdegustaties en proefavonden, bezoekjes aan brouwerijen en typische ‘bruine’ kroegen met hun breed gamma streekbieren en culinaire (streek-)gerechten met bier! Het uitvoerige programma kan je perfect combineren met je ﬁetstocht door de regio. Wie na dit alles liever blijft overnachten, kan gebruik
maken van de speciale verblijfsarrangementen die verschillende hotels en B&B’s hebben uitgewerkt rond het thema bier.
Alle praktische info en een overzicht van de deelnemende logies vind je op www.levenindebrouwerij.be.

Vo o r b o e k i n g e n , i n f o r m a t i e e n o p s t a p p l a a t s e n t e l . ( 0 3 1 8 ) 5 8 0 9 5 8 o f w w w. b o l d e r m a n . n l
Genoemde prijzen zijn excl. 1 2,50 calamiteitenfonds, 1 10,- reserveringskosten. I.v.m. overmacht kan er in de programma’s wijzigingen optreden.

>

Edinburgh - de hoofdstad van
Schotland wordt vaak de mooiste hoofdstad van Europa genoemd. Tijdens deze 4 daagse
reis heeft u voldoende tijd om
deze bijzondere stad te bezichtigen. De grote winkelstraat
Princess Street is een van de bekendste winkelstraten van alle
Europese steden, ook een wandeling langs de Royal Mile behoort tot de mogelijkheden.

Prijzen zijn per persoon o.b.v. een 2-pers.
kamer/hut. Inclusief toeristenbelasting.

Donderdag
Via onze servicelijnen (opstap Rotterdam Capelse Brug mogelijk) rijden we naar Amsterdam. Om
17.30 is de afvaart uit IJmuiden
aan boord is er de gelegenheid
om te eten (niet incl.). Voor de
avonduren is er live entertainment, casino en live muziek aan
boord (incl.).

bus door de stad. Het is geheel
aan u. Op de afgesproken tijd zien
wij u weer bij de bus en gaan richting Newcastle waar we weer inschepen voor de terugreis. Aan
boord heeft u weer de gelegenheid om te dineren, en in de
avonduren kun u weer van de faciliteiten genieten die de rederij
ons aanbied.

Vrijdag
We bezoeken eerst Newcastle.
Vervolgens gaan we op weg naar
de hoofdstad van Schotland Edinburgh. Na de kamerindeling is de
avond ter vrije besteding.

Zondag
Na het ontbijt aan boord (incl.)
gaan we op weg naar Beverwijk
waar we de Bazaar gaan bezoeken. Aansluitend rijden we terug
naar de opstapplaatsen.

Zaterdag
Na het ontbijt (incl.) heeft u de tijd
om de stad te gaan verkennen, de
schitterend middeleeuwse burcht,
Princess Street, Royal Mile of een
rondrit met een Hop on Hop off

Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

15
22
12
26
3
12

oktober 2009
oktober 2009
november 2009
november 2009
december 2009
december 2009

199,199,199,199,199,199,-

Inbegrepen:
• 1 x Overnachting in Edinburgh.
• 2 x Overnachting aan boord.
• 3 x Ontbijt
• Overtocht IJmuiden - Newcastle.
• Luxe touringcar met chauffeur/
reisleider.
• Genoemde excursies
(excl. entreegelden)
• Entertainment aan boord.
• Toeristenbelasting.
• Havengelden

Voor brochure en boekingen:

(0318) 58 09 58
www.bolderman.nl

Industrielaan 8 - 3903 AB VEENENDAAL

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

Dinsdag 1 september 2009

pagina 21

Special
Platzak
voor de veerpont
Als lid van de Jeugdherbergcentrale ging
ik met een vriend/klasgenoot in 1950 op
de fiets via jeugdherbergen een tocht door
Nederland maken. We waren 16 jaar. Mijn
reisgenoot Henk was een vlotte knul, die
heel gemakkelijk en veelvuldig contact
maakte met andere jeugdherberggasten en
hij was royaal met het betalen van versnaperingen en allerlei andere zaken. “Ik vind
het een sport”, zei hij, “om als ik thuis kom
geen cent meer op zak te hebben.” Door
zijn royale uitgavenpatroon werd ook mijn
bescheiden portemonnee-inhoud danig
aangetast. Toen we vanuit Limburg bij de
jeugdherberg in Arnhem aanklopten voor
een overnachting kregen we daar te horen
dat er helaas geen plaats meer open was. Op
advies van de jeugdherbergvader hebben
we bij het politiebureau aangeklopt om daar
de nacht te mogen doorbrengen. Voldoende
geld voor een overnachting in een hotel
hadden we namelijk niet. De jeugdherbergvader vertelde wel, dat we dan als landloper
geregistreerd zouden worden, waarvan we
overigens nooit iets hebben gemerkt. Na het
inleveren van onze broekriem en schoenveters werden we in een cel opgesloten totdat
de volgende ochtend om zes uur de deur
geopend werd. In alle vroegte bestelden we
een kopje thee in een restaurant en later op
de dag wat broodjes en chocolade van de
laatste centen die we samen hadden.
Op onze fietstocht naar onze woningen
in Rotterdam kwamen we nog voor een
rivier te staan, waar we met een veerpont
overgezet moesten worden. Dat kostte toch
enkele dubbeltjes, die we niet meer hadden.
We zochten in onze fietstassen of we iets
hadden om te verkopen en vonden nog een
vrijwel leeg jampotje en een leeg flesje. Bij
een kruidenier konden we deze gelukkig
inwisselen en met het ontvangen statiegeld
konden we onze overtocht met de pont
betalen!
Berooid, maar gezond, kwamen we ’s
avonds thuis in Rotterdam; inderdaad
overeenkomstig het streven van mijn vriend
Henk, zonder een cent op zak!
Wim de Jong, Capelle a/d IJssel

Zo’n houten doos met een deksel
Wij gingen al in 1947 op vakantie naar Voorthuizen. Ik
was vier en mijn broer zes
jaar. We gingen heel wat
jaartjes naar Heidebad in
Epe. We vertrokken met de
bus vanaf het Willebrordusplein voor de deur van Van
der Meer en Schoep. Ook
gingen er soms een oom en
tante mee met mijn nichtje
of mijn opa en oma.
We huurden daar een huisje. Dat
had al stromend water, maar de wc
was een hok buiten, met zo’n houten
doos met deksel; dat rook niet zo
lekker. We kochten ’s morgens vers
brood in het dorp. Dat was nog zo

- Voor ons huisje -

- Op pad -

heet, je kon het amper snijden. Bij
een boer kochten we verse kippeneieren, die je haast niet kon pellen,
doordat ze zo vers waren.
Ontbijten deden we in het huisje,

Pa nam ook de fietsen mee. Die
bracht hij naar de trein, waar wij
ze van het station haalden en dan
werden ze tijdens de vakantie in Epe
gebruikt, zodat we overal naartoe
konden.
Genieten
’s Morgens was er altijd ochtendgymnastiek of volleybal en er
werden spelletjes voor de groten
georganiseerd, zoals ringsteken op
de fiets of een kampvuur en, niet te

- Lekker relaxen -

vergeten, een avonddropping. Dan
werd er ’s nachts gewandeld en
kwam je ’s morgens vroeg terug; als
je de weg niet kwijt raakte!
Mijn vader was gek op zwemmen

- Aan het ontbijt -

maar ’s avonds gingen we eten in
de recreatiezaal, want mijn vader
zei: “Als ik vakantie heb, hoeft mijn
Anne niet te koken, zij heeft dan
ook vakantie.” Dus iedere dag netjes
aan tafel voor een driegangenmenu;
soep, hoofdgerecht en een toetje. Als
kind moest je wel heel lang stil zitten, maar het was allemaal lekker.

*BUNGALOWPARK SIMPELVELD*
STOOM AFBLAZEN met de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij
Rustig en centraal gelegen bungalows in Limburgs Heuvelland. Huisdieren toegestaan.
Gratis brochure? Bel 045-5441242 of zie www.bungalowparksimpelveld.nl

en wij hadden het, voor die tijd, ook
al jong geleerd. We vonden het buitenbad in Epe dus heel bijzonder en
hebben er menig baantje getrokken.
’s Avonds waren er dikwijls spelletjes of optredens van mensen die
iets konden en dachten dat ze iets
konden. Wij gingen dan wel eens
kijken, want in de vakantie mochten
we vaak laat naar bed. Mijn ouders
bleven meestal op het terras voor
het hoofdgebouw met een kop koffie
en daarna een borrel of advocaatje,
want zij hielden niet zo van die
bonte avonden, maar ze genoten
samen volop.
We hebben daar jarenlang fijne
vakanties gehad, ook doordat wij
het best goed hadden. Mijn vader
keek in de vakantie niet zo nauw en
we kregen iedere dag wel geld om
drinken en snoep te kopen. Al met
al een leuke herinnering aan mijn
ouders en mijn jeugd.
Wil Bijkerk-Zonnevrucht

- Het zwembad Heidebad -

OVERWINTEREN IN BENIDORM
NIEUW!!
Appartement GEMELOS 26
Luxe 2 kamer app overdekt
zwembad !! Eigen parkeerplaats
vanaf 1 okt. 2009 t/m 31 maart 2010

f 900,-

per maand
per app incl tv
en eigen parkeerplaats. Korting bij langer verblijf

Tiboli reizen verzorgt ook uw vlieg of bus reis.
Bel voor info 010 -4654440
of bezoek onze website www.tibolireizen.nl
Ungerplein 2-26, 3033 BR Rotterdam
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Welkom Oud-Rotterdammers!
Verscholen in bosrijke omgevingen, tussen rustige landerijen, buitenaf, in rustieke dorpen of gezellige stadjes treft u ze aan: de Bed & Breakfast adressen en familie - hotelletjes waar u gastvrij wordt
ontvangen door mensen die het een eer vinden dat u bij hen langs komt om een paar dagen te genieten van de rust en de ruimte. Ze kennen de streek als geen ander en wijzen u de weg naar de mooiste
ﬁets- en wandelroutes en bijzondere plekjes die u gezien moét hebben. Na aﬂoop keert
u uitgerust terug naar huis. U weet het zeker: persoonlijke gastvrijheid bestaat
nog. Welkom Oud-Rotterdammers bij de onderstaande adressen.
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na zomer en
Een familiehotel met
een gastvrije
uitstraling,
ideaal voor
paarden- en
natuurliefhebbers, fietsers,wandelaars en golfers.
Gezellig hotel, goede keuken. meteen doen!

Familiehotel aan de duinen
in natuurgebied, op 10 min.
lopen van strand en zee.
Ook kamers voor carapatiënten, géén huisdieren.
Rookvrije kamers en
restaurant.
Vraag de folder aan!
bel (+31)-(0)118-551275

Ontdek vanuit Wildthout
Hotel & Restaurant
het Vechtdal met vele
wandel en fietsroutes.
Ontspannen dineren,
vergaderen in stijl of
overnachten in de oude
villa of in een van de tuinkamers, samen gamen
op de Wii op groot scherm, borrelen in de bar.

Schweibergerweg 53 6281 NE Mechelen
Tel. 043-455 16 20
www.hoteleperhof.nl

Verlengde Dishoekseweg 13 4371 NV Dishoek
Koudekerke Tel.:(+31)-(0)118-551275

Hammerweg 40
7731 AK Ommen

T. 0529 45 15 92 E. info@wildthout.nl
F. 0529 45 51 92 I. www.wildthout.nl

Grand Hotel

MONOPOLE

Hotel-restaurant

De Oude Brouwerij
Het hele jaar
door zeer
afwisselende
arrangementen.
Wie een bezoek
brengt aan De
Oude Brouwerij
is UIT maar toch THUIS!
November en December 4=3!

De Herbergh bestaat al
sinds 1920 en is gevestigd
in een monumentaal pand
te Pernis. De Herbergh heeft
een echt gezellig dorps
en toch een internationaal karakter, met 1ster
hotelkamers. Ook gezellig voor een drankje in ons
café, een lunch van de kleine kaart te nuttigen en
of te overnachten in een van onze hotelkamers.

Geheel verzorgde weekreizen inclusief vervoer en uitstapjes per luxe touringcar.
Diverse avonden gezellig
afwisselend entertainment.
Het vertrouwde adres voor
groeps- en seniorenreizen.
Tip: vroegboekkorting voor
2010!

Meer info:Hoofdstraat 51, 6281 BB Mechelen
Tel. 043 455 1636
www.deoudebrouwerij.nl

Pastoriedijk 1
3195 HA Pernis Rotterdam
T : +31 (0)10 - 416 23 80 www.deherbergh.nl

www.grandhotelmonopole.nl
Voor info en gratis brochure tel: 043-6013545

Hotel Panoramablick
Wildewiese

Hotel Bourtange

Geniet van de
glooiende heuvels,
weidse uitzichten en
pittoreske dorpjes.
Laat u verwennen in
een Bourgondische
omgeving in Zuid-Limburg en geniet van Nederlands hoogst gelegen dorpje Heijenrath.
Heijenratherweg 12,
T 043-4572019

Marieke en Bram Verrijt
www.hotelheijenrath.com

Parkhotel Bosch & Lommer
Hierden bij Harderwijk

Dit gezellige Nederlands
familiehotel ligt midden
in een schitterend
natuurpark op 2 uur
van Arnhem in het
Sauerland. Het hotel
beschikt over een verwarmd binnenzwembad en
een sauna. Voor de eerste 10 boekingen staat er
bij aankomst een fles lekkere wijn op de kamer .

Een paradijs in
O. Groningen,
Kom ook eens
fijn ontspannen,
heerlijk eten,
fietsen,wandelen
en vooral ….
genieten!

Een gezellig hotel
rustig gelegen direct
achter de boulevard.
Op loopafstand van
strand, boulevard,
winkelcentrum & uitgaansleven. Verwarmd binnen zwembad, sauna,
solarium, fietsverhuur etc. Logies & ontbijt of
halfpension al mogelijk vanaf één overnachting.

Een bosrijk recreatiepark van ruim 2,5 ha
met een complete
gezellige en moderne
hotelaccomodatie
met volop sportieve
recreatievoorzieningen zowel in- als
outdoor.

Wildewiese 10, D-59846 Sundern
T. 0049 (0)2395 1313
www.wildewiese.nl

Vlagtwedderstraat 10 Tel 0599-354674
9545 TC Bourtange
www.hotelbourtange.nl

Badhuisstraat 178, 4382 AR Vlissingen
Tel: 0118 413551
www.piccard.nl

Molenweg 34, 3849 RN Hierden
Tel. 0341 - 451221
www.boschenlommer.nl

AANRADER ! 6-daags arrangement
o.b.v.halfpension € 199,00 per persoon

In een prachtige
landelijke omgeving in Twente
ligt dit gemoedelijk 3-sterren
familiehotel. Het
hotel biedt u een
sfeervol restaurant met een goede keuken,
gezellige bar en lounge en riante luxe kamers.

Nazomeren op
de Pharshoeke in
Heeg, direct aan
het Heegermeer !!!
Zeilen, vissen, met
de sloep erop uit,
of fietsen langs een
paar elfsteden stadjes.
‘s Avonds genieten van de ondergaande zon...

Gezellig familiehotel
gelegen in hartje
Maastricht. Voldoende
parkeergelegenheid in de
buurt. Op loopafstand
van veel restaurants/
café’s en grenst aan het
kernwinkelgebied en de
nieuwe winkelcentra osae Forum en Entre Deux.

Smidsstraat 17, 4374 AT Zoutelande, www.willebrord.nl
Tel:0118 - 561215
E-mail: info@willebrord.nl

Gravendijk 6, 7665 SK Albergen/Twente
Tel. 0546 442161
www.elshuys.nl

Pharshoeke 61, 8621 CW Heeg
tel. 0515-442314
www.pharshoeke.nl

Markt 37, 6211 CK Maastricht
Tel: 0031(0)43-3218112
www. hoteldelabourse.nl

Landhotel ‘t
Hotel Willebrord is een
gezellig familiehotel
in het centrum van de
pittoreske badplaats
Zoutelande aan de
Zeeuwse Rivièra.

Landgoed Hotel

Tatenhove
TEXEL

van 12 okt. ‘09
tot 25 okt. ‘09

€ 202,50 p.p.

Elshuys

Appartement/pension/hotel

De Paddestoel

Aan de Vaart

Camping ‘t Vogelnest

Upgrade naar grotere kamer DT € 6,- p.p.p.n.
Upgrade naar deluxe kamer BT € 11,- p.p.p.n.

Hotel “De Paddestoel”
is gelegen in het buitengebied van Oisterwijk
temidden van vennen
en bossen. Vanwege de
ligging biedt het hotel
uitstekende mogelijkheden voor fietsers,
wandelaars, ruiters en menners om er op uit te
trekken.

Gezellig familiehotel** gelegen
aan de rand van
het Nationaal
Park het DrentsFriese Wold,
50 comfortabele
kamers, lift aanwezig, sfeervolle
zalen bieden u een riant onderkomen.

Onze zeer
rustige camping
is gelegen op het
mooie Goeree
Overflakkee.
U hebt hier nog
mooie weidse
vergezichten en kijkt heerlijk uit over de tulpen
velden, aardappelvelden en andere gewassen.

Voor informatie of boekingen:
Tel. 0222-317274 www.hoteltatenhove.nl

Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk
tel: 013 - 528 25 55 www.hoteldepaddestoel.nl

Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha
Tel. 0516-43 32 32
www.hotelaandevaart.nl

Oostmoerse Scheidweg 2, 3243 LD Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 – 611252
www.campinghetvogelnest.nl

Genieten

op

z’n

Texels!

JUTTERS-ARRANGEMENT 2009

Bij aankomst koffie met een ‘juttertje”
4 overnachtingen, 4 X 3-gangendiner,
4 x uitgebreid ontbijtbuffet, entreebewijs
Juttersmuseum “Flora” & 1 dag gratis huurfiets

tot 12 oktober “09

€ 224,50

p.p.

Ga voor meer informatie naar www.deoudrotterdammer.nl/heerlijkeadressen
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Special
Vakantie vieren bij de Kattekers
We trouwden in 1959 en de vakantie van dat jaar brachten
we door in Katwijk aan Zee. Zoals de meeste bewoners
van die stad bewoonden onze verhuurders twee huizen:
hun officiële en het zogenaamde zomerhuis. In de maanden juli en augustus verhuisden de Kattekers naar het
zomerhuis en konden ‘buitenlanders’, zoals wij, hun grote
huis huren.
Wij betrokken een huis van Opoe
Sip, een tanig kort gebouwd vrouwtje
van diep in de tachtig. Op de begane
grond een woonkamer en een piepklein keukentje. Het houten toilet
stond op de binnenplaats en werd
gebruikt door verhuurder en huurder.
De zolder was belegd met krakende
planken en daar stond een nog erger
krakend bed. Daar brachten wij, het
pas getrouwd paar, onze nachten door.
Wij, ouderwets protestant, deden niet
aan geboorteplanning en nog minder
aan geboorteregeling, in de jaren 50.
Elk volgend jaar aan het strand was
mijn vrouw of net bevallen of vol in
verwachting.

En toen ons gezin allengs uitbreidde
werd dat probleem steeds nijpender.
Tot onze kolenboer, Van der Spek,
van ons probleem hoorde. Hij bezat,
als transporteur, een ferme auto.
Voortaan haalde zijn chauffeur, Jan
van Ingen, ons gezin en de vele koffers, strandbenodigdheden, slaapzakken, wandelwagentje en kinderwagen
op. Alleen mijn vrouw, met op schoot
een pasgeborene, zat in de cabine. De
rest van het gezin zat in de gesloten
laadbak. En al zingend ging het
richting zee.
Nog herinneren mijn kinderen de
laatste draai die Jan maakte en de
aankomst op de boulevard. Het
gejuich was ver te horen.

Gejuich
Het vervoer naar Katwijk is een verhaal apart. Alles meenemen in trein
en bus was een bezoeking op zich.

In optocht
In 1961 werd de maand augustus een
memorabele. Mijn vrouw had in de

- Dikke pret aan het strand -

steenkoude maand december 1960,
na vaak gevraag en voor veel geld, de
hand weten te leggen op een mooie
ruime woning in de Varkenvisserstraat. Ons koppeltje bestond inmiddels uit vier personen. Een maand
voor ons vertrek belde een vriend
met de vraag of hij, met vrouw en pas
geadopteerd meisje met ons mee kon
op vakantie.
Gevraagd aan onze verhuurders stem-

Haus am Kurpark***
56841 Traben-Trarbach [ Moezel ]

den zij in, mits wij bijbetaalden voor
de drie extra bewoners. Elke morgen
al vroeg vertrok er een leuke optocht
naar de strandtent van Fok de Best.
Voorop de trotse adoptieouders met in
de kinderwagen Tineke, hun nieuwe
kind. Ter hoogte van Albert Hein
kwam ons een bekend echtpaar tegemoet. Zonder aarzelen boog de vrouw
in de kinderwagen, bekeek de nieuwe
spruit aandachtig, richtte vervolgens

de blik op de ‘vader’ en de ‘moeder’
en sprak toen de onsterfelijke woorden: “Wat lijkt uw dochter op u!” En
keek strak in de richting van ‘vader’.
We hebben in die vakantie nog vaak
moeten lachen om deze gebeurtenis. Zo maakten wij elk jaar wel een
merkwaardige anekdote mee.
Pieter van de Ree

Probeer maar eens

boven de stilte
uit te komen.

Geniet samen met
ons van het kleurrijkste jaargetijde aan de
moezel. De natuur laat
zich van zijn mooiste
kant zien en de wijnboeren zijn druk in de
weer met de oogst van
de druiven.
Inclusief :
4 x logies-ontbijt-diner
1 x Moezelrondvaart
1 x Wijnproeverij
Prijs per persoon in
een 2 persoons kamer

€ 179,[ wc/do/tv ]

Voor meer informatie en arrangementen :

tel. 0049 6541 819820
of www.moezelmosel.nl

Geen vervoer ? Wij kunnen U ophalen! Informeer naar onze Seniorenreizen

Rust, ruimte en natuur gecombineerd met vakantiecomfort.
Luxe landhuizen, bungalows en camping.
Kijk voor meer informatie op: www.timmerholt.nl
Landgoed Het Timmerholt, Gagelmaat 4, 9431 KT, Westerbork, Tel.: 0593 - 332 641
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Special
Vakantie
Regel
Tips

** NOORWEGEN **
Wintersport op z’n best
- Chalets, appartementen
en hotels.
- Per vliegreis
of auto/boot

Keta Tours
Tel. 035 5882191

Kerstmarkten 25,-, Dagtochten v.a. 35,-, div.
Pretparken Halloween en Sinterklaas info
www.wolverreizen.eu of 0180 723054
Familiehotel De Koekoekshof in Elp.
In bosrijke omgeving.
Telefoon: 0593-346279
www.koekoekshof.nl
Gastvriendelijk familiehotel
2 nachten halfpension € 119,00
www.hofvandalfsen.nl
telefoon 0529-431818

Heerlijk wandelen
in gouden bergen
www.wandeleninzwitserland.nl
tel. 024-3540549

T O U R S

info: www.KETA.nl

bij

RUURLO

Luxe vakantiewoningen met
veel privacy. Wandelen, fietsen
in ongerepte natuur. 18 holes
golfbaan op 3 km.
Info verhuur: (0573) 46 12 21
www.sikkeler.nl - info@sikkeler.nl

Speciaal voor de lezers van De Oud-Rotterdammer
De mooiste Kerstreizen i.s.m WT Cruises
Ook in de winter is een riviercruise de ideale vakantie! Op zeer comfortabele
wijze ontdekt u de leukste Kerststeden in Duitsland tijdens onze Kerstcruise
en Kerstmarktcruises. Dit jaar voeren we deze reizen uit met de Premium
schepen Mps. Switzerland en Mps. Serenade II. U zult zich helemaal thuis
voelen op deze prachtig versierde schepen.

Kerstmarkten
cruise

Tijdens onze kerstcruises geniet u van de uitstekende verzorging,
heerlijke kerstdiners en uiteraard de gezellige sfeer aan boord. Of u nu (alvast)
Kerstinkopen wilt doen, wilt smullen van de heerlijke maaltijden of gewoon
wilt genieten van de Kerstsfeer en gezelligheid. Onze Kerstcruise is voor
iedereen een geweldige en onvergetelijke ervaring!

De heerlijkste
Kerstcruise

Gratis
Kerstpakket

Nu met
gratis
fotoboek!!

Mps. Switzerland - Premium
Reisnr. 32:
14 t/m 18 december 2009

Mps. Serenade II - Premium
Reisnr. 81:
21 t/m 28 December 2009

* Ma.

* Ma.

* Di.
* Wo.
* Do.
* Vr.

14 dec: Inschepen in Rotterdam om 10.00 uur
Aansl. vertrek richting Keulen
15 dec: Keulen /
16 dec: Keulen - Koblenz /
17 dec: Koblenz - Rüdesheim /
overnachting in Koblenz
18 dec: Koblenz - ontschepen na het ontbijt

Reissom per persoon:
* Hoofddek
€ 379,* Bovendek
€ 399,Inbegrepen:
* Verblijf in luxe hut met televisie, telefoon, minisafe,
haardroger, airconditioning en ruime badkamer
* Volpension, vanaf de lunch op de 1ste dag
t/m het ontbijt op de 5e dag.
* Welkomstcocktail, captains-dinner, avondsnacks.
Busservice
* Vanaf Koblenz

€ 50,- per persoon

Toeslagen:
Alleengebruik 2-persoonshut

45%

* Transfers(wanneer nodig) naar kerstmarken en
entreegelden (wanneer gevraagd), niet inbegrepen.

* Di.
* Wo.
* Do.
* Vr.
* Za.
* Zo.
* Ma.

21 dec: Inschepen in Rotterdam om 10.30 uur
Aansl. vertrek richting Düsseldorf
22 dec: Düsseldorf /
23 dec: Keulen /
24 dec: Keulen - Koblenz
25 dec: Koblenz - Rüdesheim
26 dec: Rüdesheim - Königswinter
27 dec: Königswinter - Gorinchem
28 dec: Gorinchem - Rotterdam
ontschepen na het ontbijt

Reissom per persoon:
* Beethovendek
* Mozartdek
* Chopindek

€ 899,€ 949,€ 999,-

Inbegrepen:
* Verblijf in luxe hut met televisie, telefoon, minisafe,
haardroger, airconditioning en ruime badkamer
* Volpension, vanaf het diner op de 1ste dag
t/m het ontbijt op de 8e dag.
* Welkomstcocktail, Kerst-dinner, avondsnacks.
Toeslagen:
Suite
1-persoonshut
Alleengebruik 2-persoonshut

Voor de lezers van De Oud-Rotterdammer is er een speciaal kerstpakket
samengesteld. Dit heerlijke kerstpakket, met onderandere echte Duitse lekkernijen wordt bij u thuisbezorgd als u
nu één van de Kerstreizen boekt. Zo
kunt u al in de kerststemming komen
voordat u op reis gaat.

010-4118660

15%
25%
45%

WT Cruises - Stieltjesstraat 156 - 3071 JX - Rotterdam - T: 010-4118660 - E: info@wtcruises.nl I: www.wtcruises.nl
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Special
Kinderuitzendingen:
een verborgen geschiedenis…
Veel Nederlanders weten niet wat kinderuitzendingen zijn. Toch zijn er alleen al uit Schiedam duizenden kinderen uitgezonden. Naar Friesland, Limburg en zelfs Zwitserland en
Engeland. Als u voor 1940 bent geboren, dan heeft u er vast wel eens van gehoord! Misschien hebt u er zelf één meegemaakt? Het Gemeentearchief Schiedam is op zoek naar
deze ‘verborgen geschiedenis’.
De uitzendingen in de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna zijn onderwerp van onderzoek. We weten van
een aantal dramatische verhalen over
de tocht naar een ander deel van Nederland waar nog wel genoeg voedsel
was. Kinderen waren soms maandenlang van huis. Het Gemeentearchief
Schiedam probeert zoveel mogelijk
van deze bijna vergeten geschiedenis
boven water te krijgen. Wie organiseerde de kindertransporten? Wie
bepaalde welke kinderen meegingen
en wat de eindbestemming was? Hoe
was het vervoer geregeld? Vooral het
transport tijdens de Hongerwinter was
zeer problematisch.
Invloed
Advertentie
Rotterdammer
Er
zijn in en na deOud
Tweede
Wereld-

oorlog in totaal duizenden Schiedamse kinderen uitgezonden. Er zouden
dus nog heel veel (oud-)Schiedammers zich zo’n uitzending moeten
herinneren; naar hen is het archief op
zoek.
Hoe was het om ver van huis te zijn?
Om met andere mensen en gewoontes
in aanraking te komen? Ander eten
te krijgen dan thuis, een nieuwe taal
te leren en andere feesten te vieren?
En heeft zo’n uitzending nog invloed
gehad op het verdere verloop van hun
leven? De individuele verhalen van
uitgezonden Schiedamse kinderen
kunnen we nu nog optekenen!
Het Gemeentearchief zoekt ‘Schiedamse kinderen’ die hun verhaal
willen vertellen. (Ego)documentatie
1-2
pagina
28-08-2009
18:22
is tevens
zeer welkom,
zoals brieven,

kaarten, dagboeken, foto’s, maar ook
keuringsrapporten of andere officiële
documenten. De documenten hoeft u
niet af te staan; het materiaal kan met
uw toestemming worden gescand.
Open Dag
Zaterdag 17 oktober is het Landelijke
Archievendag en start tevens de Week
van de Geschiedenis met als thema
‘Oorlog en Vrede’. Het Gemeentearchief Schiedam houdt dan een Open
Dag in Bibliotheek Waterweg. De
dag staat in het teken van Schiedamse
uitgezonden kinderen in en na de
Tweede Wereldoorlog. Er is muziek
uit die tijd, er worden lezingen gehouden, stukjes film vertoond en er is een
kleine expositie te bezichtigen.
Pagina 1

- Sonja van Pelt in het depot van het Gemeentearchief Schiedam -

Dit project is mede mogelijk door het
programma ‘Erfgoed van de Oorlog’
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Op http://archief.schiedam.nl staat
een filmpje over Sonja van Pelt. Zij
vertelt over haar oorlogservaringen en
uitzending naar Twente. Op de website van het Gemeentearchief kunt u

tevens het programma van de Open
Dag vinden.
Bent u geïnteresseerd in dit project?
Voor meer informatie neemt u
contact op met het Gemeentearchief
Schiedam. Contactpersoon: Caroline
Nieuwendijk, tel. 010-219 1943 of
e-mail archief@schiedam.nl.

Zaterdag 26 september

Kom naar de Wandel- en Winterinfodag van Fitál.nl

Op de Postbank in Nationaal Park de Veluwezoom

Onvergetelijke Kerstvakantie in het Zwarte Woud

Kom met uw vakantievrienden en Fitál genieten van een heerlijke nazomerdag op de
Postbank in het Nationaal Park de Veluwezoom. Om het zomerseizoen af te sluiten en
om alvast warm te lopen voor het winterseizoen nodigt Fitál u uit voor dit sportieve
evenement in een prachtig bosrijke decor met vergezichten over weide- en heidevelden.
Het sportieve evenement verzekert u van een heerlijke nazomerdag.

8 Sfeervolle dagen in een heerlijk hotel, boeiende
opgelet!
excursies, bezoek aan de kerstmarkt in Stuttgart,
een kerstconcert , een sprookjesachtige treinreis door de
bergen, winterwandelingen, spannende bridgedrives en meer…

Wandel- en Nordic Walking tochten, voor elk wat wils
Er is gelegenheid tot deelname aan een wandeltochten over heidevelden en door bosgebied
van ca. 5, 10 en 15 km vanaf het Paviljoen de Posbank. De tochten zijn ook uitermate geschikt
voor Nordic Walking (onder leiding van Ellis Groenendijk). Neem uw poles of bergwandelstokken mee. Het loopt een stuk gemakkelijker, vooral door heuvelachtig gebied.

Informatie over de sportieve winterreizen
U kunt zich vrijblijvend door onze ervaren wandel-, langlauf- en Nordic Walking begeleiders
laten informeren over het uitgebreide sportieve programma
uit onze nieuwe winterbrochure.

Smakelijk en compleet verzorgd
De ontvangst is vanaf 10.30 uur met koffie en appelgebak.
Wandelaars en fietsers die zelf geen lunchpakket voor onderweg meenemen kunnen dat bestellen. De verschillende
wandeltochten starten om 11.30 uur. Bij terugkomst wacht u
een drankje en wie er een complete dag van wil maken kan
vanaf 16.30 uur aanschuiven bij de barbecue. Als u er een
mooi weekend van wil maken kunt u op vrijdag of zaterdag
overnachten in Hotel Roskam in Rheden

Sportief geprijsd

Bridge liefhebbers

8 dagen

599

p.p.
Kerstmis in een Winterwonderland. Verse sneeuw, paardenkoetsjes in
v.a.
het dorp, lampjes in de bomen. Ga mee naar Ditzingen in het prachtige
Zwarte Woud. Een stadje met een prachtige historische binnenstad.
In een wonderschoon natuurgebied met bossen en meren die worden afgewisseld met
vakwerkhuizen, burchten, kastelen en bergen, bossen. Geheel gehuld in Wintertooi en
met een oprechte Kerstgedachte. Wat wilt u nog meer?

Met een Top Class Touringcar brengen wij u er naar toe. U verblijft in een sfeervol
hotel met sauna en solarium op basis van halfpension waar u smakelijk wordt verwend
(van het diner op dag 1 t/m de lunch op dag 8), inclusief een 5 gangen kerstdiner.

Over de bridge avonden
De bridgedrives worden ‘s-avonds georganiseerd door Rémy de Ruiter in
een daarvoor geschikte ruimte. Meesterpunten worden berekend volgens
de geldende NBB schaal. Voor mensen die alleen reizen wordt gezorgd
voor een geschikte bridgepartner. Niet bridgers zijn uiteraard ook welkom.

Vertrekdatum en prijsinfo
U vertrekt op dinsdag 22 december en
komt terug op dinsdag 29 december.
De prijs voor deze onvergetelijke kerstreis bedraagt slechts b 599,Voor 1 persoonskamers wordt geen toeslag berekend!

Deelname aan de wandel- en infodag,
incl kaarten en een verrassing b 7,95 p.p.
Lunchpakket b 8,95 p.p. – Aanschuiven bij barbecue b 22,- p.p.
Overnachting in 2-perskamer op basis van logies en ontbijtbuffet b 52,50.

www.fital.nl

Fitál busvakanties worden
gereden door
SnelleVliet Touringcars

Reserveren & brochure: vakantie@fital.nl - ✆ (0184) 610062
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50 plus

Begin de vakantie
met het aanvragen van
de leukste reisgidsen

De Oud-Rotterdammer zorgt
ervoor dat de reisgidsen
vraag n u de b
naar u
van de parken roc h ure aan vrechtstreeks
an 1 toegestuurd
van vacantiev worden
reu

4
Reisgidsenservice
gd!

• kamperen • bu

verschillende parken
op unieke locaties

ngalows • bo

s of strand •

Vacantievreugd

CRUISEVAKANTIES

Prijzen vanaf € 899 per persoon.
Wij sturen u graag de uitgebreide brochure
en uitgewerkte routes en geven u
graag een persoonlijk advies.

www.dockc.nl

4

• kamperen • bungalows • bos of strand • zwembaden • horeca • recreatie

Vacantievreugd

van herfst tot lente!

met de mooiste najaars- en kerstreizen
In het najaar is een compleet verzorgde riviercruise op een luxe hotelschip een ideale
vakantie. Geniet van de mooiste vergezichten, de gastvrijheid en het comfort aan boord.
In september en oktober varen wij u naar verschillende bestemmingen in Nederland en
Duitsland tegen zeer aantrekkelijke prijzen met kortingen die kunnen oplopen tot
€ 250,- p.p. Om te profiteren van deze en andere spetterende kortingen, vraag nu onze
Najaarsnieuwsbrief aan!

RecReatiecentRum
besthmeneRbeRg

RecReatiepaRk samoza

2010

camping en jachthaven
de meeuw

bungalowpaRk
euveRem

van tent tot luxe villa
www.vacantievreugd.nl

De zomer is nog niet voorbij, maar Pharos Reizen van ANWB is
helemaal klaar voor de herfst, winter en lente. De nieuwe brochure
Ervaar Europa, herfst – winter – lente 2009-2010 is uit! In deze brochure staan bijna 100 seizoens-arrangementen, van wandelvakanties in geurende herfstbossen tot kerstmarkten en andere feestelijke
arrangementen rond Kerst. Maar ook met all inclusive-arrangementen en een aantal seizoensgebonden rondreizen in Spanje en Italië.

Sophia is een initiatief van:
28-08-2009 18:19 Pagina 1
Informatie:
www.pharosreizen.nl of 0900 -365 65 65 (20 cpm)

Adv. Fital

De mooiste wintervakanties van Fitál.nl
Vraag nú de wintervakantiegids van Fitál
aan en maak uw keuze uit het uitgebreide
vakantieprogramma van Fitál Vakanties waar
vooral de vijftigplussers zich thuisvoelen.
Keuze uit talrijke sneeuwwitte bestemmingen voor o.a.
langlauf-, wandel- en Nordic Walking vakanties, maar ook
sprookjesachtige kerst- en milde voorjaarsbestemmingen.
Het spreekt vanzelf dat Fitál uitstekende hotels heeft geselecteerd,
uw kamer beschikt over bad of douche en toilet en vaak per lift
bereikbaar is. U leest er alles over in de nieuwe brochure.

Vroege boekers profiteren van aantrekkelijke kortingen!

Voor het maken van uw vakantieplannen komt onze
uitgebreide Cruisegids 2010 in oktober van de pers.
Profiteer van aantrekkelijke vroegboekkortingen!

www.wtcruises.nl
T:010-4118660

18:20
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www.fital.nl

Gezellig erop uit met SnelleVliet.nl

f
f
f
f

Pretparken
Disneyland Parijs incl. entree
incl. entree

4350
57
3750
43

City & Shopping

Londen (24 uurs)
26/9
Parijs (24 uurs) 12/9, 10/10
Brussel
29/8, 17/10
Dusseldorf
17/10
12/9, 10/10, 31/10

v.a.
v.a.

26/9, 17/10, 24/10 v.a.

f
f
f
f

De nieuw
winterbrochureeis uit!

f
f
f
f

51
33
22
24

65
5950
30
5150

www.snellevliet.nl of bel ✆ (078) 69 20 110

Kijk voor de speciale “De Oud-Rotterdammer Lezersreizen” op pagina 24

KOM IN VAKANTIESTEMMING
MET HET AANVRAGEN
VAN DE DE GIDSEN MET DE
LEUKSTE NAZOMER-, HERFST-,
KERST EN WINTERREIZEN
EN UITSTAPJES
Wanneer u de bon invult en in een enveloppe (met postzegel) tot 4 weken na
het verschijnen van deze krant toestuurt naar De Oud-Rotterdammer,
postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel, worden de door u aangevraagde
reisgidsen rechtstreeks door de reisorganisaties naar u toegestuurd.
De reisgidsen kunt u ook aanvragen via www.deoudrotterdammer.nl.












Dock C Cruisevakanties
ACSI Kampeerreizen
Vacantievreugd Recreatiecentrum Besthmenerberg
Vacantievreugd Recreatiecentrum Samoza
Vacantievreugd Camping en Jachthaven De Meeuw
Vacantievreugd Bungalowpark Euverem
WT Cruises met de mooiste najaars- en kerstreizen
Pharos Reizen met de mooiste seizoensvakanties van herfst tot lente
Fitál wintervakanties
Snelle Vliet Dagtochten

 Voor het maken van een keus uit alle mogelijkheden wil ik graag alle
reisgidsen toegestuurd krijgen.

Naam

: ...............................................................................................

Adres

: ...............................................................................................

Postcode

: ...............................................................................................

✂

28-08-2009

Reserveren & brochure: vakantie@fital.nl - ✆ (0184) 610062

Phantasialand

bungalowpaR
k
euveRem

WT CRUISES

De mooiste seizoensvakanties,

kids 3-11 jaar

villa
ACSIxeKAMPEERREIZEN
www

van tent tot lu

Najaar

e parken
verschillendlo
aties
op unieke c

12/9
30/9
6/10
8/10

camping en jac
hthaven
de meeuw

www.acsireizen.nl

vraag nu de brochure aan van 1
van de parken van vacantievreugd!

Parels van de Maas
Rondje IJsselmeer
Surprisetocht
Volendam & Marken

samoza

• Lekker ontspannen en genieten van de voordelen van het laagseizoen
• Geen zorgen om de voorbereidingen: begeleiding door ervaren reisleiders,
veilig voorgereden routes, gereserveerde plaatsen op de campings en volop
excursiemogelijkheden
• Privacy door gebruik van uw eigen camper of caravan. Samen met anderen
op pad voor de gezelligheid, maar met behoud van uw vrijheid.
• 6 soorten reizen met voor ieder wat wils.
• Nieuw Comfort Reizen: u reist met eigen vervoer naar mooie, royale
campings waar u gebruik maakt van een luxe, comfortabele stacaravan of
bungalow.

Ook in 2010 verzorgt Dock C cruisePartners de cruises van de
Holland America Line naar Noorwegen, de Noordkaap en rondom
Engeland. Unieke cruisevakanties van en naar Rotterdam.

Toertochten

horeca • recrea
tie

RecReatiepaRk

.vacantievreugd
43 prachtige kampeerreizen
op.nl5 continenten

met de holland america line

Adv. Dagtochten

zwembaden •

RecReatiecent
Rum
besthmeneRbe
Rg

Woonplaats : ...............................................................................................
Emailadres : ...............................................................................................
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Seniorenweken in september
Op 5 september barsten de seniorenweken los, voor en met de jeugd van vroeger. Voor de feestelijke start tijdens
de Wereldhavendagen in en rond het Zeemanshuis aan de Willemskade 13: zie de advertentie op deze pagina.
Daarna volgt een gevarieerd programma, op
allerlei plekken in de stad. In september staan
de volgende activiteiten op het programma:
Workshop Toekomst in Beeld
Zondag 6 september
Toekomst in beeld: Hoe stuur ik mijn leven?
Mogelijkheden, kansen en nieuwe uitdagingen. Op iedere leeftijd is het mogelijk jezelf
te sturen, als je maar weet waarheen. Een
miniworkshop waarbij u handreikingen krijgt
aangereikt op het gebied van bijvoorbeeld
sociale relaties. Locatie: Wilgenlei 790, Rotterdam Schiebroek, 13.30 – 15.30 uur.

ruimte. Er draait een ﬁlm waarin grootouders
uit vier culturen praten met hun kleinkinderen. De grootouders komen uit Indonesië, Nederland, Suriname en Turkije. De gesprekken
gaan over het land waar ze geboren zijn en
over hun leven in Nederland. Vijf kunstenaars
lieten zich inspireren door de ﬁlmpjes en
maakten een kunstwerk vanuit hun eigen discipline. De kunstwerken zijn tentoongesteld
in de bus en vertellen op hun eigen manier
de verhalen van de
grootouders en de
kleinkinderen.

st
art

De Check-in bus
De bus, met twintig zitplaatsen, is ingericht
als bioscoop en expositie-

Data en locaties:
Zaterdag 5 september: Willemsplein
Woensdag 24 september: wijkcentrum De
Esch, Rijnwaterstraat 7 – 23, ‘s middags
De Smaak van Vroeger
Allemaal kennen wij de tijd waarin geluk heel
gewoon was en waar bij het avondeten uierboord of gebakken bloedworst werd voorgeschoteld. In de Seniorenweken komen deze en
andere nostalgische Rotterdamse happen nog
eens terug. De hapjes worden bereid en
gratis geserveerd door Flip Egbers
met zijn originele Amerikaanse
Airstream trailer uit 1963, die
in de Seniorenweken tien
keer door Rotterdam gaat.

010 seniorenjaar
01
voor de jeugd van vroeger

Rotterdamse
Seniorenweken

tijdens de WereldHavendagen op zaterdag 5 & zondag 6 september 2009 van 12.00
tot 18.00 uur live muziek en Shantykoren

programma

zaterdag 12.00 uur Tom Wigmore Kwartet
13.00 uuR Opening SeniOren-WeKen en
overhandiging eerste exemplaren ‘65 Magazine’ door
wethouder mevrouw Jantine Kriens
Shantykoren de iJsselmannen, Overstag,
vlaardingen, zang van dynamic duo’s
zondag Shantykoren de ridderkerkse noordzangers, vlaerdingse Maatjes en vissershang
de gezelligheidsvereniging o.l.v.
Jos valster met als
speciale gast Kees
Korbijn
presentatie Connie Pieters en
Wim de Boek

Maritime Hotel/Zeemanshuis
Willemskade 13, Rotterdam

Orgeldraaier Rien Goovers staat garant voor onvervalste
Hollandse muziek. En daar mag bij gedanst worden!
Data en locaties:
Dinsdag 8 september: Centrum voor Ouderen, Abtsweg
115, Overschie, 14.30 – 16.00 uur
Woensdag 9 september: Woonzorgcentrum Laurensdijkveld, Huniadijk 251,14.30 – 16.00 uur
Woensdag 24 september: wijkcentrum De Esch,
Rijnwaterstraat 7 – 23, 14.45 – 16.00 uur.
Dinsdag 29 september: Wester Volkshuis, Spartastraat,
Spangen, 13.00 – 15.00 uur
De Knuffelfarm
Woensdag 9 september
Uit vijf grote manden van wilgentenen komen allerlei
levende knuffeldieren, zoals een kalfje of een veulen,
lammetje, diverse konijnen, brahma kip, biggetje(s) die
men kan aaien en knuffelen. Voor de decoratie heeft de
knuffelfarm oude potten, pannen en melkbussen. Als
extra is er een knuffelkameel.
Locatie: Woonzorgcentrum Laurensdijkveld, Huniadijk
251, 14.30 – 16.00 uur
Dynamic duo’s
Het Euro+ Songfestival (voor 50 plus-talenten) gaat op
tournee langs de locale cultuurcentra (LCC) in Rotterdam. De Dynamic Duo’s onder leiding van Paul Mayer
maken een speciaal programma met muziek, dans,
interviews met culturele smaakbepalers en aan het eind
een open microfoon voor een ieder (jong en ouder) die
zich wil laten horen.
Data en locaties:
Zondag 13 september, LCC De Larenkamp, Slinge 303,
14.00 uur, tel: 010 – 4804044
Toegang € 2,50
Vrijdag 25 september, LCC de Tamboer, Pijperstraat 37
14.00 uur, tel: 010-4141705.
Toegang € 2,50
Young at heart in de Schouwburg
Zondag 20 september
Het Young @ Heart Chorus is het beroemdste ouderenkoor ter wereld. Met een gemiddelde leeftijd van 76
jaar toeren zij dit jaar door Europa met hun derde show,
The End of the Road. De ROTTERDAMSE SCHOUWBURG biedt alle Rotterdammers de gelegenheid met the
Young @ Heart mee te zingen op zondagavond 20 september om 20.00 uur in de Grote Zaal. Toegang Gratis.
Mmv: Kosmopolis Rotterdam, stichting Seniorenjaar,
de cast van de Kracht van Ontmoeting, Rotterdams
Wijktheater met de Seniorenrevue, en een diversiteit aan
Rotterdamse koren.
Locatie: Grote Zaal Rotterdamse Schouwburg, Aert van
Nesstraat
De Kracht van Ontmoeting
Dinsdag 29 september
Het Euro+ Festival maakt tijdens Jongerenhoofdstadjaar een serie voorstellingen met als titel DE KRACHT
VAN ONTMOETING. Jong en oud(er) doen samen
mee aan masterclasses met coryfeeën als Esther Hart en
Kim Hoorweg. Daarna zingen zij samen in hun eigen
muziekstijlen nieuw en bekend repertoire. In de ‘hangout’ van het Rotterdam Jongerenjaar speelt het Euro+
Songfestival de volledige voorstelling samen met de
jonge presentatoren van YOUR WORLD. De jeugd van
vroeger en van nu is van harte welkom bij deze gratis
voorstelling.
Locatie: Your Space, Kruiskade 9, 20.00 uur
Kijk vanaf 2 september op de website:
www.010seniorenjaar.nl voor meer informatie.
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Slaapboulevard Kwakernaat
maakt slapen graag gemakkelijk!
vanaf

Deelbaar ledikant Alpen
Leverbaar in diverse kleuren.
Prijs excl. bodems en matrassen.
Vanaf € 1198,Nachtkastje, per stuk vanaf € 295,-

1198,-

Comfort ledikant Kasper
Electrisch verstelbare lattenbodem en comfortabele 5-zone
pocketveringmatras.
Setprijs € 595,Bijpassend nachtkastje € 180,setprijs

595,160 x 200cm

1495,Led
dikant Calgary
Incl
In
clusief 2 nachtkastjes.
cl
Prijiji s 160/180 x 200 cm € 1495
Pr
1495,-

4000m2
2 etages

Blaaksedijk
(Ind.terrein Heinenoord)

Boonsweg 7 - 3274 LH Blaaksedijk (Ind.terrein Heinenoord) - Tel. 0186 - 60 13 55 - Maandagmorgen gesloten - Vrijdagavond koopavond
Vanaf de Heinenoordtunnel is het nog slechts 5 minuten rijden - Volop gratis parkeerruimte! - info@slaapboulevard-kwakernaat.nl

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras
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

EETCAFE/PETIT RESTAURANT

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

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465, email: aphap2@xs4all.nl
Partyschepen Smaragd; vooral uw rondvaarten en evenementen

Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide”

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

Brunchvaarten
Leuke rondvaart door de
Rotterdamse Havens van 12.00 t/m 15.00 uur met;

Benedendamsestraat 3
4233 EN Ameide
0183-601308
info@wapenvanameide.nl
Wij hebben ruim101 dagtocht-arrangementen met o.a. uilenshow ,
glasblazer , mandenbreier , gidsroutes , vaartochten , ooievaars e.d.

Koffie en iets lekkers, brunch buffet, koffie /thee buffet,
muzikale omlijsting.

kunstroute door de wijk Blijdorp
en omgeving
12 september:
11.00 - 12.00 uur
12.00 - 18.00 uur

www.wapenvanameide.nl
www.dagtochtarrangementen.nl

Trudi en Gerrit

13 september:
12.00 - 18.00 uur
vanaf 20.00 uur

Opening en start kunstroute op
de Statensingel
1e dag kunstroute

Datum: 4 oktober
Volwassen: € 29,50
Kinderen: € 14,75
Opstappen: Noordereiland

2e dag kunstroute
Afsluiting kunstroute op de
Walenburgerweg18 met spetterende
concerten van de Familia Kriya
(Brazilie) en Tonotopics

Informatie:
Tel. 010 466 72 97
kunstindehuiskamer@live.nl
www.everyoneweb.com/
kunstindehuiskamerblijdorp

Vraag ook naar onze OUD & NIEUW PARTY arrangement
€ 89,50 per persoon all inclusief
U kunt telefonisch contact met ons opnemen
op onze boordtelefoon 06 53 290 223
of op 010 479 66 06
Bezoek onze website www.smaragd2.nl
Ook voor het afhuren voor jubileums/bruiloften/bedrijfsfeesten/ etc.
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September

Nieuw expositie Oudheidkamer

T/m 6 sept.

uit!

Kalender

Tentoonstelling: Signalement Bromsnor:
agent in kinderboeken
Lloyd Multiplein, Schiehaven - 21.00 uur - gratis

Gergiev Festival
Diverse locaties rondom het nieuwe Luxor Theater - www.gergievfestival.nl

Op zaterdag 5 september a.s. zal de nieuwe tentoonstelling van de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal worden geopend. Deze expositie staat in het teken van het 100-jarig bestaan van Maasoord/Delta
en is getiteld “100 jaar Maasoord”. De opening zal worden verricht om 14.00 uur door de heer P.J.L.
van Heugten, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Delta Psychiatrisch Centrum.

4, 5 en 6 sept.

Wereldhavendagen
voor meer info: Wereldhavendagen.nl

De expositie laat o.a. een groot aantal foto’s zien uit het verre en minder verre verleden van Maasoord.
Ook wordt een aantal artikelen geëxposeerd, dat duidelijk een relatie heeft met Maasoord/Delta.

6 september

R’Uitmarkt
Rotterdamse schouwburg en Schouwburgplein
13.00-18.00 uur – www.ruitmarkt.nl

De tentoonstelling geeft een interessante kijk op 100 jaar Maasoord/Delta en is dan ook zeker een
bezoekje waard.
De Oudheidkamer is gevestigd aan de Dorpsstraat 27 te Poortugaal en is vanaf 5 september a.s. iedere
zaterdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Voor mensen die slecht ter been zijn, is het wellicht goed te
weten dat er in de Oudheidkamer een traplift aanwezig is.

19 september 2009: Vijfde Schiedamse Boekenmarkt
In de historische binnenstad van Schiedam organiseert de Winkeliersvereniging Hoogstraat op zaterdag 19 september de vijfde Schiedamse Boekenmarkt. Boekenliefhebbers kunnen daar rondstruinen
langs kraampjes met (vooral) tweedehands boeken, waaronder Nederlandse en buitenlandse literatuur,
kinderboeken, strips, thrillers, kunstboeken, biografieën, kookboeken, geschiedenisboeken, (streek)
romans, wetenschap, boeken over de regio, enz. Zowel voor verzamelaars als voor koopjesjagers is er
volop keuze.
De boekenmarkt wordt gehouden op de Hoogstraat (tussen de Grote Markt en de Korte Dam), de
Korte Dam, de Lange Haven (voor de Korenbeurs) en de Dam. Op de Grote Markt is op 19 september
ook de Culinaire Markt.
De Schiedamse Boekenmarkt is van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.
Meer informatie op www.louistinner.nl/schiedamse-boekenmarkt

Russische allure in de Hermitage Amsterdam
Culinair genieten bij restaurant Zino
Op excursie naar eiland Tiengemeten
Koninklijk genieten in Paleis Soestdijk
Dagje naar de wijnfeesten in Königswinter

11 t/m 13 sept. De Wereld van Witte de With

Witte de Withstraat, Rotterdam - www.festivalwww.nl

13 september Ronde van Vreewijk

Groenezoom, Vreewijk - www.wp-rotterdam.nl

10 t/m 27 sept.

Internationale keuze Rotterdams Schouwburg
www.deinternationalekeuze.nl

16 september

Ronde van Krimpen
Parkzoom, Krimpen aan den IJssel - www.wp-rotterdam.nl

18 t/m 30 sept.

Grote Zaal Festival – opening Grote Zaal de Doelen
De Doelen - 010 2171717 of www.grotezaalfestival.nl

30 sept.

Dagtrip Rond het IJsselmeer (inclusief boottocht, koffie, lunch en diner)
Reserveren en informatie SnelleVliet Dagtochten 078-6920110
& www.snellevliet.nl

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

‘De-beleef-voordeligeen-heerlijke-herfst-Pas.’
Rotterdampas 20 jaar! Exclusief naar Holiday on Ice

--

€ 45,-

€5,€ 39,-

€25,€ 40,-

€20,€ 13,25

€5,€ 47,-

€34,€ 34,50

€24,

50

Kunstroute door de wijken Blijdorp, Bergpolder en de Provenierswijk
De kunstroute KUNSTINDEHUISKAMER wordt dit jaar voor de vierde maal gehouden. De route
is dit jaar behoorlijk uitgebreid, zowel wat betreft het aantal deelnemers als de locaties; dit jaar in 3
wijken van Rotterdam met een verdubbeld aantal kunstenaars. Op vijftien adressen in Blijdorp, Bergpolder en de Provenierswijk staat in het weekend van 12 en 13 september van 12.00 t/m 18.00 uur de
deur naar de huiskamer open tijdens deze kunstroute. De zevenentwintig deelnemende kunstenaars
zijn beeldend- of podiumkunstenaars.
De kunstroute wordt op zaterdag 12 september om 11.00 uur geopend op de Statensingel 66a. De
Bewonersorganisatie Blijdorp aan de Statenweg 102a is het centrale punt voor informatie. Hier kunt
u de route en informatie over de kunstenaars verkrijgen, in de vorm van een boekje of flyer. Van elke
deelnemende kunstenaar wordt in deze ruimte een kunstwerk geëxposeerd.
Op beide dagen zijn er op geregelde tijden optredens van podiumkunstaars, waaronder: voordracht
poëzie, performances en muziek waaronder een basklarinet solo. Optredens zaterdag om 17.00 uur en
op zondag om 15.00 uur. Op twee andere adressen Braziliaanse zang, 4-handig pianospel, optredens
beide dagen om 13.00, 15.00 en 17.00 uur. De kunstroute wordt op zondagavond afgesloten met optredens van Familia Kriya (Braziliaanse zang) en een instrumentaal optreden van de Tonotopics.
Deelnemende kunstenaars van KUNSTINDEHUISKAMER 2009:
Tilly Heijster, Joop van ’t Hoenderdaal, Annette Splinter, Linda Seine, Lisette Alblas, João Colagem,
Karin de Visser, Anneke Renes, Jeroen Hoogstraten, Astrid Meijer, Marike Vierstra, Ka Yee Li, Karin
Leening, Carolien van Sliedregt, Ketie Walbroek, Heloise Baylão, Penêlope Jaloto, Annet Scholten,
Caroline Peters, Els van Lieshout, Sergio Fernandez, Marco Nijmeijer, Christina de Vos, Corrie Ambachtsheer, Els Vrolijk, Albert Kramer en Sjoerd Kramer.
Voor informatie: kunstindehuiskamer@live.nl
Website: www.everyoneweb.com/kunstindehuiskamerblijdorp
Telefoon: 010 – 466 72 97 of 06 546 77 129

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

De
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
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Uit in de wijk!
De Locale Cultuur Centra
Naast de grote theaters en concertzalen in Rotterdam kent de stad ook kleinere podia met een gevarieerde programmering in de verschillende wijken: de Lokale Cultuur Centra (LCC). De LCC’s brengen cultuur
in de wijken met voorstellingen van bijvoorbeeld het Rotterdams Philharmonisch Orkest of Scapino Ballet
Rotterdam. En ze zijn eveneens een podium voor talent uit de wijk, dat op deze manier de kans krijgt zich
te ontwikkelen. Naast de LCC’s zijn er ook ander wijkaccommodaties met een cultureel aanbod.
U kunt er zelfgemaakte stukken en concerten van populaire en klassieke muziek bezoeken, maar
ook naar bijeenkomsten en lezingen, workshops, modeshows, tentoonstellingen, verhalen uit
andere werelden, try-outs van top- en amateur artiesten. De activiteiten zijn toegankelijk voor
iedereen. Lokale Cultuur is een belevenis!

We hebben voor u een selectie van het programma van de
Lokale Cultuur Centra voor september op een rijtje gezet.

IJEN
LCC LOMBATA89R, D
ROTTERDAM
MENANDERSTRA
TEL: (010) 291 74 84

EKSTEE AND
LCC DE HO
50, HOEK VAN HOLL
MERCATORWEG
TEL: (0174) 38 45 88

Zaterdag 19 september:

Zondag 20 september:

LCC Theatermatinee
Typisch RotterdamsHans Somers
De van radio en tv bekende Rotterdamse artiest Hans Somers brengt
dit seizoen een twee uur durend
liedjesprogramma met als titel:
“Typisch Rotterdams”.
Aanvang: 14.00 uur. Entree: € 2,50
(inclusief kofﬁe of thee)

USICA

RM
WIJKTHEATE
ERDAM
DE LUGT 17, ROTT
(010) 437 13 61

Zondag 20 september:

Zondagmiddaglounge
Vocalgroep Popmaat
Vocalgroep Popmaat is een zanggroep bestaande uit 40 vocalisten.
Hoewel Popmaat zich voornamelijk
richt op popmuziek, wordt er ook
regelmatig uitgeweken naar andere
nummers uit de wereld van de lichte
muziek, zowel a capella- als met de
eigen band.
Aanvang: 14.00 uur
Entree: € 4,50 / R’Pas € 3,75
Zaterdagavond 26 september:

Big Salsa Band
Salsa avondgitaar
De Big Salsa Band bestaat uit een
combinatie van zeer gemotiveerde
en enthousiaste professionele en
amateurmuzikanten met een grote
passie voor deze muziek. Door de
internationale samenstelling voelt
de Big Salsa Band zich thuis in
vrijwel alle latin-stijlen. Het repertoire omvat dan ook naast de Son,
Merengue, Bachata, de Antiliaanse
Tumba en uit Suriname de Kaseko.
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 6,00 / R’Pas € 4,50

LARIKSLAAN 200,
TEL: (010) 422 50 96

5 t/m 26 september :

Anne Jan Toonstra/Cabaret
Noodzakelijk Kwaad
Een cabaretvoorstelling met veel
energie, rockende pianonummers
en alles wat Anne Jan wil zeggen:
hard, zacht, vriendelijk, kwaad. En
meestal erg leuk.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 5,00

F
DE ROMEYNSHO

GNET
LCC CASTA
ROTTERDAM

Kunst in de Etalage..
ook in de Castagnet!
Van 5 tot en met 26 september
organiseert Stichting Kunstfestival
wederom het Kunst in de Etalage
project in en rondom de etalages
van de Peppelweg. Aanvang: openingstijden Castagnet. Entree: gratis

KAMP
LCC LAREN
ERDAM
SLINGE 303, ROTT
TEL: (010) 480 40 44

Zondag 13 september:

Euro + Songfestival
Dynamic Duo’s
Muziek verbindt culturen en generaties in wederzijds begrip voor
de talenten van de ander. Bij deze
voorstelling vormt muziek ‘de kracht
van ontmoeting’ ongeacht leeftijdsverschillen. Aanvang: in de middag.
Entree: € 2,50

Donderdag 10 september:
DAM

TS 8, ROTTER
STRESEMANNPLAA
(010) 420 40 99

Zaterdag 5 september:

Prikkels! Opening culturele
seizoen in Prins Alexander
Verenigingen, organisaties en
gezelschappen op het gebied van
cultuur, presenteren zich op deze
dag op bijzondere wijze. Muziek,
cabaret, theater, dans, maar ook
beeldende kunst en allerlei workshops, komen uitgebreid aan bod.
Aanvang: 12.00 tot 18.00 uur.
Entree: gratis
Zondag 13 september:

Operakoor Maasstad
Passie!
Opera is een muziekvorm met passie. In opera kunt u al uw fantasieën kwijt. Denkt u zich eens in:
als verliefde jongeling in Smetana’s
“Verkaufte Braut” de lusten en
lasten van de liefde bezingen, of als
zigeuner of zigeunerin in Verdi’s “Il
Trovatore” op een heus aambeeld
slaan. Entree en aanvangstijd wordt
nog bekend gemaakt.

a uit
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Maak voordelig kennis met de
gastvrijheid van de Locale Cultuur Centra
De Locale Cultuur Centra brengen met een gevariëerd programma
een middag of avondje ontspanning, binnen handbereik van iedereen. Met de kortingsbon die hiernaast is afgedrukt staat u niets meer
in de weg om langs te komen en kennis te maken met de gastvrijheid
die u te wachten staat, Maak uw keuze en vergeet de bon niet mee
te nemen. We rekenen ook op uw komst!

Meer informatie
Voor informatie over programma’s, openingstijden, bereikbaarheid,
verhuur van ruimtes of andere vragen kunt u bellen of mailen naar
de LCC’s of naar de website www.uitindewijk.nl

Seniorenmiddag
Entre Dos (ﬂuit en gitaar)
De combinatie ﬂuit/gitaar heeft
een rijke traditie, maar wat Entre
Dos onderscheidt is het feit dat het
duo uitsluitend eigen composities
speelt. Het levendige en vloeiende
geluid van de ﬂuit in combinatie met
een rijkdom aan timbre en aanslag
van de gitaar. Aanvang: 14.30 uur.
Entree: € 3,00 / R’Pas en Stromen
comfortkaart € 2,25
Donderdag 17 september:

Schrijvers – in – Schiebroek
Marjan Berk
In samenwerking met Stichting
Kunstfestival, boekhandel Coelers
en de Bibliotheek organiseert LCC
Castagnet tweemaal per jaar een
sfeervolle literaire avond. Dit keer is
de beurt aan “de koningin van het
lichte boek”, Marjan Berk.
Aanvang 20.30 uur.
Entree € 8,00, inclusief een kopje
kofﬁe/thee met een versnapering.
Zaterdag 19 september

X3 Kleinkunst; drie minivoorstellingen op één avond
Kleinkunst met inhoud, noodzaak
en altijd met een twist. In ’Ogenblik’
doet Martine Kennis een speurtocht.
Marijn de Langen zingt in ’Sturm&
Drang’ over grote verlangens, grote
blunders en grote inzichten. De voorstelling ’Echt’ van Jochanan is waar,
ruw en grappig. Aanvang 20.30 uur.
Entree € 6,00 / R’Pas € 4,50
Donderdag 24 september

55PlusBeurs op één avond!
De 55Plusbeurs is dé informatie en
belevenisdag voor actieve senioren
in Schiebroek – Hillegersberg.
Tijdens de beurs kunt u zich uitgebreid laten informeren, adviseren en
amuseren. Onder het genot van een
hapje en een drankje kunt u in een
sfeervolle ambiance genieten van
optredens, workshops, demonstraties en een heuse kunstbeurs.
Aanvang 10:30 uur. Entree gratis

Zondag 20 september :

Shantykoor Overstag
De start van het shantykoor “Overstag” vond plaats in november 1997
en is vanaf het begin had het koor
succes. Het shantykoor inmiddels
uitgegroeid tot een formatie van
ruim 35 man.
Aanvang: 14.00 uur. Entree: € 4,00
Zaterdag 26 september:

Vlooienmarkt
Kom lekker snuffelen op deze
markt!
Aanvang 9.00 uur. Entree gratis

OSTER
LCC ’T KLO
EIN 7, ROTTERDAM
AFRIKAANDERPL
TEL: (010) 423 16 16

Zaterdag 19 september :

Rommelmarkt
Vanaf 10.00 uur verkopen de
bewoners uit de Afrikaanderwijk hun
gebruikte spullen en wellicht zit er
ook iets voor u bij! Entree gratis
Vrijdag 25 september:

Heropening
In LCC ’t klooster is in de zomermaanden ﬂink verbouwd, dit wordt
vandaag gevierd met een feestelijke
opening! Aanvangstijd: binnenkort
bekend. Entree: gratis

BOER
LCC DE TA,M
ROTTERDAM
PIJPERSTRAAT 37
TEL: (010) 414 17 05

Zaterdag 5 september:

Erika Blikma
Opening foto expositie
mixen in Crooswijk
Aanvang: 16.00 uur. Entree: gratis
Zaterdag 12 september:

Creabeurs

KAMP
LCC ZEVEN
141, ROTTERDAM
AMBACHTSPLEIN
TEL: (010) 456 39 93

Vrijdag 11 september:

Gevelconcert
De opening van het theaterseizoen
in Zevenkamp. Wederom gaan
veel getalenteerde wijkbewoners
ons verblijden en verrassen met
een optreden op het podium en op
de gevels van het winkelcentrum
Ambachtsplein. Tevens is er een
barbecue en wordt een culturele
markt op het plein georganiseerd.
Aanvang 15.00 uur. Entree: gratis
Zondag 20 september:

Entre Dos
Karin Basting en Adriaan Dropsie
De combinatie ﬂuit/gitaar heeft
een rijke traditie, maar wat Entre
Dos onderscheidt is het feit dat het
duo uitsluitend eigen composities
speelt. Het levendige geluid van de
ﬂuit in combinatie met een rijkdom
aan timbre en de gitaar opent een
wereld van klankmogelijkheden.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 3,00

Voor mensen die een creatieve
hobby hebben en dat aan buurtbewoners willen laten zien. Aanvang:
09.00 uur tot 17.00 uur. Entree: 5
euro per tafel, toegang gratis
Vrijdag 18 september:

Hollandse avond
Hollandse muziek en een lekkere Hollandse pot op tafel. Aanvang: 18.00
uur tot 22.00 uur. Entree: € 5,00
Zaterdag 19 september:

Open dag
Presentatie van allerlei activiteiten
die door Wijktheater De Tamboer
georganiseerd worden.
Aanvang 13.00 uur. Entree gratis
Vrijdag 25 september:

Euro+ Songfestival
Dynamic Duo’s
Muziek verbindt culturen en generaties in wederzijds begrip voor
talenten van de ander. Bij deze
voorstelling vormt muziek “de kracht
van ontmoeting”ongeacht leeftijdsverschillen.
Aanvang 16.00 uur. Entree € 2,50
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Locale Cultuur Centra

In de spotlights
Euro+ Songfestival
met Dynamic Duo’s
op tournee langs de
Locale Cultuur Centra
Het Euro+ Songfestival is een
intercultureel Songfestival voor en
door 50-plussers dat zich heeft
ontwikkeld tot een van de betere
evenementen in Rotterdam.
Onder het motto “Breng ons de
liederen van uw hart, uw geloof
uw muzikale afkomst” kunnen alle
Rotterdamse 50-plussers van alle
culturen die de sterren van de
hemel zingen zich opgeven.
Het songfestival bestaat uit een
reeks voorrondes die zijn opgedeeld in een masterclass en een
optreden voor publiek en een jury.
De drie beste deelnemers gaan
door naar de “Grande Finale”.
De eerste editie vond plaats in
2001 en na vier voorrondes eind
2008 en begin 2009 vond in mei dit
jaar de Grande Finale plaats van
de derde editie. In een afgeladen
Theater Zuidplein traden de 16,
door de publieks-, vak- en orkestjury gekozen winnaars op, in de
spraakmakende muziekvoorstelling
De kracht van Ontmoeting.
Lente in de zaal
Het evenement dat in 2001 in het
kader van Rotterdam Culturele
Hoofdstad van Europa is bedacht
heeft in de korte tijd van het
bestaan al landelijke bekendheid
gekregen. Zo schreef de recensent
van de Volkskrant over de Grande

Finale van de tweede editie in
2005 in De Doelen, dat binnen vier
minuten de lente in de afgeladen
enthousiaste zaal aanbrak.
Die fantastische sfeer kunt u binnenkort ook zelf bij u in de buurt
ervaren.

Dynamic Duo’s
Helemaal leuk en verrassend zijn
de voorstellingen omdat de 50-pussers in de voorstelling ook worden
gekoppeld aan jonge (aankomende) zangers en zangeressen tot
Dynamic duo’s.
In september en oktober komen de
winnaars en Dynamic Duo’s met
groot orkest bij u in de buurt:
Zondag 13 september: LCC Larenkamp – Donderdag 17 september:
LCC De Zevensprong – Vrijdag
25 september: LCC De Tamboer –
Zondag 18 oktober: LCC Zevenkamp – Donderdag 22 oktober:
LCC Castagnet – Zondag 25
oktober: LCC De Romeynshof.

Oppas oma’s en opa’s opgelet

Met de kleinkinderen op stap
Doe uw kleinkinderen (en uzelf natuurlijk) een plezier met een
bezoek aan de speciaal voor hen georganiseerde theatervoorstellingen. Alleen al in september worden er 9 georganiseerd in de
verschillende LCC’s. Alle voorstellingen vinden overdag op doordeweekse dagen plaats. Meer informatie over de kinderprogramma’s
vindt u op www.uitindewijk.nl. Bellen kan natuurlijk ook.

Reserveren aanbevolen
Niets is vervelender om bij aankomst te horen dat de zaal is uitverkocht. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om tijdig te
reserveren door te bellen met het LCC van uw keuze.

Kortingsbon
Wanneer u uw keuze(s) voor een voorstelling heeft gemaakt, vergeet dan niet deze bon uit te knippen en mee te nemen. Op de toch
al betaalbare toegangsprijs ontvangt u dan

een korting van 50%
De bon is geldig tot 31 augustus 2010 en voor max. 2 personen.

Op handen en
knieën naar de wal
Een waterklerk is de onmisbare schakel tussen cargadoor, douane en rivierpolitie, wasserijen, scheepsprovianderen en nog veel meer. Als een zeeschip de Rotterdamse wateren
binnenkomt, is de waterklerk de eerste die met de douane en de rivierpolitie het schip
betreedt. Hij zorgt voor het inklaren van de lading en zorgt voor de benodigdheden van de
bemanning.
Ik begon in de jaren 50 als leerling
waterklerk bij de ﬁrma Vinke & Co
en had als mijn mentor de heer E.
Hofstra. Het eerste schip dat ik onder zijn leiding moest inklaren, was
een Nederlandse coaster, m/s Sagitta
een bekend schip van mijn mentor.
Wij verlieten het kantoor aan de
Parklaan om 10.00 uur ‘s morgens
en het schip zou drie uur later aankomen aan de Stieltjeskade. Toen
ik vroeg waarom wij al zo vroeg
vertrokken, antwoordde Hofstra, dat
zie je wel. Wij bezochten twee cafés
en nuttigden enige drankjes en toen
verscheen het schip aan de kade.
De kapitein, een goede bekende
van dhr. Hofstra, vloekte hem uit en
vroeg wat wij kwamen doen. Aan
boord gekomen vloeide direct de
drank rijkelijk en was ik op mijzelf
aangewezen. Gelukkig werd ik
gered door een zeer bekwame douanebeambte, die zelf alle formulieren
invulde en zonder mijn tussenkomst
het schip inklaarde.
Drank
Nog een leuk verhaal met mijn
mentor was, toen een Duitse coaster
m/s Jan Gerdes in de Maashaven
was afgemeerd met meerdere binnenschepen tussen de wal en het
schip. Samen gingen wij aan boord
en werden wij door de kapitein be-

- Met collega’s tijdens een jubileumviering. Ik sta zelf precies onder het kruisje -

groet. Als eerste knipte de kapitein
mijn stropdas af en hing deze aan
het plafond bij de vele anderen. Als
dank kregen wij ﬂessen zeer zwaar
Deens bokbier (toen gebruikte ik
nooit sterke drank of bier) en met de
douane heb ik, zo goed als mogelijk,
de vereiste formulieren ingevuld.
Toen kwam het moment, dat wij
terug naar de wal moesten. Er
waren smalle loopplanken tussen
de schepen en daar ik alles dubbel
zag, vroeg ik mijn mentor, hoe moet
dat nou.
Hij zei: “Dan moet je maar niet
zoveel zuipen en liet mij mijn
gang gaan. Op handen en knieën
(geen voeten) ben ik teruggekropen naar de wal. Later mocht ik,
na een ballotage, lid worden van
de gerenommeerde Rotterdamse
waterklerkenvereniging. Deze

vereniging verzorgde vele avonden
en festiviteiten voor alle waterklerken en oud-waterklerken in de
Rotterdamse haven.
Natuurlijk kwam na deze inwerkperiode het echte waterklerkenwerk,
dat ik met veel plezier nog jaren
heb gedaan, daarna gevolgd door
chef waterklerk, cargadoor etc.
Ik ben heel veel dank verschuldigd aan mijn fantastische mentor
Hofstra.
Natuurlijk heeft niet iedere
leerling-waterklerk deze drankrijke
leerschool gehad. Dit is slechts
mijn eigen verhaal.
J. van Aartsen
Pijperlaan 18
3335 XH Zwijndrecht
j.aartsen8@upcmail.nl

Herman Romer signeert nieuwe roman
‘De Fusie’ bij boekhandel Snoek
Recent verscheen de roman ‘De Fusie’van de bekende Rotterdamse auteur Herman Romer. Zaterdag 5 september signeert hij zijn
jongste pennenvrucht vanaf 17.00 uur bij boekhandel Snoek aan de
Meent 126 in Rotterdam. Romer geeft een boeiend relaas over de
intriges door de fusie van twee verzekeringsbedrijven tot één multinational waar hij als werknemer bij betrokken was.
Romer werkte er onder meer als
copywriter en publiciteitschef. Hoewel hij na de doorstane ellende en
aantasting van zijn gezondheid, daar
best aanleiding toe heeft, doet hij
niet aan natrappen. Bedrijfsnamen
en die van personen in zijn roman
zijn geﬁngeerd, maar de karakters
en hun soms achterbaks handelen
legt Romer genadeloos bloot.
Zijn scherp en soms ook satirisch
geschreven roman boeit tot het laat-

ste woord op pagina 219 en maakt
haarscherp duidelijk welke invloed
de fusie uitoefende op het personeel.
Na de integratie van binnen- en
buitendiensten sloeg onrust en
verwarring toe met botsingen van de
ene bedrijfscultuur met de andere.
Ellebogenwerk en intriges kwamen
aan het licht. Karakters raakten
misvormd, relaties ontspoorden en
mensen werden zonder enig pardon
aan de kant geschoven. Er was

zelfs sprake van morele chantage.
Hoewel het zich allemaal veertig
jaar geleden afspeelde, verwoordt
Romer het alsof het zich in deze tijd
afspeelt.Herman Romer debuteerde
met de novelle ‘De nachtegalen
zingen niet meer’ en in 1971 won
hij de Anna Blamanprijs voor
literatuur.
‘De Fusie’ is een uitgave van Free
Musketiers te Zoetermeer. Prijs:
18,95 euro. ISBN: 978-90-484-
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Shantykoor ALBATROS
zoekt:

1 of meerdere
Accordeonnisten
mannelijk of vrouwelijk

voor info: tel. 010-4653559

Badkamers
Spachtelputz • Sierpleister
Wandafwerking • Tegelwerk
Spachtelputz in meer dan 1000 kleuren
Arnhemseweg 5a • 2994 LA Barendrecht
Telefoon/fax 0180-616226 • Mobiel 06-53642939
www.almonderhoud.nl

VOOR ROTTERDAM COMPU
TER STUK
BOEKEN
!!
WWW.UITGEVERIJVOET.NL

010-2847362

BEL SNEL RCC/PS 018-431777 REPARATIE BINNEN 24H
MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK

Je merkt het verschil.
Voor alle tandheelkundige problemen heeft De Grave dé oplossing. Al 25 jaar techniek,
kennis en ervaring onder één dak. Ons mondzorgcentrum is innovatief in implantologie
(klikgebitten), tandprothetiek en tandtechniek.

Vestiging Hoogvliet
Middenbaan-Noord 34
3191 EH Hoogvliet
Telefoon 010-8200215

Onderdeel van de mtc groep
www.mzcdegrave.nl

Vestiging Hellevoetsluis
Rijksstraatweg 90
3223 KB Hellevoetsluis
Telefoon 0181-316143

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

Dinsdag 1 september 2009

Pagina 33

- De watertoren
op het IJsselmondse
Hoofd sprak tot de verbeelding, doordat hij iets weg had van
een kasteeltoren Foto’s verzameling
Rein Wolters -

Gezond en vitaal oud
worden
Arts Henk de Valk publiceerde vorige
week zijn boek Gezond en vitaal oud
worden.
Gezond en vitaal oud worden. Wie wil
het niet! Maar ondertussen volgen we een
leefstijl die ervoor zorgt dat we aandoeningen krijgen als hart- en vaatziekten,
diabetes, kanker, Alzheimer, osteoporose,
reuma en depressie. Henk de Valk: “90%
van de ziekten is te voorkomen!”
De Valk gaat in Gezond en vitaal oud
worden in op de oorzaken van ziekten en
koppelt die aan leefstijl. Hij onderscheidt
zes interne ziekmakers, die hij op overtuigende wijze verbindt met onze grote
welvaartsziekten. De invloed van leefstijl
is veel groter dan gedacht. Het zijn vooral
leefstijlziekten die ons parten spelen. We
doen de ziekten onszelf aan en daar kan
geen arts of farmaceut ons vanaf helpen,
aldus De Valk. We moeten het zélf doen.
Gezond en vitaal oud worden is een
realistisch en zeer leesbaar boek dat veel
informatie biedt, en bovendien rekening
houdt met onze manier van leven. Het
boek bevat veel praktische adviezen en
zeer overtuigende argumenten. Voor de
lezers is er een leefstijltest, gebaseerd
op leesstijlkenmerken van zeer gezonde
volken.
Erica Terpstra: “Dit boek zou iedereen
moeten lezen.”
Het voorwoord in Gezond en vitaal oud
worden is van Erica Terpstra, voorzitter
NOC*NSF. Terpstra: “Iedereen kan enorm
veel kwaliteitswinst boeken en veel ziekte
en bijbehorende ellende voorkomen als
we de adviezen in dit boek ter harte nemen. Deze uitgave van Henk de Valk zou
echt iedereen moeten lezen”.
Gezond en vitaal oud worden
ISBN 9789038919256
Prijs EUR 17,95
160 pagina’s
paperback geïllustreerd

Kerk, watertoren
en pontje van Oud-IJsselmonde
spreken tot de verbeelding
Het uiterlijk van de gotische Adriaen Janszkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente aan de Kasteelweg in Oud-IJsselmonde met zijn fraaie torenspits kon me
als kind al zeer bekoren. De kerk dateert uit 1462 en behoort tot de oudste kerken
van Rotterdam. In de loop der jaren is het godshuis diverse keren verbouwd, gerestaureerd en geschilderd in de oorspronkelijke kleurstelling. Pas later kreeg de kerk
de huidige naam. Deze is afkomstig van predikant Adriaen Jansz, die in 1570 op een
brandstapel is omgekomen.
In de Tweede Wereldoorlog haalden de Duitse bezetters de klokken
uit de toren om ze om te smelten
tot wapentuig. Schipper Jan van
Dijk moest ze met andere klokken
vervoeren richting Duitsland. Dat
vond hij een vervelende opdracht
en daarom besloot hij de boel te
saboteren. Op het IJsselmeer zette
hij zijn schip onwrikbaar vast op
een zandplaat. Na het tekenen van
de vrede werd het vlotgetrokken
en keerden de klokken terug naar
hun oude plek in de toren van de
Adriaen Janszkerk.
Elke keer als ik in mijn jonge jaren
de kerk passeerde, nam ik me
heilig voor het gebedshuis eens
van binnen te bekijken om vast te
stellen of het interieur net zo mooi
was, of misschien wel mooier,
dan van ‘mijn’ rooms-katholieke
St.-Franciscuskerk in de Afrikaanderwijk. Daar kwam pas na ruim
veertig jaar iets van terecht, toen ik
in juni 1997 aanwezig mocht zijn
bij de uitreiking van een herdruk
van de sfeervolle IJsselmondse
streekroman Kees Koepel.

- De Adriaen Janszkerk en daarachter het koetshuis in vervlogen tijd nog
samen met het kasteel van IJsselmonde -

Feuilleton
Gert van Rietschoten van de
gelijknamige boekhandel in
winkelcentrum Keizerswaard had
hiervoor het voortreffelijke initiatief genomen. Grootvader J.C. van
Rietschoten was in 1926 het bedrijf
begonnen aan de Bovenstraat 30 en
zette het vanwege de groei voort
in een groter pand op 131. Van
Rietschoten runde niet alleen een
boekhandel, maar ook een Elektrische Drukkerij, waar dorpskrant
De Wegwijzer werd samengesteld

- Jarenlang zette de veerdienst passagiers over van Kralingseveer naar het
IJsselmondse Hoofd aan de overzijde-

en van de pers rolde. De belevenissen van Kees Koepel stonden als
feuilleton in die krant afgedrukt.
In de jaren zestig verhuisde het oerIJsselmondse bedrijf, mede door de
bouw van de Van Brienenoordbrug,
naar het Prinsenplein en werd daar
voortgezet door J. van Rietschoten, de vader van Gert. Tenslotte
vestigde Van Rietschoten zich in
1971 in het nieuwe winkelcentrum
Keizerswaard en daar neemt zijn
bedrijf sinds de opening een prominente plaats in.
Deelraadvoorzitter Coos Rijsdijk
van IJsselmonde mocht, in aanwezigheid van een select gezelschap,
het eerste exemplaar van Kees
Koepel in ontvangst nemen. Rijsdijk sprak daarbij de verwachting
uit dat ik wellicht het IJsselmonde
van de laatste vijftig jaar deskundig
in beeld en geschrift zou kunnen portretteren. Daar heb ik met
hulp van uitgever Arnold Voet uit
Capelle aan den IJssel invulling
aan mogen geven. Op 3 mei 2003
verscheen het, als vijfde boek van
de zesdelige serie ‘blik Op Zuid’.
De wens van de daarna burgemees-

ter van Boskoop geworden Rijsdijk
was vervuld. Daarom vroeg ik
hem het eerste exemplaar uit te
reiken aan Marinus (Rinus) de Vet,
die een ﬁks sociaal stempel op de
ontwikkeling van de IJsselmondse
wijk Sportdorp drukte. Ook Rinus
was vereerd en trots toen ik hem
halverwege 2003 vroeg of hij
bereid was het eerste exemplaar
in ontvangst te nemen. Niet lang
daarna openbaarde zich bij hem
een ongeneeslijke ziekte, die Rinus
de Vet fataal werd. Luttele weken
voor het verschijnen van het boek,
overleed de sociaal-democraat na
een zeer strijdbaar leven op 16
maart 2003. Het boek is verkrijgbaar bij Van Rietschoten.
Ridders
De watertoren aan de Veerdam
bij het IJsselmondsehoofd vond
ik als kind een merkwaardig,
maar mooi bouwwerk. In mijn
jongensfantasie had het pand te
maken met een kasteel en ridders.
De toren werd in 1903 in dienst
gesteld en heeft gefunctioneerd
tot 1948. In 1978 werden toren en
dienstwoning, tot spijt van velen,
neergehaald. Aan de voet was de
steiger van het pontveer tussen
IJsselmonde en Kralingseveer. De
laatste exploitant was Jan Vos uit
Alblasserdam. In de jaren vijftig
ben ik verschillende keren met de
Neeltje Jorina overgevaren als ik
op de ﬁets naar mijn oom en tante
in Krimpen aan den IJssel ging.
Ik ervoer het als een avontuur,
dat varen naar de overkant. Op 31
december 1991 maakte het veer de
laatste overtocht. Dit kwam mede
door de openstelling van de Van
Brienenoordbrug voor ﬁetsers en
bromﬁetsers. Dan was er natuurlijk
de jachthaven in het Balkengat van
de houtfabriek van Gebr. Hulsinga
NV aan de Bovenstraat 40, waar
ik graag naar de scheepjes stond
te kijken. C.J. van Woezik was
destijds een van de oprichters van
de haven.
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Last van de warmte?
Tijd voor airco!

Airconditioning

Keuze uit diverse
modellen of
kanalensysteem voor de
perfecte klimaatbeheersing!
Nijverheidsweg 31
3161 GJ Rhoon
T • 010 - 2236466
F • 010 - 2236136
24-uurs info • 0880 - 102030

Dealer van:

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

Bel voor een persoonlijk advies óf kijk op www.bako.nl

Belastingaangiften voor particulieren sinds 1973
50% van de AOW-ers en andere uitkeringsgerechtigden of mensen met een
laag inkomen doen geen belastingaangifte, ondanks dat men geld terug kan
krijgen. Het is mogelijk teruggaaf te verzoeken over de laatste 5 jaar.
Wij rekenen gratis voor u uit hoeveel u terug kunt verwachten. (Niet van 15 feb
t/m 15 april). Daarna bepaalt u zelf of u aangifte wilt doen.
De kosten hiervoor zijn:
1 jaar € 50
2 jaar € 80
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3 jaar € 100

4 jaar € 115

5 jaar € 125

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

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

Belastingadviesburo Aad de Vries

Openingstijden 2009
zonder afspraak:

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

Mathenesserweg 92
3026 HG Rotterdam
(010) 415 53 00

Dinsdag t/m donderdag van
11.00 - 18.30 uur

Tel. 010-483 03 72

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

Voor minder validen is huisbezoek mogelijk.
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WIE MAAKT DE MOOISTE TUINEN OOK AL WEER??
TUINCORRECT BV

Structureel herstel van uw lichamelijke klachten?

VAN KLEINE RENOVATIE
TOT
***AANLEG***
COMPLETE AANLEG
***ONDERHOUD***

***SCHUTTINGEN***

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

***ONDERHOUD***

Dan is het voor u goed om te weten dat er een enorme verbetering mogelijk is.
Bij OCA Rotterdam werken wij actief aan het oplossen van uw klachten.
Met gerichte programma’s die persoonlijk op u zijn afgestemd.
Professionals die zich inzetten voor uw fysieke welzijn met
als doelstelling een structureel herstel van uw klachten.
Ga actief uw klachten te lijf

***ONTWERP***

***BLOKHUTTEN***

Bel direct OCA!
DE FYSIOTHERAPIE SPECIALIST

Bel (010) 44 300 90

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

Het beste adres in Rotterdam voor een leven zonder klachten

GRATIS
PRIJSOPGAVE

WIJ GEVEN
55+ KORTING

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

OCA ROTTERDAM, Heer Bokelweg 10, 3032 AD Rotterdam, tel:010-4430090
FYSIOTHERAPIE CHARLOIS, Boergoensestraat 76, 3082 KC Rotterdam, tel: 010-4280225
e-mail: info@ocarotterdam.nl, Internet: www.ocarotterdam.nl

Een begrip in vloertegels sinds 1987
R

DECO-VLOER

010 - 4373770 OF 0181 - 326774
WWW.TUINCORRECT.NL

GRATIS
GELEGD
v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

TUIN CORRECT
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BEL NU EN PROFITEER VAN ONZE VOORJAARSKORTING !!!
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PLAVUIZEN
VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex
Mangaanstraat 1-5

Kattestaart 18

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477

(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl
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De boom op het fietspad
In een krant, die vol staat met herinneringen aan vakanties ver weg en dichtbij, mag
mijn ontmoeting met een boom in Zeist niet ontbreken. Het was juli/augustus 1952 en
ik was 14 jaar. Mijn moeder was al een week of twee in een gehuurd vakantiehuisje
in Leersum, met mijn drie zussen: Betsie (19 jaar) met haar zes maanden oude dochtertje, Nellie (8 jaar) en Tineke (4 jaar). Het vakantiehuisje was een schoongemaakte
varkensstal, die door een boer verhuurd werd. Slapen deden we in het stro en wassen
gebeurde onder een pomp tegen de boerderij aan. Voor ons was dit zeker geen armoede, in eerdere jaren hadden we de vrije tijd doorgebracht in een leegstaand kippenhok in Ermelo. Wie kan zich in 2009 dit soort vakanties nog voorstellen?
Goed, ik was met mijn vader nog
in Rotterdam. Ik herinner me, dat
‘mijn’ mulo met vakanties niet gelijk
opliep met de lagere scholen. Ook
weet ik nog, dat mijn vader mijn
hulp op zaterdag nodig had in de
slagerij.
Ná het vertrek van de laatste klant
op zaterdag, werd de hele winkel
schoongemaakt en geboend: vader
nam ook een week vakantie. Rond
8-9 uur ’s avonds stapte vader op
zijn Mosquito bromfiets en ik op
mijn trouwe stalen ros. Via Korte
Kade en Hoofdweg verlieten we
Rotterdam; buiten de stad kon ik
hangend aan mijn vaders arm meegetrokken worden. Langs Gouda,
Haastrecht, Oudewater en De Meern
ging het op Utrecht aan.
Bij het Vredenburg in Utrecht werd
een ijsje genuttigd en verder ging
het weer; op naar Zeist. Tussen De
Bilt en Zeist was het fietspad niet
te breed; mijn ‘trekpaard’ ging voor
me rijden en ik trapte er achteraan.
Het achterlicht van vaders Mosquito
bromfiets was het baken, waarop
ik reed. Plotseling was dat licht
verdwenen en hoorde ik mijn vader
roepen “Kijk uit”! Ik tuurde in het
duister en zag ineens een grote boom
opdoemen. Deze boom stond geheel
onverlicht en zonder markeringstekens midden op het fietspad.
Bibberend kwam ik naast mijn vader
tot stilstand. Ook hij had de boom op
een haartje gemist.

was destijds niet zo bijzonder. Maar
dat die rotboom ons de schrik van
het leven heeft bezorgd, ben ik 57
jaar later nog niet vergeten.
Herinneringen aan toen
Als Ruud Kleijn uit Rozenburg aan
het verleden denkt, schiet gelijk
zaterdag 2 oktober 1965 in zijn
gedachten. Het was bij hem voor de
deur aan de Overschiese Zestienhovensekade nog nooit zo druk
geweest.
Op vliegveld Zestienhoven werd
het traditionele vliegfeest gehouden.
Rijen auto’s kwamen uit Rotterdam
en de rest van Nederland; deze
auto’s liepen in de Overschiese
straten vast, voor ze zelfs maar bij
het vliegveld waren.
Veel chauffeurs lieten hun auto maar
staan en gingen te voet naar het
evenement. Voor mij en de andere
kinderen, schrijft Ruud, was deze
gebeurtenis je van hét. We schreven
alle kentekens op en ons schrift is
nog nooit zo snel vol geraakt, als
op die dag. We hebben die dag geen
tijd gehad zelf naar het vliegfeest
te gaan. We hadden het te druk met
naar auto’s te kijken.
Vanuit het dakraam van mijn ouderlijk huis, maakte ik ook een foto met
mijn Kodakje:
Zo veel auto’s tegelijkertijd hebben
we niet meer op de kade gezien.

prentbriefkaarten een kaart in zijn
bezit krijgt, waarvan de locatie niet
bekend is, doet hij via het Spionnetje een beroep op de kennis van
de DOR-lezers. Geen enkele keer is
hij ná de plaatsing niet op de juiste
plek gewezen. Al geruime tijd ligt er
een foto op mijn bureau, waarop een
verhuisauto van H.J. Schut & Zoon
te zien. De straat lijkt volgens mij op
een straat ‘ergens’ in het Liskwartier,
maar welke het is ontgaat me.
Als u het denkt te weten, stuur mij
dan a.u.b. een berichtje.
De Gruyter
Van Jan de Zwart (Wijster) kreeg ik
een brief, waaruit bleek dat De OudRotterdammer jarenlange vraagstukken in één klap oplost:
“Ik ben bijzonder blij met de foto die
u onlangs plaatste van P. de Gruyter
& Zn. aan de Schiedamseweg in
het Spionnetje van 21 juli 2009.
Waarom zo blij?
Enkele jaren geleden bezocht ik
samen met mijn oom (geboren in
1916) en nicht het Bakkerijmuseum
in Medemblik. De voorlichter
wist ons o.a. te vertellen dat ‘alle’
winkels van De Gruyter op een
hoek stonden. Plots schoot mij deze
winkel aan de Schiedamseweg te
binnen, niet op een hoek. Op de
hoek was toch de Spaarbank te
Rotterdam? Helaas, ik kon het niet

- De Mosquito -

Na een paar minuten hadden we
genoeg moed verzameld, om onze
reis naar Leersum te vervolgen.
We passeerden Doorn; bij Leersum
draaiden we vanaf de Rijksstraatweg
linksaf de Maarsbergseweg op en
200 meter later waren we ‘thuis’.
Het was nog net geen 12 uur, dus
mijn vader had niet op zondag op
zijn bromfiets gezeten. Dat we ruim
80 kilometer hadden weggetrapt,

- Enorme drukte voor de vliegshow -

Geef Arnold Tak a.u.b.
de oplossing
Arnold Tak is voor u en mij geen
onbekende in De Oud-Rotterdammer. Hij voorziet mij regelmatig
van een WWDN-foto. Wanneer hij
als verzamelaar van Rotterdamse

door Aad van der Struijs

hard maken en mijn oom en nicht
konden het niet bevestigen. Daar zat
ik in mijn eentje eigenwijs te zijn.
Nu wist ik het ook niet zeker meer,
misschien was het wel Simon de Wit
of Luyendijk?”
Jan laat me weten in de Schoonder-

- “Waar was dat nou? vraagt Arnold Tak zich af en hoopt dat u kunt helpen -

loostraat geboren te zijn, tegenover
de woning van de familie De Deugd.
En deze familie had twee tweelingdochters, Davida (Davie) en ‘zeghet-maar’. Hij schrijft ook, dat hij
naar Clubhuis Piet Heyn ging, waar
toen (meent hij) de heer De Munk
directeur was, en verder de heer De
Groot (conciërge) en de heer Post.
Zo’n brief laat me weer merken hoe
klein de wereld is. Met Davida de
Deugd heb ik in 1953/1954 ‘verkeerd’; haar huidige ‘where abouts’
zou ik graag willen weten. Van/
over de heer De Groot heb ik eind
jaren zeventig een soort ‘Dit is uw
Leven-programma gemaakt voor de
Ziekenomroep RANO. De heer Post
werd toen in de Humanitaskliniek
in 110 Morgen verzorgd/verpleegd.
In verband met suikerziekte waren
beide benen tot aan zijn heup geamputeerd. Zeer kort ná het radioprogramma is De Groot overleden.
De heer Post heb ik tussen 1949 en
1952 leren kennen als ‘voorganger’
van de Kinderkerk in het Timotheusgebouw in de Oranje-Nassaustraat.
Vakantiedag 2009
Verleden week maandag heb ik een
dagje Belgisch Brugge én Walcheren gedaan. Aan het eind van de
dag, bleek dat ik 390 kilometer had
gereden. Naar en van Brugge ben
ik door de zeven kilometer lange
Westerschelde-tunnel gereden; deze
tunnel maakt dat je binnen 2,5 uur
langs de mooie Belgische geveltjes
kan struinen.
Op de terugweg ben ik het stille

plaatsje Veere ingereden voor een
‘hapje en een drankje’. ‘k Wist niet,
dat leden van mijn voorgeslacht
daar ooit een opslagplaats hebben
gebouwd, maar nu kwam ik echt
een Struyskelder tegen. Deze kelder
is al vele jaren een restaurant, met
een mooie stadstuin, verschillende
gewelfachtige restaurantzaaltjes én
een (verwarmd!) buitenterras aan de
Kaai langs de jachthaven.
Ik ben er zeker van, dat u het gezegde ‘When in Rome, do as the Romans do’ kent. Nu, dat gaat ook op
in Veere: “When in Veere, do as the
Zeeuwen do’. Met andere woorden:
geniet van de prachtige menukaart
van restaurant In den Struyskelder,
maar ga voor een pan Zeeuwse
mosselen. Met friet, diverse sauzen
en (misschien té) veel mosselen, heb
je een diner, waar je ‘U’ tegen zegt.
Geef jezelf ná het eten op het terras
wel even de tijd om uit te buiken,
want wanneer je nog naar Rotterdam
moet, wachten er nog 100 goed
berijdbare kilometers.

- De entree van In den Struyskelder -

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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bankstellen
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Zet-en drukfouten alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen en prijzen voorbehouden.

DAT IS PAS THUISKOMEN!

OUD ROTTERDAMMERTJES
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!

WATERSPORT
Diverse aantrekkelijke acties
MSG Watersport, Ambachtweg 28 F,
Moordrecht, 0182-375110

RelaxComfort biedt u optimaal zitcomfort. U rust beter uit in een RelaxComfort fauteuil of
bankstel dankzij de ergonomische vormgeving en de vele verstelmogelijkheden.
Uw RelaxComfort fauteuil kan eventueel op maat gemaakt worden, waardoor zitten geen
inspanning maar óntspanning wordt. Nooit eerder stond u zo uitgerust op uit uw fauteuil of
bankstel!

SCHILDERWERKEN
EHS - Edwin van den Hoonaard Schilders

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

Speciale prijs
Nu sausen, wit vanaf 5 euro per meter incl. materiaal. 1 keer
Nu sausen, kleur vanaf 6 euro per meter incl. materiaal 1 keer
Schilderwerk vanaf 22,50 euro per m2 1 keer
Bel voor een afspraak: 06-46710749 of 010-4722534

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

BOEKEN
Voor een liefhebber te koop aangeboden:
Het boek Rotterdamse Cafés,deel 2 van Joris Boddaert uitgegeven mei 2009 van 49,50 voor 35 euro.
Het boek Korps Mariniers 1942 tot heden. Tevens
zeven prentbriefkaarten van ontwerpen van zeven
architecten voor het nieuwe Rotterdams Stadhuis,
anno 1910. Jos Perry: Jongens op kostschool.
Marieke Hilhorst: Bij de zusters op kostschool
Geschiedenis van het dagelijks leven op RKpensionaten van 1920 tot 1960. t.e.a.b.
H.J. van Beeren, Laurahoeve 28,
2804 JH Gouda, 0182-530419

BEURZEN

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

Postzegel- en muntenbeurs
Za. 5 september organiseert de Ambachtse Filatelisten Vereniging de eerste postzegel- en muntenbeurs na de vakantieperiode. Deze wordt
gehouden in gebouw SANDIDO aan de Reeweg 79
te H.I.Ambacht. Deze oergezellige beurs is gratis
toegankelijk van 12.00 tot 16.00 uur. Voor verkopers
zijn nog enkele tafels te huur per beursdag of seizoen. Voor info: 078-6814441 of www.ambfilver.nl

ABONNEMENTEN
Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw
brievenbus. Vul de bon in op pag. 38 of
www.deoudrotterdammer.nl en voor 49,90 euro
per jaar ontvangt u De Oud-Rotterdammer thuis.

U HEEFT
AL EEN IL
UTEU
RELAXFA

VANAF

€ 495,-

VOER!
G R AT IS V E Rprobleem!

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

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

Geen
Geen vervoer?
is op en
at
gr
U
n
le
Wij ha
s weer thuis.
brengen u netje
n afspraak:
ee
Bel gerust voor

181 - 452 321

0

www.relaxcomfor t.nl

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met
modebrillen in elke prijsklasse.

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

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
TMG

Wilhelm Tellplaats 24-32
Wijk oudeland, Hoogvliet
Tel. 010 – 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Al bijna 32 jaar uw senioren specialist !!

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

OPENINGSTIJDEN:
Maandag:
Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag:van 10.00- 17.00
Koopavond:
op afspraak
Zaterdag:
van 10.00- 16.00

Senioren bankstellen, blank en donker eiken dressoirs, kleinmeubelen, senioren ledikanten eventueel met elektrische bodem
mogelijk, eettafel eventueel uitschuifbaar ,relax /opsta fauteuils, senioren stoelen ook met elektrische bediening mogelijk,
gordijnen, vitrage, tapijt, vinyl, laminaat, smyrna tafelkleden, gewatteerde bedspreien, matrassen

VOOR DE THUISBLIJVERS!!! SPECIALE KORTING!
NU OP DE MEESTE EET-SALONTAFELS IN MASSIEF
BLANK EN DONKER EIKEN 25% KORTING!!!!
GRATIS BEZORGD EN OP=OP!
KOM GERUST EENS LANGS EN VERBAAS U NAAR ONZE COLLECTIE SENIOREN MEUBELEN!!
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee
tevens in het krantenarchief op het internet.

in de waterstokerij.
Meubelmaker Allan is later het aannemingsbedrijf geworden van St. Visser,
waarbij ik leerling-timmerman was. In
de oorlog moest ik daar spijkers recht
slaan om ze weer te kunnen gebruiken.
De melkzaak was van de familie Dol.
Daarboven woonde Visser van het aannemingsbedrijf.

- De foto dateert van 1981 en is volgens zeggen gemaakt op
de hoek Bergweg, Willebrordusplein. -

Respect voor alle bezorgers
Enige tijd geleden (26 mei 2009) heb ik een oproepje in De Oud-Rotterdammer
geplaatst of er iemand nog een foto bezat van een oude handkar van vroeger. De
reacties waren in één woord geweldig. Inmiddels ben ik in het bezit van een aantal
foto’s van handkarren. Ook foto’s van zelfgemaakte handkarren behoren nu tot mijn
verzameling, evenals een bouwtekening om zelf een schaalmodel te maken.
Alle verhalen over vroeger deden je weer even terug gaan naar de jaren 50 en 60.
Door al deze verhalen viel het mij op dat in die tijd de ene helft Rotterdammers bij
Van der Meer & Schoep werkte en de andere helft daar ooit wel eens geholpen
heeft. Door al deze gesprekken krijg je vanzelf veel respect voor alle bezorgers uit
die tijd (dus ook melk-, groente-,schillen- en anderen bezorgers). Zij waren het die
onder alle weersomstandigheden voor iedereen klaar stonden, met soms ontevreden
klanten.
Ook heb ik weer contact gehad met een oud collega (Aad Verschaik) die ik 45 jaar
geleden voor het laatst had gezien. Ik heb alle mensen die hebben gereageerd persoonlijk bedankt, maar mocht ik toch nog iemand zijn vergeten wil ik deze mensen
langs deze weg nogmaals bedanken. Natuurlijk gaat mijn dank ook uit naar de
redactie van De Oud-Rotterdammer.
Arie de Kievit
Lobeliaplein 1b
3203 HM Spijkenisse
Meubelstraat
De heer Van Klaveren weet zich, door
zijn jonge leeftijd, niets te herinneren
van de familie Maliepaard. Vader
Maliepaard was brandmeester van spuit
10. Deze spuitwagen stond gestald in
de Meubelstraat. Als ergens brand was,
werd de straat opgeschrikt door rennende spuitgasten. Er stond een premie op
als je als eerste bij de brand was. Mijn
vader behoorde ook tot de hardlopers.
De groenteboer op de hoek Meubelstraat/Haverlandstraat was Arie Stam,
die later geëmigreerd is naar Canada.
De waterstoker in de Haverlandstraat 9
was de heer Hees en Zoon. Voor onze
buurvrouw haalde ik daar voor 1 of 2
cent heet water. Daar ging ik ook met
één cent snoep kopen en kreeg dan een
halfje terug!
Ik woonde zelf van 1933 tot 1963 in de
Haverlandstraat op 3B, naast de fietsenstalling van Rinus Kassels.
J. de Lobel
A. Schweitzerplaats 305
3069 Rotterdam
010-4557990
-----------------------------------------------Meubelstraat
De Maliepaard waar de heer Van Klaveren het over heeft in zijn stuk over de
Meubelstraat, was mijn oom. Hij was
getrouwd en had drie kinderen en was
actief bij de vrijwillige brandweer. De

waterstoker heette ook Maliepaard. Dat
was mijn opa en vader van de eerder
genoemde Maliepaard. Mijn tante stond

H. Maliepaard
Acacialaan 7
3053 ZA Rotterdam
h.maliepaard1@chello.nl
-----------------------------------------------Geachte redactie
Enige tijd terug ontving ik een brief
uit Canada, met de mededeling dat
iemand mij van vroeger kende en in
jullie blad een stukje had geschreven.
Dit verbaasde mij, omdat ik zelf van
mijn schoolperiode en mijn jeugd weinig
weet. Het stukje was geschreven door
Rob Peters: ‘Ik heb liever toffees van
Cliever’.
Het stukje vond ik verrassend, omdat
ikzelf niets en niemand uit die periode
meer naar voren kan halen. Geen
namen, niets. Toen ik het stukje had
gelezen, heb ik dat even moeten laten
inwerken en toen kwamen toch nog
enige namen naar boven, die niet in het
stukje stonden. Riet Gieling of Gielink,
Willie Kromjong en Joke van de Born of
Bovenkamp.
Toen ik 15 was ben ik gaan varen en
nooit meer in Kralingen terug geweest,
alleen op afstand, als ik met de auto
langs reed richting Utrecht. Er was
niets dat mij naar die periode terug
deed verlangen. Ik ben in 1948 naar
Rotterdam gekomen op de Kortekade, in
het jongenshuis Sparta, Samen met mijn
broer Arie en Wim. Na enige jaren is dit

jongenshuis naar de Avenue Concordia verhuisd. Ik ging op school in de
Voorschoterlaan naar een lagere school.
Ik weet niet eens wat voor jochie ik was
in die periode. Was ik een etterbakkie of
best wel een aardig joch? Na de zesde
klas mocht ik naar de MULO zoals dat
toen werd genoemd. In de tweede klas
werd ik er af gestuurd en mocht ik naar
de ambachtschool. Dat heb ik ook niet
lang uitgehouden en werd volontair zoals dat toen werd genoemd. Dan mocht
je lerend werken. Ik wilde weg en ben
toen gaan varen.
Toen ik 19 was kreeg ik verkering met
mijn huidige vrouw en ben ik in Delft
komen wonen en gestopt met varen. Het
was even wennen aan de wal, maar ik
heb me aangepast, en nu weet ik niet beter. Ik zou graag willen weten of er nog
meer mensen iets weten over die periode
van mijn leven. Ik zou het fijn vinden als
er iemand de moeite zou willen nemen
om te reageren.
Henk van Giessen
hvangiessen@casema.nl
-----------------------------------------------Geachte redactie
Ik lees elke veertien dagen met plezier
uw krant. Zelf heb ik vroeger in Sparta
gevoetbald en herken dus de foto in De
Oud-Rotterdammer nummer 16. Ook
het stukje over biljarter Piet van der Pol
was prachtig. Ik ben vanaf 1978 lid van
biljartvereniging De Maasstad en heb
de eer gehad mijnheer en mevrouw Van
der Pol diverse keren op oudere leeftijd
op onze clubavond en nieuwjaarsreceptie te mogen ontmoeten. Helaas zijn
beiden overleden. Ook de stukjes over
Van Nievelt, Goudriaan waren prachtig.
Zelf heb ik van 1959 tot 1991 bij deze

maatschappij op kantoor gewerkt, totdat
de deur dicht ging. Het waren roerige
tijden, vooral de laatste twee, drie jaar.
Ga zo door met uw blad!
Ben Wuijts
Van Enckevoirtlaan 91
3052 KR Rotterdam
06-17907788
-----------------------------------------------“Weg vinden in bureaucratie
van zorg en verpleging”
Het klopt helemaal wat Hans Roodenburg schrijft, maar…….. gelukkig zijn
er wel instanties die de weg kunnen
wijzen in deze doolhof en helpen bij
aanvraagprocedures. Als het gaat over
ouderenhuisvesting, verzorging of
andere vragen/problemen rond het ouder
worden, kan dat bij de maatschappelijk
werkers van het Ouderenwerk. Elke
deelgemeente heeft dat in zijn eigen
gebied geregeld en daarbij aangesloten
zijn meestal de Steunpunten voor Mantelzorgers. Er is helaas geen centraal
telefoonnummer, de adressen zijn op te
zoeken in de deelgemeentegids van de
wijk waar men woont. Ook heeft elke
deelgemeente een VraagWijzer loket
waar mensen van alle leeftijden met
vragen op alle gebieden terecht kunnen. Ze worden dan direct geholpen of
verwezen naar de juiste instantie.
                                                                        
Ineke Klaassen
Stichting DOCK Steunpunt Mantelzorg
Goudseplein 260
3031 ZH Rotterdam
010-414 00 99
iklaassen@dock.nl

Van der Meer & Schoep
Naar aanleiding van het artikel van Van der Meer en Schoep in DOR 13 kwamen bij mij de herinneringen weer
boven. Mijn vader werkte eerst als zelfstandige. Voor de oorlog hadden wij een bakkerij aan de Schulpweg,
vlakbij het vliegveld. En later een winkel op de hoek van de Eben Haëzerstraat. Na de oorlog is vader in
loondienst gegaan bij Van der Meer & Schoep als broodbakker en bezorger in de wijk rondom de Bloemfonteinstraat. Daar was ook de bakkerij en één van de winkels. Als meisje van ongeveer 12 jaar hielp ik vader trouw
als ik vrij was van school. ‘s Zaterdags moest er voor tien uur in de ochtend vers brood zijn bezorgd bij de elite
op de Randweg. Lopend met een grote mand op het stuur. In de winter ging de mand op de slee en glijden maar.
Ik had geen regenpak of warme laarsjes, wel kaplaarzen. Wat een armoe. Als je dan de tintel in je voeten kreeg.
Tussendoor moest ik van vader even naar huis, schone kniekousen aan en even opwarmen. Daarna weer vrolijk
verder. Het was een lange dag, vooral op zaterdag. In de jaren ’50 waren er veel pofklanten. Het ergste was dat
het tekort iedere week van mijn vaders loon werd ingehouden. Ik zie het nog voor me. Afrekenen op vrijdag in het kantoortje. Trapje op, je keek dan zo de bakkerij in. Dat vond
ik altijd een leuk moment. De grote deegtroggen werden dan schoongemaakt, maar met een schuine blik naar de chef. De pof werd ingehouden en met een karig loontje gingen
we naar huis. Mijn moeder had weer zorgen om die week rond te komen. Wij waren met zes personen en hadden ook brood op de plank nodig. Vrijdagavond ging ik samen met
mijn moeder de pofklanten af om nog wat geld los te krijgen, want daar was ook het loon binnen. Maar helaas, de deur ging altijd voor onze neus dicht. Op zaterdagavond maakte
ik dan de kas op. Het geldtasje keerde ik om op het pluche tafelkleed. Centen, stuivers, dubbeltjes, kwartjes en af en toe een gulden. Het was flink wat hoofdrekenen. Als traditie
kwamen er doppinda’s en een schoteltje zoute salmiakdropjes op tafel. Je was een spekkoper als je eens een dubbeltje extra kreeg van een klant. Vader solliciteerde voor mij bij
Van der Meer & Schoep. Ik was pas 14 jaar. Toen moest je al werken. Ik werd aangenomen
als leerling-verkoper in de Bloemfonteinstraat. Ik kreeg zeven gulden per week, een mooie
aanvulling voor ons gezin. Later werd ik overgeplaatst naar de Sint Andriesstraat. Daar is
ook de foto genomen. Ik sta in het midden Links staat Jenny en de naam van de dame rechts
kan ik me niet herinneren. De andere foto is van een personeelsuitje naar Bloemendaal met
personeel uit de bakkerij en winkels. De kruisjes op de foto zijn vader en moeder Vink.
Mevr. Van Driel-Vink
Discusstraat 138, 3078 XE Rotterdam
010-4836158
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Korfbal Vereniging Spangen
In maart dit jaar deed ik namens mijn vader een oproep om na te gaan of ‘Toetie’ Brinks nog ergens te vinden is. Eén dag na de
publicatie in De Oud-Rotterdammer ontving mijn vader al een positieve reactie. Dit resulteerde 10 juli in een ontmoeting van
beiden. Zij hadden elkaar 70 jaar niet meer gezien. Toetie was natuurlijk een troetelnaam, haar werkelijke naam is Riet. Er is
heel wat besproken en oude foto’s kwamen tevoorschijn. En om deze foto’s gaat het. Op verschillende foto’s uit een album van
Toetie staan mijn vader Ben Burger, mijn moeder Ann Timmers, Riet Brinks zelf en ook mijn in de oorlog omgekomen oom Leo
Burger. Allen speelden zij, voor de oorlog, bij Korfbal Vereniging Spangen. Het terrein waar zij trainden en speelden zou in de
Spaanse Polder gelegen hebben. Mijn ouders trainden eind dertiger jaren zelfs de ploeg waar broer Leo en Riet in speelden.
Ik heb via Google naar de geschiedenis van de Korfbal Vereniging Spangen gezocht, maar ik heb nauwelijks iets kunnen vinden.
Daarom vraag ik of er nog mensen zijn die meer weten over deze vereniging, zoals wanneer deze is opgericht en is opgehouden
te bestaan. En zijn er nog mensen die eind dertiger jaren met één van genoemde mensen in een twaalftal hebben gezeten. Ik heb
vier groepsfoto’s van deze tijd, maar ze zijn niet van al te beste kwaliteit. Eén foto, die er nog redelijk uitziet, is hier geplaatst.
Herkent u zich op deze foto? Neem dan alstublieft contact met mij op. Misschien zijn er nog meer foto’s van de Korfbal Vereniging Spangen van deze periode. Laat het mij weten.
Ben Burger
Krekelveen 222
3205 RH Spijkenisse
0181-634852 / 06-43223412
Wiesie Kroon                       
Als jong meisje heb ik veel gespeeld met
Wiesie Kroon in de Zevenhuissteeg bij
de Schiedamsedijk. Graag zou ik nog
eens contact met haar willen hebben.
Marie Langhorst-Stevens
015 - 8882686
------------------------------------------------Els Cattenstart-Pieters
Voor mijn stamboomonderzoek ben ik
op zoek naar de kleinkinderen van Leendert Pieters en Elisabeth Smit. Met name
ben ik op zoek naar: Elisabeth Hooghartvan Zuuren of kinderen van haar,
Cornelis Johannes Josephus Willemse,
Helen Klein, Gerrit Brand, Elisabeth
Gerarda Brand en Antonia Petronella

Brand. Of naar mensen die eventueel
informatie kunnen verschaffen over deze
kleinkinderen. Alle reacties zijn van
harte welkom. Mijn telefoonnummer
is 040 201 37 52 (daar ben ik ’s avonds
en meestal op woensdag en donderdag
overdag te bereiken) of via mijn email
henk-els.cattenstart@tele2.nl
------------------------------------------------Jeanne Bouwman
Wij, leerlingen van de school aan de
Mauritsstraat, waar wij in 1953 examen
deden, zijn op zoek naar Jeanne Bouwman in verband met de reünie die Joke
Rommelse wil organiseren. Tot 1961
had ik nog contact met haar. Zij woonde
in Schiedam, was getrouwd en had een

dochtertje. De achternaam, die zij toen
had, ben ik vergeten.
Wie kent haar en weet haar adres?? We
willen heel erg graag contact met haar.
Maria Spoelstra-Flameling
maria.spoelstra@gmail.com
06 27427827
------------------------------------------------Nelis en Wies Zoet
Aan de Hilledijk, die in mijn ogen in
de vroege jaren 50, eindeloos lang was
(er kwam geen eind aan) heb ik ook
herinneringen. Mijn grootouders gingen
vaak naar de broer en schoonzus van
mijn opa, die een kruidenierswinkel
had op no. 17. Oom Kick (of Nelis), die
nogal corpulent was, stond dagelijks in

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
o Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
o f 49,90 (in Nederland)
Dhr./Mevr.

Voorletters

o f 65,00 (binnen Europa)
Tussenvoegsel

o f 75,00 (buiten Europa)

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.

zijn winkelkar ter hoogte van Piet Smit
en Van Nelle, met tabak, sigaretten,
snoepgoed en etenswaar. Tante Wies
dreef de winkel en samen voorzagen ze,
als er voetbalwedstrijden waren, (de een
bij de Varkenoordsebrug en de ander in
de winkelkar) de supporters van rook- en
snoepwaar. Er was ook een ongetrouwde
dochter, Catrien. Oom en tante woonden
achter de winkel. Er waren een of meer
getrouwde kinderen. Ik heb het dus
over Nelis (Kick) en Wies Zoet van
de Hilledijk. De achternaam van mijn
tante was Kouijzer. Na het overlijden
van mijn grootouders, Kees en Suus
Zoet-Goethart, respectievelijk in april
1964 en november 1977, heb ik nooit
meer iets gehoord. Wie weet hoe het hen
vergaan is.
J.F.de Jong
yanfik@hotmail.com
------------------------------------------------Reünie mavo De Bergse Plas
Zaterdagavond 5 september 2009 is er
in Ontmoetingscentrum Prinsenhof in
Rotterdam Alexanderpolder een reünie
voor de eindjaren 1975 t/m 1979 van de
voormalige mavo De Bergse Plas, die
gevestigd was aan de Johan de Wittlaan
in Hillegersberg. We hebben al veel oud
leerlingen gevonden, maar zoeken er nog
enkelen. Neem een kijkje op de speciale
site van mavo De Bergse plas op internet
en meld je aan.
Pim
06 51342208
http://mavo-debergseplas.wolweb.nl
mavodbp@tiscali.nl
------------------------------------------------Wie had verkering
met Piet van den Berg?
De jongste broer van mijn moeder heette
Piet(er Theodorus) van den Berg en
werd 11 november 1924 in Rotterdam
geboren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij in Duitsland tewerkgesteld.
Na enige tijd werd hij, wegens sabotage,
overgeplaatst naar een strafkamp in
Lollar, waar hij 11 april 1944 aan een
besmettelijke ziekte overleed. Een
paar weken geleden kreeg ik een foto,

Colofon

Oproepjes
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waarop Piet met een meisje staat. Deze
foto is gemaakt door Foto Studio 1940
in de Noordmolenstraat. Hoewel mijn
moeder vaak over hem sprak was mij
van verkering niets bekend.

De familie Van den Berg woonde: Burgemeester Roosstraat 50. Graag zou ik
willen weten wie dat meisje (ze moet nu
midden tachtig zijn) was en wat er van
haar geworden is.
Erik Kruit
Arena 2
2924 VA Krimpen a/d IJssel
0180-510465
kruite@hetnet.nl
------------------------------------------------Reünie Lagere
school Klaverstraat
Vorig jaar hebben we een leuke reünie
gehad, maar we zoeken nog veel
oud-klasgenoten. We zijn rond 57
jaar. Gezocht worden: Evert Sassenburg,
Joke Knook, Rudi Boelhouwers, Carla
de Groot, Aad van Dijk, Greetje Bijl,
Heleen de Knecht, Hanny Groenendijk,
Joke de Rek, Nelly Homan, Anneke en
Olga Gelderblom, Marijke Korteweg,
Leen Visser, Simone Quist, Bert Scholts,
Gerrit Moerman, Mimi Stelloo, Mimi
Stekelenburg, Anneke van Vuren, Henny
Schorel, Jan van der Poel, Nico Broersen, Wim Hoornweg en Wim Lugthart.
Bas van Dam
bvandam@ret.nl
Joke van Eck
c.p.dewinter@kpnplanet.nl
Jeannette Ambachtsheer
jmambachtsheer@hotmail.com

De Oud
De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs,
Peter van Zwienen,
Els Beekmans, Rein Wolters.
Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl

Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575
Advertenties:
Ben Rietveldt,
Theo de Klerk,
Ton van Doorn,
Michael Speijer,
Henry Brinkman

Tel: 06 – 23 66 24 12
Tel: 06 – 36 58 07 92
Tel: 06 – 46 29 47 76
Tel: 06 – 13 61 51 57
Tel: 06 – 51 45 27 80

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

Oproepjes

Dinsdag 1 september 2009

pagina 39

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.

Gezocht

Ik heb een foto van mijn moeder die
vermoedelijk omstreeks 1932 ergens in
Rotterdam is gemaakt. Kan iemand mij
vertellen waar deze gemaakt is?
Ik hoop dat er nog mensen zijn die zich
de achtergrond kunnen herinneren.
Jan de Bruin
Mariënwaard 49
2904 SE Capelle aan den IJssel
010 4585894 / 06 22755903

W.C. ’t Hart
Omdat mijn vader en oom jarenlang bij
ﬁrma W.C. ‘t Hart & Zn. hebben gewerkt
vond ik het erg leuk een stukje over dit
bedrijf te lezen in De Oud-Rotterdammer
van 4 augustus jl. Van de foto’s die ik in
mijn bezit heb is er hier een waarop veel
andere collega’s staan. Namen schieten
mij niet te binnen, hoewel ik er wel een
aantal van zou moeten weten. Staat hier
ook de ‘Sinterklaas’ bij? (Jaap v.d. Berg)
of mensen van de mondharmonicavereniging? De ouwe bas van deze club is
nog in mijn bezit.
Het zou leuk zijn als er oud-werknemers
zijn die hierop kunnen/ willen reageren?
Ria Weers-Schlink
Waterlelie 120
2804PZ Gouda
jweers@planet.nl
------------------------------------------------Trudie van Herwijnen
Trudie werd geboren in Rotterdam op
17 oktober 1941. Haar dankbare ouders

schonken aan de kraamverzorgster een
boek met een korte opdracht. Dit boek is
in mijn bezit .Ik wil het met alle plezier
weggeven aan genoemde Trudie of een
familielid van haar dat in dit boek als
aandenken geïnteresseerd is. Meld u
zich even op mijn telefoonnummer 0105120362.
J.J. van Dort
Marshof 3
Berkel en Rodenrijs
------------------------------------------------Wolf IJs
Wij zoeken foto’s van de ijscokar van
Wolf. Deze reed in de jaren 50 en 60 in
Smeetsland en had een zaak aan de Frits
Ruysstraat. Ook zoeken we een foto van
de ijszaak van Wolf uit de Crooswijksestraat. Hij maakte zelf zijn ijs. Misschien
kan iemand ons helpen aan gegevens of
foto’s.
Tinus en Bep de Does
Korte kromhout 50
3075 DM Rotterdam
010-4855318 / 06-17821606
------------------------------------------------Haveloozeschool
We willen in februari 2010 een reünie
houden voor leerlingen van de Haveloozeschool. Wij zoeken nog klasgenootjes
die bij juffrouw Lenstra, meester Lenstra

en meester Matter hebben gezeten in
1956-1962. Graag je aanmelden bij:
Coby v. d. Horst-Groenendijk
010-4200446

------------------------------------------------Wandelvereniging Overschie
Bijgaande foto’s van wandelvereniging
DSO uit Rotterdam Overschie zijn waarschijnlijk midden jaren vijftig gemaakt.
Op de ene foto sta ik als jongen van 7 à
8 jaar oud voor de deur van, mogelijk,
één van de leiders van de wandelclub op
de hoek van de Willem de Zwijgerstraat
en de Parallelstraat in Overschie.

Daar werd namelijk altijd verzameld
als er een wandelmars gepland stond.

Puzzel mee en win !!!

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

De zomer loopt op haar einde. Na weken met prachtig weer en hier en daar een bui duurt het niet lang meer of het is
tijd voor de herfst. Laat dat nu net de ideale periode zijn voor de lezers van deze krant om er weer eens lekker tussenuit te gaan. De oplossing van de puzzel kondigde het al aan. Deze krant hebben we weer een vakantiespecial waarin
we de lezers trakteren op tal van korte en langere uitstapjes. Met als speciale tip pagina 22 voor ieder die er in eigen
land op uit wil. De oplossing van de puzzel is:

De vakantiespecial komt er weer aan

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 9 SEPTEMBER opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

De volgende lezers krijgen het boek van Ben Laurens thuisgestuurd;
J.M. Albronda, Ridderkerk
W. Sabel-van Harten, Spijkenisse
A. van Lunteren Hoogvliet

E. Jansen, Vlaardingen
L.P.M. Wensing, Rotterdam

Horizontaal
1. natte omslag als genees- of heelmiddel; 7. rijksinstelling belast met het
toezicht op ijkingen; 12. grote wurgslang; 13. spijkerbroek; 14. telwoord; 15.
jongensnaam; 17. gesmolten gesteente uit een vulkaan; 19. maalstroom;
21. lidwoord; 22. kledingstuk; 24. sterrenkijker; 27. waterlek (opening); 28.
naaldboom; 30. zandheuvel; 31. Europa (afk.); 32. fiets (Zuid-Ned.); 33.
hertensoort; 35. deel van jaar; 37. schil (bast); 38. Marokkaanse havenplaats; 41. niet van toepassing (afk.); 42. reclamedrukwerk; 44. plaats in
Noord-Holland; 46. deel van fiets; 47. door koorts verward spreken; 48.
categorie; 49. mannetje bij hoenderachtige vogels; 50. ondoorzichtige
nevel (damp); 52. gewicht; 54. de personen die op visite zijn of komen; 56.
kreet waarmee het theaterpubliek om herhaling vraagt; 58. waterweg; 61.
deel van etmaal; 62. deel van piano; 64. klein paardje; 65. hard klinkend;
67. dierengeluid; 68. alstublieft (afk.); 70. bladader; 72. jongensnaam; 73.
het rijden in een gesloten auto; 76. afgemat; 77. giganewton (afk.); 78. smal
sportvaartuigje; 79. bekoorlijk; 81. laatstleden (afk.); 82. familielid; 83. grafmonument; 84. brandstof; 86. Spaans wijngebied; 87. oxideren.
Verticaal
1. Israëlisch parlement; 2. ministerieel besluit (afk.); 3. aardkluit; 4. deel van
bijenkorf; 5. Joodse groet; 6. zwemvogel; 7. zeer lage temperatuur; 8. jonge
padvinder; 9. eikenschors; 10. zink (scheik. afk.); 11. slechtgehumeurd
mens (brombeer); 16. flesafsluiting; 18. heideplas; 20. gehoororgaan; 21.
laagte tussen bergen; 23. boterton; 25. geestdrift; 26. oud Nederlands
betaalmiddel; 27. poen; 29. tropische wildernis; 32. plaats in Noord-Brabant; 34. plechtige belofte; 36. antipathie (afkeer); 37. nachtgewaad; 39.
weg met bomen (dreef); 40. masttouw; 42. bedelmonnik (oosterse tovenaar); 43. verdieping; 45. bekend bruin/grijs vogeltje; 46. (dieren)mond;
51. algemene energieraad (afk.); 53. haal met de tong; 54. overvallen
(bedreigen); 55. windrichting; 56. agrariër; 57. (woon)plaats; 59. hetzelfde
(Lat.); 60. losraken van draden; 62. Japans automerk; 63. zoete stof; 66.
asvaas; 67. bekeuring; 69. Bart’s Neverending Network (afk.); 71. cilinder;
73. tijdsperiode; 74. honingbij; 75. soldij (wedde); 78. Koninklijke Militaire
Academie (afk.); 80. stap; 82. openbaar vervoer (afk.); 85. heilige (afk.).

De groepsfoto is, denk ik, gemaakt in
het Vereenigingsgebouw van Overschie
tijdens een voor die tijd gebruikelijke
bonte avond.
Dat het rond 1954-55 moet zijn geweest,
ontleen ik aan het feit dat wij met de
groep trainden in het gelid te lopen op
de in aanleg zijnde infrastructuur van
vliegveld Zestienhoven. Ik herinner mij
dat wij marsen liepen (5 kilometer) zoals
de KVT-mars in de buurt van Gouda
(KVT was meen ik een tapijtfabriek).
Helaas heb ik de medailles niet meer.
Herkent u zichzelf of heeft u feiten ?
Albert Wetering
albert.weterings@gmail.com

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Humanitas: wijkzorg!
Humanitas Home-Start: een steuntje in de rug bij de opvoeding
Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd gemakkelijk.
Soms is het prettig om met iemand over de opvoeding te kunnen praten, om je hart te luchten en je zorgen te delen. Wanneer u zo’n iemand niet in de buurt heeft, dan kunt u terecht
bij Home-Start van de Stichting Humanitas.

Een Home-Startgezin met vrijwilliger
Home-Start geeft ondersteuning en praktische hulp aan
ouders met ten minste één
kind van zes jaar of jonger.
Home-Start werkt met vrijwilligers die zelf ouder zijn of ervaring hebben met het opvoe-

den van kinderen en zoekt een
vrijwilliger die bij het gezin past
en die voor een langere periode
wekelijks thuis langskomt.
Kosteloos!
De Home-Startmethodiek is ont-

De Stichting Vrienden van Humanitas is in het leven
geroepen om voor cliënten en personeel af en toe
die dingen te kunnen doen, die anders niet mogelijk
zijn, omdat er in budget of subsidievoorwaarden
geen plaats voor is. Het gaat dan vaak om sfeer- en
motivatiebevorderende activiteiten. En u begrijpt dat
dit voor cliënten en personeel uiterst belangrijk is.
U kunt deze stichting helpen door
schenkingen, erfenissen of legaten.

Stichting Vrienden van Humanitas
Banknummer: 69.52.10.378 ING Rotterdam

Binnenkort proef in verpleeghuis Hannie Dekhuijzen

Faria-clowns geven kleur aan het leven
van dementerende ouderen

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

Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.humanitas.nu
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 huren Humanitas woonmakelaar Coby Bosker:
0651 - 58 36 34 en over kopen Harry Scheffers: 0623 - 51 76 22

wikkeld in Engeland en wordt
momenteel wereldwijd succesvol toegepast. Home-Start gaat
ervan uit dat een ouder die het
naar de zin heeft, een betere ouder is. Vragen aan Home-Start Gezusters Koole na bijna 70 jaar weer
hoeven dus niet altijd over opvoeding te gaan. De vrijwilligers op de foto in het Herinneringsmuseum
worden uiteraard getraind en
gescreend voor zij naar een ge- Op 10 mei 1940 brak de oor- de vader Koole zijn kalmte en
zin gaan. Home-Start is koste- log uit. De zusjes Koole gingen leidde het gezin meteen uit de
‘s morgens nog naar school hel van gewonde mensen. De
loos voor gezinnen.
maar werden naar huis ge- familie vond onderdak in het
Vrijwilligers
stuurd. Vanaf dat moment klooster aan de EendrachtsWij kunnen altijd vrijwilligers ge- hebben zij nooit meer iemand weg en is nooit meer in het
bruiken! Heeft u interesse in het van school, ook niet de leer- huis geweest, want drie dagen
vrijwilligerswerk voor Home- krachten, weergezien.
later was het ‘grote’ bombarStart óf kunt u zelf ondersteuning
dement en ging de hele wijk in
gebruiken, dan kunt u ons bellen: Op Eerste Pinksterdag om een vlammen op.
010-265 39 30 of 010-419 61 93. uur of elf naderde het zware ge- Alle bezittingen — en dus ook
Of kijk op www.home-start.nl.
luid van zeven laag vliegende de foto’s — waren verloren gevliegtuigen. Ze lieten ieder een gaan en veel mensen gingen
Home-Start is in Rotterdam ac- bom los. Gelukkig was er niet zo snel mogelijk naar een fotief in Hillegersberg-Schiebroek,
tograaf om zichCentrum, Delfshaven, Noord, Fezelf, maar vooral
ijenoord, Charlois, IJsselmonde
hun kinderen
en Hoogvliet
opnieuw te laten
vereeuwigen. Zo
Niet naar een traditioneel
ook de familie
verzorgingshuis?
Koole. In het herinneringsmuseHumanitas heeft het
um bij Humanialternatief!
tas-Akropolis kunt
Bij Humanitas is het goed en
veilig wonen! Wij streven naar
een mix van bewoning: arm
en rijk, allochtoon en autochtoon, ziek en gezond. Zo vermijden wij ‘misère-eilanden’.
In de appartementen van Humanitas kunt u dus wonen als
u geen zorg nodig heeft. Blijkt
u (meer) zorg nodig te hebben,
dan hoeft u niet te verhuizen.
Wij bieden zonodig zorg in uw
eigen woning! Van onze ruim
2.000 appartementen komen
af en toe een paar woningen
leeg. Misschien iets voor u?

Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen start binnenkort met een
proef met de Faria-Clowns. Dementerende ouderen lopen
extra risico te vereenzamen. De Faria-Clowns verleiden deze
mensen tot contact. Door persoonlijke aandacht, clownspel en Bij Humanitas heeft u in een aanmuziek, weten de Faria-Clowns dementerende ouderen te be- tal complexen de keuze tussen
een huur- of een koopwoning.
reiken. Ze voorkomen hiermee veel eenzaamheid.
Momenteel hebben wij nog een
respect afgestemd aantal voordelige appartemenop hun belevings- ten beschikbaar.
wereld. Annemarie
Verhoef, één van de Huren
initiatiefneemsters Huren kunt u door heel Rotteren Clown Saar: ‘Be- dam. Momenteel zijn er enkele
woners ontwaken appartementen beschikbaar in
uit hun verzonken- o.a. het Oude Noorden en Charheid waardoor in- lois. Informatie over huren kunt
Gespecialiseerde beroeps- teractie weer mogelijk wordt. Je u krijgen bij de Humanitas
Faria-Clowns bezoeken een ziet weer emoties als vreugde, woonmakelaar Coby Bosker:
afdeling. Vooraf worden de Fa- verbazing of ontroering. Wij to- 0651 - 58 36 34.
ria-Clowns geïnformeerd over nen, met respect, een andere kijk
de bewoners. Zij presenteren op het leven. Wij reageren direct Kopen
(muzikale) clownsimprovisa- en eerlijk. Door op een zeer per- Kopen is o.a. mogelijk in Omties en brengen de complexe soonlijke en creatieve manier moord, Het Lage Land, Ooswereld terug tot de eenvoud om te gaan met de situatie van terflank, Rockanje en Hillegersvan het hier en nu. De bewo- de bewoners creëren we een berg. Informatie: Harry Scheffers:
ners zijn de hoofdpersoon en ‘nieuwe’ realiteit die relativeert, 0623 - 51 76 22.
het spel wordt met liefde en verrast en vooral vrolijk maakt!‘

De zusjes Koole in 1940 en in 2009 bij de ‘herstelfoto’. Van links naar
rechts: Annie (Zoetermeer), Riet (Californië, niet op de foto uit 2009),
Martha (Bergschenhoek) en Willie (Ouddorp)
één op hun woning op de Diergaardekade gevallen. Wel waren
de ramen compleet en sommige
puien voor een deel uit de huizen geslagen. Gelukkig bewaar-

u die ‘herstelfoto’ bekijken. Dat
deden dezer dagen drie van
de vier zusjes (Riet woont in
Californië) ook en wij waren erbij om ook dat vast te leggen!

Bezoek de Humanitas Herinneringsmusea
Humanitas-Akropolis
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Jan Meertensflat
Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam

Openingstijden:

dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur

Gratis e

ntree!

Waar het verleden toekomst heeft

