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Bosbessen, paddenstoelen en schapen
Hoe was het om in die jaren
vlak na de oorlog op vakantie
te gaan? Dat was toen helemaal niet zo vanzelfsprekend.
De meeste mensen bleven gewoon thuis in ’de grote vakantie’. Terugkijkend op mijn eerste vakantie-ervaringen denk ik
aan hoe we met het gezin met
vier kinderen in een vakantiehuisje op Hoek van Holland
zaten. Wat mij het meest is
bijgebleven, was niet zozeer
het strand, maar dat huisje.
Met stapelbedden en een grote
watertank aan de buitenkant
en je liep met een wc-rol naar
het toiletgebouwtje.

Deze week o.a.:
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Vakantiespecial:




uitvaartpolis

kosten?

010 - 447 99 00

doen
in

overlijden?

010 - 447 99 00

UW

uitvaartwensen

vastgelegd?

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Weet u wat

uw uitvaart

gaat kosten?

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Die lakenzak
lag altijd
verkeerd
- Pag 19



huidige

Waar u ook verzekerd bent

In de vakantie
trappen we
hem flink op
zijn staart
- Pag 15

Toen ik een jaar of vijf was gingen we
op vakantie naar Ede. Bij particulieren
was een tuinhuisje gehuurd. Geweldig
vonden we het om bosbessen te plukken,
paddenstoelen te zoeken en op de hei al
die schapen te zien grazen. Toch iets heel
anders dan de weilanden met koeien rond
- De eerste vakantie met de ’Woelwater’ ging richting Leiden de Oude Plaats in Capelle aan den IJssel.
Je had daar ook een bosbad. En oei, wat
deed Waar
die wespensteek
zeer!
gekregen. Ik was al gewend een eind te
vanaf de jachthaven in Krimpen aan den
u ooktoen
verzekerd
bentHeidemandjes
Dekt uw
Kwaliteit,
Keuzevrijheid
Weer
wat later was
de bestemmingen Zekerheid
Mooi waren de heidemandjes die mijn
ﬁetsen. Dat deden we zes dagen per week
IJssel via de Hollandsche IJssel en Oude
Lunteren. Daar hadden mijn ouders langs
moeder maakte. Wij hielpen met het
(toen had je ook op zaterdag school!) in
Rijn, Brasemermeer en Kagerplassen
zo’n zandweg in een boerderijwoning enverzamelen de
van kastanjes, eikeltjes en
weer en wind naar de Park Rozenburgnaar Leiden.
kele kamers gehuurd. We speelden vaak
blaadjes. Van takjes hei werden met
school aan de Oudedijk.
Bereken
uw
met de kinderen van het gastgezin. Zoals
zwart ijzergaren
strengen gemaakt.
Eerstsituatie...
Mijn vader had voor mijn zusje van twee
Brugwachter
van hout en zeildoek een tentje bouwen
een bodem en
eenop
dubbele rand, als
jaar een houten bakje met autopedwielen
Foto’s roepen heel wat herinneringen op
Kijk
en kippen voeren. Mijn vader had ook
laatste het hengsel.
Wat mos erin en eigemaakt voor achterop de bagagedrager.
aan de watersportvakanties en weekenwww.checkuwuitvaartpolis.nl
www.vanderspekuitvaart.nl
dat jaar weer een vrachtwagen geregeld
keltjes. Eenmaal thuis was het een leuke
De trekstok zat aan de ﬁetsstang.
den. Die brachten ons met de later nog
bij een bedrijf in Nieuwerkerk aan den
herinnering aan twee weken genieten van
verlengde en van een stalen constructie
Uw wensen, ons vak
IJssel,
die richting
de Veluwe ging.enIkZekerheid
bos en hei.
Woelwater
Wat te
voorziene ’Woelwater’ naar de Friese
Kwaliteit,
Keuzevrijheid
mocht met mijn moeder en zusje bij de
We zijn toen helemaal vanuit Lunteren
Het
gezin
werd
later
uitgebreid
met
meren, Loosdrechtse plassen of de Biesgeval
chauffeur zitten. Mijn broers en vader
naar huis geﬁetst! Ik was inmiddels ruim
nog twee kinderen en ik was een jaar of
bosch. De ene dag lagen we in een meer
van
zaten achter in de laadbak.
acht jaar en had een ﬁets, een Benzo,
twaalf toen we weer op vakantie gingen.
en genoten we van zeilwedstrijden. TusDit keer met onze eigen plezierboot, de
sendoor zwemmen of roeien/zeilen met
Checklist...
Woelwater. Op een gegeven moment
het in een slaapkamer door mijn vader
Kijk op
ging mijn vader met een kennis mee om
zelfgebouwde houten volgbootje. Een
www.uitvaartbespreking.nl
www.vanderspekuitvaart.nl
bij een padvindersgroep een oude stalen
paar dagen later zaten we weer op een
reddingssloep op te halen. En ja, er lag
rivier of kanaal met grote binnenvaartVoor een uitvaart op maat,
er nog een…! Een winter lang werd er in
schepen en een ﬂinke golfslag. Soms
Heeft u
conform uw wensen
de achtertuin van een groenteboer langs
lagen we in een jachthaven, dan weer
de Hollandsche IJssel hard gewerkt. Mijn
aan de kade in het gezellige centrum van
broers hielpen met lassen, timmeren en
bijvoorbeeld Alkmaar of Stavoren. Of
al
verven, ik bracht in het weekend een tas
achter de duinen bij Katwijk of Groet
Regel het vooraf...
vol eten en drinken.
en dan lopend naar het strand. Ook
Het
was
echt
improviseren,
die
eerste
lagen we middenin Amsterdam aan de
Kijk op
- Lekker met het gezin genieten van een dagje
op
de
hei
zomer met de ’Woelwater’. De tocht ging
Amstel en in Scheveningen, pal achter de
www.uitvaartwilsverklaring.nl

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

55 jaar
herinneringen
aan Rotterdam

Bereken uw situatie...
Kijk op

www.uitvaartprijsopgave.nl

Pasfoto’s aan huis?
Bel: 010 214 39 52
BETAALKAARTEN - COMPANYCARDS - SPORTHAL - REISDOCUMENTEN
RIJBEWIJS - SCHOOLPAS - ZORGVERZEKERINGPAS

PASFOTO-ORGANISATIE.NL
PASFOTO’S OP LOCATIE DOOR HEEL NEDERLAND

HOOGSTRAAT 29 - 33, ROTTERDAM, TEL.: 010 - 214 39 52

Witte zwanen,
zwarte zwanen
wie gaat er mee
naar Engeland
varen
- Pag 23



Speciale vriendenaanbiedingen
- Pag 13

boulevard. Terwijl mijn vader weer aan
het werk ging, bleven wij er twee weken
liggen. En altijd waren er weer die sluizen en bruggen. Leuk vonden wij het als
de brugwachter een stok met daaraan een
touw en klompje liet bengelen. Snel dat
dubbeltje of kwartje in de klomp stoppen
en weer loslaten!
Vrijheid
Het was het gevoel van vrijheid dat het
varen zo plezierig maakte. Maar het was
ook wel eens spannend. Zoals die keer
dat vlak voor ons een windhoos over het
water raasde. Of toen we iets te lang in
een kreek in de Biesbosch bleven liggen
en we droog dreigden te vallen. Terwijl
we toch echt de volgende dag weer naar
school moesten!
Het was misschien wat primitief vergeleken bij de vakanties van tegenwoordig,
maar we vermaakten ons kostelijk en
denken er nog vaak aan terug.
Bab Riem Vis-van Vianen
(bab@riemvis.nl)
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Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER

R

PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD
v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

teer
Profi nze
van o IJKSE
EL
N
WEK IEDINGE
B
N
AA

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)

Meer keuze,
meer kwaliteit,
meer zorg

elektrisch
verstelbaar vanaf

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl

895
EURO

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

Deze
advertentie is

100
EURO
waard!

Nieuw in Rotterdam en omgeving
ZORGVERVOER

Bij aankoop van een fauteuil is
deze advertentie 100,- euro waard!*
*Geldt niet voor actieaanbiedingen

Bent u verzekerd bij een van de volgende zorgverzekeraars
Univé

VGZ

Trias

IZA

IZZ

UMC

CARES

GOUDA N.V.

Dan kunt u ons bellen voor al uw zorgvervoer
In postcode gebied 2900 t/m 3199

Wij doen ook rolstoelvervoer en regelen
de declaratie bij uw verzekering
Voor informatie kunt u bellen ma. t/m vrij. van 09.00 tot 18.00

010 - 265 24 50
010 - 244 02 92

vanaf

495
EURO

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

Gratis
voor de deur
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St.Willebrordus-School
De Sint Willebrordusschool in de Mauritsstraat, zijstraat van de Oude Binnenweg, is een verdwenen
Katholieke Lagere School. Het laatste dat ik ervan vernomen heb, is dat het pand momenteel in gebruik is als atelier voor kunstenaars. In september 1943 ging ik voor het eerst naar de ‘grote school’.
Wij woonden op het Noordereiland, met een school in de Prins Hendriklaan waar al mijn vriendjes op
school gingen. Ook in de Oranjeboomstraat was een school waar vriendjes op school gingen. Mijn
ouders vonden echter dat ik naar de Willebrordusschool in de Mauritsstraat moest.
Ik herinner mij de allereerste dag.
Toen ik met mijn vader bij de school
aankwam, zag ik dat rechts van de
school een grote open vlakte was, waar
waarschijnlijk huizen hadden gestaan
die of afgebroken - of door oorlogsgeweld gesneuveld waren.
In de school aangekomen, was rechts
een kamertje waar juffrouw Spijkerman
kantoor hield. Juffrouw Spijkerman
was de dochter van de heer Spijkerman,
hoofd van de school.
Vette melk
De eerste klas (waarvan bijgaand mijn
foto) heb ik glansrijk doorlopen en ik

kon aan het eind van het schooljaar
thuis opgetogen vertellen dat ik was
overgegaan naar de tweede klas. Eigenlijk was de tweede klas hetzelfde als de
eerste. Om 9.00 uur begonnen de lessen
en om 10.00 uur kwam de melkboer
met metalen kratten met kleine ﬂesjes
hele vette melk. Natuurlijk stond er
ook zo’n grote zwarte kachel te loeien,
waar van tijd tot tijd kolen ingegooid
moesten worden.
Ik moest helaas elke morgen van het
Noordereiland naar de Mauritsstraat
lopen. Pas na de oorlog kwam er een
busverbinding naar de Statenweg. Ik
kon meerijden tot aan de Bijenkorf, te-

- Pim in de eerste klas-

genover het Rotterdamsch Nieuwsblad
op de hoek van de Oude Binnenweg.
Het laatste stukje naar de Mauritsstraat
moest ik lopen.
Mijn ouders vonden het best gezond
om in de zomermaanden lopend naar
school te gaan en het toeval wilde dat
een jongen (ik dacht Joop Mannekes)
uit een hogere klas bij ons in de buurt
woonde, met wie ik ’s morgens mocht
meelopen.

- Klassefoto van de vierde klas -

Huiswerk
Het tweede schooljaar was nog maar net
begonnen toen mijn ouders vertelden
dat ik niet meer naar school mocht.
De Duitsers, die gelegerd waren in
een pand aan de Maaskade, hadden
gedreigd de Maasbrug op te blazen.
Mijn ouders waren bang dat ik dan nog
in de stad zou zijn en dus niet meer
naar huis kon. Ik ben dus een heel
schooljaar thuis gebleven. De leraar van
de klas, de heer Fellinger, had het lef
elke woensdagmiddag naar ons huis te
komen om mij les te geven en natuurlijk
huiswerk voor de hele week. Ik heb
nooit gevraagd, noch begrepen dat ik

toen niet alsnog naar een school mocht
waar ook vriendjes zaten. Aan het eind
van dat jaar kon ik moeiteloos mee naar
de derde klas.
In de derde klas hadden we meester
Willemse. Die woonde in de Eendrachtsstraat, vlak bij school. Tussen de
middag gingen we, nadat de boterhammen waren verorberd, speedwayen op
de ﬁets op de open plek naast de school.
Of kikkervisjes vangen en halsbrekende
toeren uithalen in en op het betonnen skelet van het in aanbouw zijnde
gebouw van Piet van Reeuwijk. Al
jaren gebeurde daar niets meer, dus een
geweldig speelterrein. Momenteel zit
daar de Mediamarkt.

Cox, Joop Brans (die ik vorig jaar nog
ontmoet heb en later van zijn echtgenote heb gehoord dat het niet goed gaat
met zijn gezondheid), Henk Bakker,
met wie ik altijd voor de klas mocht
zingen, Bas van de Nobele, Waterreus
(voornaam weet ik niet meer), Paul
Janmaat, Adri Tikkel en Spanjersberg
(geen voornaam). Ik sta op de bovenste
rij, vierde van rechts.
Leven al deze klasgenoten nog en hoe is
het ze vergaan.? Ik ben benieuwd.
Pim Venhorst
Hordijk 232
3079 DL Rotterdam
pimvenhorst@concepts.nl

Op de bijgaande klassefoto, van de
vierde klas, staan o.a. de heer Fellinger,
Ton Lansbergen, Ronald Fenger, John

CCtje Feest
Vorige week besloot ik maar weer eens naar het Gouden Harpengala te gaan. De laatste keer
dat ik mij daar vertoonde was ik ongeveer de enige die een smoking aan had getrokken. Dan
loop je dus eigenlijk voor paal, maar ja, waar slaat ‘gala’ dan nog op? Overigens, een van die
ongelukkige woorden in het Nederlands, ‘smoking’, het woord bestaat bij mijn weten in het
Engels niet, die reppen van ‘tuxedo’ of ‘dinnerjacket’. Op de uitnodigingen staat tegenwoordig
‘black tie’, maar nu stond er nog alleen maar ‘feestelijk’. Als je dan ziet wat mijn, vooral jongere, collega’s beschouwen als ‘feestelijk’; de rillingen lopen je over de rug.

c foto burosolo.nl

Nou weet ik wel, mijn afkeuring is
natuurlijk ouwemannengelul. Wij zijn
zelf in de jaren zestig begonnen met het
negeren van naar onze mening achterhaalde etiquette. Als er op een uitnodiging stond, qua dresscode, ‘wandelkostuum’, kwamen we niet meer bij van het
lachen. Wij begonnen in een trui naar de
schouwburg te gaan, een stropdas was
het summum van burgerlijkheid en met
vork en mes eten, nou, dat kon nog net.
Maar daar zijn nu twee dingen over te
zeggen.

Cox Column

Ten eerste dat het verstand met de jaren
komt, en dat er een moment aanbreekt
dat je gaat begrijpen dat het de algehele
feestvreugde ten goede komt als iedereen
zich er een beetje speciaal voor aankleedt; maar dat telt niet meer, ‘de jeugd’
maakt alles uit en heeft de prioriteit. In

dit verband: de kranten gaan zo langzamerhand allemaal over op een kleiner
formaat, onder andere omdat dat meer
‘jongeren’ aantrekt. Vindt u het erg dat ik
even in lachen uitbarst?
Ten tweede is het kledinggedrag, in
Nederland althans, wel heel erg naar het
schooierachtige doorgeslagen. We hebben als volk al zo weinig stijl, maar nu
zie je ze, ook op een ‘gala’, lopen alsof
ze net uit de mijnen komen gekropen.
(Het geen mij doet denken aan die twee
nonnen die in de jaren vijftig in ZuidLimburg, op straat lopen, waar de ene
zegt: “Ik ruik de mijnen”, waarop de
andere antwoordt: “Nou, het kan ook de
mijne zijn…” Maar ik dwaal af.)
Het ergste vind ik nog die keurige mannen zonder stropdas. Als je zo nodig
zonder stropdas wil lopen, het ding

is geloof ik door Prins Claus, zaliger
nagedachtenis, in de ban gedaan, zie er
dan op toe dat je een overhemd draagt
waarvan de kraag mooi rechtop staat,
anders is het geen gezicht. Zeker niet bij
verder keurige mannen.
En toen kwam dus dat Harpengala. Laat
ik voorop stellen dat ik het zeer waardeer
dat er een feestje aan gewijd wordt. Toen
ik mijn harp kreeg, twintig jaar geleden,
was het meer van “Alstublieft, dank u
wel, en een prettige dag verder.” Dus het
een beetje ‘smoel’ geven, graag, we zijn
toch al niet zo sterk in het huldigen. Ook
al wordt het ‘Hollywoodje spelen’, met
die tafels. Maar als de avond voor driekwart gevorderd is en ik heb nog geen
woord Nederlands horen zingen, ben ik
nou de enige die dat bespottelijk vindt?
En dan zit daar een heel Metropole-

orkest waar heel weinig van te horen is
door het lawaai dat de mensen die het
moet begeleiden maken. Misschien was
het op de televisie beter? Nee, de muziek
die mijn jonge collega’s maken is niet
aan mij besteed. Maar ja, mijn vader zei
hetzelfde over de Beatles.
Mijn vader is maar vijfenzestig geworden, en ik ben al zeventig. Je gelooft het
zelf niet. Als u dit leest heb ik het met
familie en vrienden gevierd, daar zit ik
mij nu nog op te verheugen.
Ik trek er een mooi kostuum voor aan.
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Openhaarden &
Kachelcentrum

“De Griff ioen”

’n goed kunstgebit?

Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59

Voor ons geen kunst!
Behandeling bij u thuis mogelijk!

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

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.

Goede voornemens….
Blijf niet langer alleen.

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur

Bel 015-8894807
www.40plusrelatie.nl

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Voor singles van 40 tot 85 jaar.

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

www.degedenkgroep.nl
Goetzee DELA

Siemens 1400t wasmachine met condensdroger
vertrouwde
uitvaartverzorging

set bestaande uit een 1400 toeren wasmachine
de condensdroger
g
en elektronisch gestuurde
wasmachine:
- energieklasse A
- eenknops bediening
- grote vulopening
- normaal 549 euro
condensdroger:
- soft care trommel
- 9 droogprogramma’s
- opvangbak water
- normaal 499,-

nu als
alls setprijs::

nu

795,- euro

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

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

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
Burg. Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431
Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
Tel.: (010) 4666603

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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.

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING
Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 111”
Aan de hand van de oplossingen die binnenkomen op een ‘Waar-wasdat-nou-foto’, valt te concluderen dat De Oud-Rotterdammer herinneringen oproept, die allang in het vergeethoekje lagen. Althans,
dat denken de meeste mensen. Maar wanneer er dan ineens een
foto van ‘toen’ op de WWDN-pagina (of bij een ander artikel) staat,
vliegen de herinneringen weer door het hoofd. “Alsof het gisteren
gebeurde”, schreef mij een inzendster. Duidelijk is, Hotel-Restaurant
Het Witte Paard aan de Groenezoom is nog lang niet vergeten!

Wim Petterson (Wijchen): “In Tuindorp
Vreewijk was dit hotel-restaurant een
gezichtsbepalend gebouw. Het lag aan de
Groenezoom, schuin tegenover de tramhalte van lijn 3. Ik heb 21 jaar gewoond
in de Molenwei op 46, waar we met z’n
negenen het huis deelden. Ik heb er een
fijne jeugd gehad. Je kon daar heerlijk
spelen en in de buurt van Het Witte Paard
dwaalden we soms af naar de keuken van
het restaurant. Sommige koks hadden
wel eens iets over en dat kregen wij dan.
Daarna hoorden we: “En nu wegwezen,
jongens.” Na de brand in 1980 is het
gebouw in volle glorie hersteld.”
Herman de Jonge (Kyllburg-Duitsland):
“Het Witte Paard aan de Groenezoom
in Vreewijk. Mooi gebouw met een
rieten dak, was een bekend restaurant
op een mooie locatie. Later werd het
een wijkcentrum, waar ouderen een
kaartje kunnen leggen. Bijna was het hele
gebouw vernield door een brand van het
rieten dak. De bekende voetbaltrainer
van Feijenoord Ernst Happel heeft er ook
nog gewoond.”
B.D. Hoornstra (Barendrecht): “Dit was
het bekende restaurant Het Witte Paard
aan de Groene Zoom. Destijds afgebrand
en daarna weer opgebouwd en als Sociaal
Opbouworgaan in Vreewijk in gebruik
genomen. 30 Jaar heb ik als huisarts in
Tuindorp Vreewijk gewerkt; ik heb daar
afscheid genomen in oktober 1985 van
mijn patiënten en mijn opvolger, collega
Moor, geïntroduceerd.”
Marja de Koomen (Ridderkerk): “Mijn
eerste kennismaking was in 1970, toen
ik in de school aan de Frankendaal mijn
mulo-examen aflegde. Tussendoor had ik
tijd over en daarvoor kreeg ik geld mee
van mijn ouders om in Het Witte Paard,
toen een chique restaurant, een kop koffie
te gaan drinken. Mijn man is opgegroeid
schuin tegenover Het Witte Paard en de
eerste maanden van ons trouwen hebben
wij daar gewoond bij mijn schoonouders.
Later is Het Witte Paard een dienstencentrum geworden.”
J.W.van Burik (Spijkenisse): “Mijn
ouders en ik woonden op de Korte Dreef.
De eigenaar van Het Witte Paard was,
naar ik mij herinner, de heer De Koning
die op de Randweg woonde. Mijn vader

en opa gingen er biljarten. In de tuin was
een speeltuin. Op de hoek van de tuin
was een benzinepomp, waar de Duitsers
begin van de oorlog kwamen tanken.
In het restaurant kwamen veel Duitse
officieren. Er tegenover op het grasveld,
stond een houten namaak oefentank,
gebouwd over een oude personenauto
waaruit wij de losse flodders jatten. Na
de oorlog is Het Witte Paard een heel
goed restaurant geworden, waar ik meerdere malen met relaties heb gelunchd.
Het was er rustig en je kon er parkeren.
Na de brand is er een wijkcentrum in
gekomen.”
Wim Droogers (Ridderkerk): “Het
Witte Paard was chique. Er stonden de
mooiste auto’s geparkeerd. In de tijd dat
nummerborden zo uniek voor ons waren
dat we ze opschreven op een vel papier.
En dan waren de buitenlandse natuurlijk
extra geweldig. De kilometertellers
werden uitgebreid bestudeerd: hoe hard
kan ie? En in de tuin, die je door de
hoge heg heen net kon bekijken, was een
ambiance en sfeer die ver van je af stond.
Gemoedelijk gebabbel van ‘dure’ lui en
zwarte obers, die de heerlijkste dingen
brachten. De geur was het enige, dat we
ervan meenamen. Heerlijk. Die dure
buitenlanders waren voor een deel Duitsers. Na de oorlog had het nog een flinke
bijklank. En wij, op onze leeftijd, na de
oorlog geboren, wisten maar half. De
taal was onbekend en van ‘het verhaal’
was vooral duidelijk dat het erg was.
“Immer gerade aus” was de enige tip die
we nog net aan zoekende automobilisten
voor Het Witte Paard konden aandragen.
Voorgezegd door mijn vader, als ik het
me goed herinner.
Verder herinner ik me als de dag van gisteren dat we, kwajongens van nog geen
tien, in de Boogjes, aan de zijkant van het
gebouw, de keukendeur bezochten met de
vraag om een kippenpoot. En inderdaad:
die kregen we! Dan trokken we aan die
ene pees, zodat de tenen van de poot
samentrokken. Tot grote consternatie van
degenen die er onbekend mee waren. Als
een goocheltruc.
We woonden in de straat er schuin
tegenover: de Kortedreef. Aan het einde
bij de Enk, op 66. Een heerlijk oord, dat
Vreewijk, ver van drukte en stad: een
dorp in de stad. Goede herinneringen aan
het spelen; met Jan Vergouwe, Marian
Vergouwe, die erg jong overleed. Ton

TOEN
van Nimwege, Ellie (en Leo, net niet van
mijn leeftijd) de Man, Jaap Huisman,
die er later kwam wonen. En nogal wat
anderen.
Aan de overkant van het restaurant, net in
de Rozegaarde, zat de waterstoker: Hiel.
Een gemoedelijke dorpswinkel waar ik
al vroeg, binnendoor, door het achterpad,
“het paadje” van de Kortedreef naar de
Rozengaarde, met een briefje en een
portemonneetje boodschappen mocht
(moest?) doen. Aardige mensen. Prachtige tijd. Onbezorgd en gelukkig.
Aan diezelfde kant van de Groenezoom,
waren (en zijn) winkeltjes. De Zon,
manufacturen. Mijn moeder naaide nogal
veel, dus er was nogal eens een bezoekje.
Greet Polderman met allerhande huishoudelijke spullen (handig voor moederdag).
En de bakker, die we niet bezochten,
omdat onze bakker altijd aan de deur
kwam. Ik herinner me een keer dat we op
Koninginnedag oranje tompouces haalden: echt feest. En hoge uitzondering.
En dan was er natuurlijk niet te vergeten:
de brievenbus, op de hoek. Want toen
was post nog iets van alledag. We zijn
er wat keren opgeklommen. Zo’n mooie
ouderwetse.
Achter de winkeltjes was het grote gebouw van de padvinderij. Met een soort
plein van koolas ervoor, zoals in alle
achterpaden. Het zit nog in mijn knieën.
We hebben er wat gespeeld en ze hebben vast nogal eens last van ons gehad.
Het was niet echt onze stiel. Het waren
‘de anderen’, zoals er in die tijd zoveel
groepen ‘de anderen’ waren. De zuilen
waren verschillend. De scholen waren
zeer verschillend: Hervormd, verderop
aan de Groenezoom, de Vreewijkschool.
En de Gereformeerde: de Juliana van
Stolberg. Aan de Grift. Om van de
katholieke maar niet te praten, ergens aan
de Dalweg. Nee, die hadden niet zoveel
met elkaar. Hoewel, met de vriendjes die
ik eerder noemde alle drie de scholen in
het geding waren. Het was blijkbaar niet
erg apart. Maar met de padvinderij, voor
ons gevoel een Roomse club, hadden we
niets. Raar eigenlijk.”
Gerard Staa, Nieuwenhoornstraat 109a,
3082 VE Rotterdam: “In een oogopslag onmiskenbaar het voormalige
hotel-restaurant Het Witte Paard aan de
Groenezoom in Vreewijk. Vreewijk was
een geliefd zondagmorgen wandeldoel

NU
van mijn ouders. Met het wandelen kom
je voorbij dit markante gebouw. Vooral
het rieten dak maakte indruk. Het was
ook de tijd, dat er trams over de Lange
Geer en Groenezoom reden. Na een
brand in het gebouw, enkele tiental jaren
geleden, stopte de hoteleigenaar ermee.
Het gebouw werd na de brand hersteld.
Tegenwoordig wordt het gebruikt als
Dienstencentrum voor de wijk.”
Mevr.E.Mathlener: “Ik heb in Vreewijk mijn jeugd doorgebracht. Mijn
ouders woonden in het Heggepad. Ik
was de eerste jaren veel bij mijn oma en

tante, die in de Rozegaarde woonden,
tegenover Het Witte Paard. Als mijn
moeder de telkens terugkerende afwas
van 6 personen in ons kleine keukentje
zat was, zei ze steevast: “Ik ga afwassen
in Het Witte Paard, dan krijg ik er nog
geld voor ook.” Ik ging er later als tiener
weleens opbellen, want een telefoon hadden we nog niet. Mijn moeder is allang
overleden, maar tijdens het afwassen
komt mijn moeders gezegde nog vaak in
mijn gedachten.”
De attentie wordt in de Rotterdamse
Nieuwenhoornstraat bezorgd.

Nieuwe opgave no. 113

Wie herinnert zich niet meer het doordringende stoomfluitgeluid van ‘het Moordenaartje’, wanneer deze door Rotterdam-zuid reed.
Automobilisten, met name vrachtwagenchauffeurs, die ‘niets’ hoorden en in botsing
met de stoomtram kwamen, waren volgens mij stokdoof.
Dat het vervoermiddel al in de jaren ’50 van de vorige eeuw helemaal niet meer in het
(moderne) Rotterdamse stadsbeeld paste, zal ik niet ontkennen. Maar hij reed toch;
zelfs door winkelstraten.

Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl of www.deoudrotterdammer.nl . Bij www.ditisrotjeknor.nl kunt u ook naar dé stoomfluit luisteren.
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 29
maart 2010 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.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.
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BLONK

VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN

BEDRIJFSPANDEN

gaan wonen.
bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner
Wij verzorgen voor u:
 Bezemschoon-oplevering van de woning
de staat van oplevering
 Woning en/of het bedrijfspand wordt in
tichting/familie/makelaar
gebracht naar de eisen van de wonings
s laminaat/vloerbedekking etc.
 Wij verwijderen de gehele restboedel zoal

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

ZONDER ZORGEN VER

HUIZEN

Duidelijke offerte
Gratis verhuisdozen
 Gehee
l verzekerd
 In- en
uitpakservice
 Demo
ntage/montage
 Klusse
nservice
 Verhu
isliften verhuur
 Verhu
izingen binnen de gehele
Benelux
 Senior
en-verhuizingen
met zorg en aandacht 10
% korting






U kunt al verhuizen

vanaf

€ 295,-

Vrienden van de Oud- Rotterdamme
r
ontvangen:

50 euro extra korting

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 010 - 218 82 05 OF 06 - 51 17 34 26
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

LAMMERS & van OOSSANEN

--------------------WOONDECOR------------------

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

ZEKER NU
DE MITSUBISHI COLT EDITIONS!
De zekerheid van een schoon A-label • De zekerheid van 3 jaar garantie
EDITION ONE VANAF € 11.299,-*

EDITION TWO VANAF € 13.199,-*

Standaard uitgerust met:

Belangrijkste meeruitrusting t.o.v. Edition One:

• 1.1 ClearTec 55 kW (75 pk) benzinemotor met
gecombineerd brandstofverbruik van 4,9 l/100 km
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels
• Airbag bestuurder en passagier
• Radio/cd-/mp3-speler met
aux-ingang
• In hoogte verstelbare
bestuurdersstoel
PAKKETVOOR
• Airco met gekoeld dashboardkastje
DEEL

• 1.3 ClearTec 70 kW (95 pk) benzinemotor** met
gecombineerd brandstofverbruik van 5 l/100 km
• Cruisecontrol en audiobediening op
lederen stuurwiel
• Licht- en regensensor
• In hoogte verstelbare passagiersstoel
• 15’’ lichtmetalen velgen
• Mistlampen vóór
• Zij-airbags

€ 1.200,-

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

€ 595,00 p/set

gratis bezorgen en monteren

€ 2.500,-

PAKKETVOOR
DEEL

Relax fauteuils met
opstahulp vanaf

€ 695,00

Zowel zitmeubelen, dressoirs, kleinmeubelen, eetkamertafels en stoelen als alles voor
de slaapkamer vindt u 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.

MITSUBISHI COLT EDITION TWO, 5-DEURS UITVOERING

FIVAN AUTO CAPELLE B.V.

Molenbaan 1,
2908 LL CAPELLE AAN DEN IJSSEL,
Tel. 010 - 289 36 36 www.fivan-auto.nl

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

Brandstofverbr.: 4,9 tot 5 l/100 km
CO2-uitstoot:
115 tot 119 g/km

VANAF A-LABEL

Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Schiphol-Rijk. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspeciﬁcaties. De Mitsubishi Colt wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Schiphol-Rijk, (020) 405 68 00. Wijzigingen
voorbehouden. * Prijs is gebaseerd op de tevens verkrijgbare 3-deurs uitvoering. ** Tegen meerprijs ook verkrijgbaar met 1.3 Allshift-automaat.

Wij spuiten een compleet

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N

met een persoonlijke stijl

V I E R B A N N E N S T R A AT 1 - N I E U W E R K E R K
TELEFOON (0111) 641798

naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

RIJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLUIS - TELEFOON (0181) 337395
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

leren bankstel 3+2 zits
of ‘n Lederen hoekbank
voor

€ 750,--

Uw eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco Leer !
Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit?
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

3 jaar garantie.

Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijzen zijn voor een standaard verf behandeling.
Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen/verstevigen of een reparatie uitvoeren.
Uiteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.
Bel gerust voor nog veel meer informatie.

Marco Leer 0186-603268
Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl
Bij inlevering van deze advert. betaald u géén transportkosten
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

In de periode tot 1 april moet weer aangifte worden gedaan voor de inkomstenbelasting in 2009. Als men er nog niet aan toe is, kan uitstel worden gevraagd aan de Belastingdienst.

Belastingvoordeel voor ouderen met baan
Informatie
Opinie

Bij de jaarlijkse belastingaangifte over 2009 zijn voor ouderen drie zaken van belang om extra
in de gaten te houden. Er is aardig wat belasting terug te vragen als men in 2009 vanaf 61 jaar
uit (tegenwoordige) arbeid méér dan € 8860 aan inkomsten heeft genoten. Daarentegen zijn
allerlei gezondheidsuitgaven – zoals een bril, ziektekostenpremies en de huisapotheek – niet
meer aftrekbaar. Handig is vooral voor degenen die elk jaar grote moeite hebben met de aangifte dat die vanaf 1 maart al deels digitaal door de Belastingdienst is ingevuld.
De zogenoemde ‘doorwerkbonus’ is
een nieuwe hefﬁngskorting die over
2009 alleen te verkrijgen is als u
belastingaangifte doet. Vanaf dit jaar
zullen werkgevers in de loonhefﬁng
waarschijnlijk wel rekening houden
met dit belastingvoordeel.
Aan de hand van de aangifte over
2009 berekent de Belastingdienst deze
extra hefﬁngskorting automatisch op
grond van uw leeftijd en loongegevens. De doorwerkbonus is vorig jaar
ingevoerd om oudere werknemers
vanaf 61 jaar te stimuleren te blijven
werken. Het belastingvoordeel is
echter alleen te krijgen als de arbeidskortingsgrondslag (zeg maar alles
wat u met tegenwoordige arbeid heeft
verdiend) hoger is dan € 8860.
Dat betekent wél dat mensen in de vut,
met pensioen of een andere uitkering
die geringe nevenarbeid doen dat
belastingvoordeeltje niet hebben.
Het voordeel is het grootst als iemand
op 1 januari 2009 63 jaar was. Dan
bedraagt de doorwerkbonus 10 procent
van alles wat er boven de € 8860 is
verdiend tot aan maximaal € 45.916.
Om het eenvoudiger te stellen, iemand
van 63 jaar die uit arbeid vorig jaar
€ 25.000 aan inkomsten bruto heeft

verdiend, krijgt over 2009 van de
Belastingdienst ruim 1600 euro terug!
Op andere leeftijden boven de 60 jaar
is dat minder.
Wilt u de doorwerkbonus over 2009
opstrijken, maar doet u nooit aangifte,
dan moet u een T-biljet aanvragen of
elektronisch aangifte doen. Dat laatste
is veel makkelijker dan de meeste
mensen denken.
In de laatste jaren was het bij aangifte
voor ouderen vooral van belang allerlei gezondheidskosten als aftrekpost
op te voeren, maar ook bijvoorbeeld
de uitvaartverzekeringen. Als voorbeeld noemen wij de dure bril of contactlenzen en de uitvaartkoopsompolis
die in een aantal gevallen vóór 2009
een aardig belastingvoordeel konden
opleveren.
Aftrekposten voor hulpmiddelen (zoals hoorapparaten, scootmobiels, rollators, kronen en bruggen, medicijnen,
enz.) zijn – onder voorwaarden – nog
wel mogelijk.
Mensen met chronische ziektes krijgen
overigens al automatisch in november,
december of januari van de Belastingdienst de ‘tegemoetkoming buitengewone uitgaven’ over het hele jaar
2009 uitbetaald. Het kan betekenen

dat ouderen weinig of helemaal niks
meer terugkrijgen met betrekking tot
ziektekosten.
Een troost moet zijn dat een deeltje
van alle weggevallen aftrekposten
voor ouderen is gecompenseerd in de
vaste tegemoetkoming die op de AOW
wordt gegeven.

Aantrekkelijk kan ook zijn al een deels
vooringevulde aangifte op te halen op
www.DigiD.nl, het digitale identiﬁcatiecentrum van de overheid. Daarvoor
heeft u natuurlijk wel een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Heeft
u die nog niet of bent u die kwijt, dan
kunt u ze ook op die site aanvragen.
Het is wel zaak deze gegevens voor
uzelf te houden en ze niet aan anderen
te verstrekken. Let er ook op dat overheden nooit per telefoon of per e-mail
deze gegevens zullen vragen. Dus als
iemand dat bij u probeert, wees dan
direct zeer wantrouwend en zeg dat u

aangifte van identiteitsfraude zal doen.
Bij digitale aangifte blijft u overigens verantwoordelijk voor de juiste
gegevensverstrekking. Als de ﬁscus al
loon, uitkeringen, hefﬁngskortingen
e.d. heeft ingevuld, kunt u daarmee
niet volstaan als er nog ander inkomen
is verworven. Dus zo gemakkelijk
komt u er ook niet vanaf.

Hulptroepen staan weer klaar

Hoewel elektronisch aangifte doen met een pc via internet voor particulieren veelal een ﬂuitje van een cent is, kunnen we ons
goed voorstellen dat men daar als een berg tegenop ziet. Daarom staan er in deze tijd – in principe moet voor 1 april dit jaar
over 2009 aangifte worden gedaan - weer volop hulptroepen klaar die gratis of voor een gering bedrag mensen bijstaan.
Zij maken uiteraard ook gebruik van de computerprogramma’s. Ervaren helpers hebben binnen een kwartiertje mensen geholpen die geen ingewikkelde ﬁscale posten hebben. In vergelijking met de vroeger in te vullen, vaak onbegrijpelijke, papieren
aangifteformulieren spreekt de elektronische aangifte voor zich en is er een grote mate van zelfcontrole.
Voor een vlotte afhandeling is het natuurlijk wel zaak alle relevante gegevens van u en uw eventuele partner bij de hand te hebben, zoals alle jaaropgaven van lonen en uitkeringen, documenten van de Belastingdienst, spaarsaldo en beleggingen, gegevens
over de eigen woning, en – zeker als het gaat om ouderen – alle uitgaven voor ziekte.
Indien u nog beschikt over een kopie van de aangifte over 2008, komt die bij aangifte over 2009 handig van pas. Zaterdag
13 maart is er ook de Landelijke Aangiftedag. De minder daadkrachtige particulieren kunnen dan voor hulp terecht bij de
belastingwinkel in Rotterdam (op het stadhuis). Doet u het liever zelf allemaal dan kunt u nog vragen stellen aan de BelastingTelefoon 0800 0543.
Gratis belastinghulp (of voor een ‘fooitje’) is vaak te krijgen bij familieleden, kennissen, ouderenbonden, vakbonden en vrijwilligers in zorgcentra. Voor wie nergens terecht kan, zijn er natuurlijk de administratie- en belastingadviesbureaus. Voor deze
professionele diensten moet men wel betalen, hoewel de tarieven zeker bij eenvoudige handelingen best meevallen.
Worden de belastingperikelen wat ingewikkelder, bijvoorbeeld bij kleine zelfstandigen, bij bezit van ander onroerend goed,
bijzondere beleggingen en ﬂink vermogen, of bij ingewikkelde echtscheidingsconstructies, dan is het raadzaam de betaalde
specialisten in te schakelen als men zelf niet zeker van zijn zaak is.

Een laatste mooie bloemenwens
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’.
Fiscale zaken
Grote schenking uit
Frankrijk aan zoon
Ik ben een gescheiden man van 72
jaar met de Nederlandse nationaliteit die al vijftien jaar in Frankrijk
woont. Als Frans belastingplichtige
kan ik aan mijn zoon in Nederland
iedere zes jaar een schenking van €
156.200 doen. In mijn geval zou het
een schenking in de vorm van een
aandeel zijn in het onroerend goed
dat ik in Frankrijk bezit. Vóórdat
ik dit bij de Franse notaris ga
realiseren, wil ik weten of mijn zoon,
respectievelijk mijn ex-vrouw belast
zal worden door de Nederlandse
ﬁscus?
Het lijkt ons dat de schenking aan
uw zoon inderdaad alleen onder de
Franse belastingwet valt. Overigens
heeft Nederland ook met Frankrijk
een verdrag om dubbele hefﬁng te
voorkomen.
Het valt aan te raden dat uw zoon (of
u) hierover toch eerst goede informatie opvraagt bij de Belastingdienst

in Nederland. Zodra uw schenking
in het vermogen van uw zoon (in
Nederland) komt, valt die boven een
grens natuurlijk wel in box 3 van ons
belastingstelsel. We nemen aan dat
uw scheiding met uw ex-vrouw ook
helemaal is afgehandeld. Dus dat
speelt hierbij geen enkele rol meer.
Aftrek hypotheekrente
voor ‘vaste’ dingen
In verband met een verbouwing die
ik enige jaren geleden heb gedaan,
had ik een doorlopende hypotheekrekening geopend bij de bank. Het
maximum op deze rekening is destijds
niet helemaal gebruikt. Er is nog
een ruimte van ongeveer € 5000. Nu
denk ik erover een aantal kamers
een verbetering te laten ondergaan.
Het gaat om kosten voor dingen die
eigenlijk bij de woning horen en die
bij een verhuizing achterblijven zoals
een laminaatvloer of een vaste schuifwandkast. Ook nieuw behang lijkt me
onderhoud.
Is het mogelijk voor dit soort
kosten gebruik te maken van deze
doorlopende hypotheekrekening en

zodoende de hypotheekrente hierover
af te trekken?

de rommel! Zijn we verplicht deze
renovatie toe te staan?

Volgens ons wordt het heel moeilijk
voor een nieuwe laminaatvloer,
schuifwandkast en behang hypotheekrenteaftrek te krijgen, zeker
als die niet rechtstreeks bij aankoop
van de woning of bij de verbouwing
zijn meegenomen. Bovendien is het
ﬁnancieel aantrekkelijk die uit eigen
middelen te betalen in plaats van
daarvoor geld te lenen. Uw bank
moet u aangeven of deze posten
onder de hypotheekrenteaftrek vallen.
Voorts kunt u deze vraag gewoon aan
de Belastingdienst stellen, voordat u
misschien later op uw vingers wordt
getikt.

Woningverbetering in de zin van verbetering van uw gerief - waarvan bij
u sprake is - moet worden overeengekomen tussen verhuurder en huurder.
Als daardoor de kwaliteit van de
woning wordt verbeterd, kan dat
ook leiden tot een overeen te komen
huurverhoging (zeker als volgens
het puntenstel een huurverhoging
toelaatbaar is).
U kunt als verhuurder in principe
de verbeteringen tegenhouden. De
verhuurder kan dan echter naar de
rechter stappen om te proberen uw
medewerking af te dwingen.
Maar waarom zou u zich verzetten
tegen vernieuwing van badkamer,
keuken en toiletten? Daarmee bent
u toch ook altijd beter af? Het enige
dat we ons kunnen voortstellen is
dat u moeite hebt met de mogelijk
daaraan gekoppelde huurverhoging.
Overleg daarover met de verhuurder
en met andere huurders. En leg de
zaak desnoods voor aan de huuradviescommissie.

Consumentenzaken
Renovatie van wc,
badkamer en keuken
Onze woningcorporatie wil in onze
huurwoningen alle badkamers,
keukens en wc’s opknappen. Vier jaar
terug is de badkamer ook al gerenoveerd. Toen zaten we zes weken in

Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
Financiële kwesties
Wellicht nog uitkering
uit oude polissen
Mijn moeder is twee jaar geleden
overleden. Nu hebben wij nog twee
oude polissen van levensverzekeringsmaatschappij De Nederlanden
in Amsterdam gevonden, maar die
bestaat niet meer. De ene polis was
premievrij in 1952 en de andere in
1974. Waar moet ik met deze polissen
naar toe?
Of nabestaanden alsnog een uitkering
uit die polissen kunnen krijgen,
hangt van de voorwaarden af. Neem
contact op met de levensverzekeringsmaatschappij.
Kijk op www.dnb.nl in een register
welke verzekeringsmaatschappij
thans verantwoordelijk is voor deze
oude polissen. Zoek wel op de juiste
naam van de maatschappij op de
polis.
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Oproep 5 mei 1945 – 2010

Wel en geen blijheid
Stichting Seniorenjaar Rotterdam organiseerde in het laatste kwartaal van 2009 ruim honderd activiteiten voor oudere Rotterdammers. Muziek, dans, nostalgische hapjes, exposities
en informatiebijeenkomsten trokken langs buurthuizen en verzorgingscentra. Ook in 2010 wil
de stichting enkele activiteiten voor Rotterdamse senioren organiseren. Belangrijk bestanddeel daarin is vijf mei Bevrijdingsdag!
De stichting wil graag in bezit
komen van persoonlijke herinneringen en belevenissen van voor,
tijdens en direct na Bevrijdingsdag
1945. Oude Rotterdammers kunnen helpen door hun verhaal te
schrijven. Neem ruimschoots de
tijd en beschrijf tot in de kleinste
details uw belevenissen. Neem
hierbij geen blad voor de mond,
want voor sommigen had de
bevrijdingsdag naast blijdschap
ook een schaduwzijde. Het ging er
op de vijfde mei en de dagen erna
voor sommige Rotterdammers niet
zachtzinnig aan toe. De stichting is
benieuwd hoe en welke gevoelens
van wraak en vergelding geuit
werden naar medeburgers van toen.
Niet om de sensatie, maar met deze
getuigenissen moeten de huidige
en komende generaties blijvend
geïnformeerd worden over wat er
in Rotterdam na het bombarde-

ment, de bezetting en hongerwinter
gebeurde. Rotterdammers die over
de meidagen van 1945 minder
prettige herinneringen hebben,
worden daarom nadrukkelijk uitgenodigd aan dit geschiedenisproject
mee te doen. Met de persoonlijke
gegevens van dié deelnemers
wordt vertrouwelijk omgegaan.
Namen zullen bij publicatie, indien
gewenst, niet worden vermeld.
De stichting Seniorenjaar Rotterdam wil van de verhalen een
boekje samenstellen dat later dit
jaar zal verschijnen.
Tenslotte enkele tips om uw
verhaal meer inhoud te geven.
Waar woonde en hoe oud was u, de
reactie van ouders, hoe kwam u te
weten dat de bevrijding in aantocht
was, reacties daarop, de sfeer van
toen, ging men de straat op, was
het uitbundig, was men emotioneel, was er contact met de bevrij-

ders, wie waren dat, hoe voelde
het bevrijd te zijn, aftocht Duitse
soldaten, hoofden kaalscheren van
sommige Rotterdamse vrouwen,
was er direct eten, straatfeesten,
wanneer kwam het dagelijks leven
weer op gang, wat is u altijd bijgebleven etc. etc.
Op voorhand wil ik nu al degenen
die hun verhaal op schrift zetten
hartelijk dank zeggen. Vergeet
vooral niet onder uw bijdrage
naam, (email)adres, woonplaats en
telefoonnummer te vermelden.
Namens de Stichting 010 Seniorenjaar Rotterdam, Wim de Boek
Uw bijdrage kunt u sturen naar:
Stichting Seniorenjaar
redactie@010seniorenjaar.nl
Insturen kan tot eind april

1934 – Schiebroek

Materiaal SIOD, UNICUM
en DESV/Schiebroek gezocht!
Schiebroek’94 werd oorspronkelijk 1 januari 1910 opgericht in het noorden van
Rotterdam, onder de naam CVV (Crooswijksche Voetbal Vereniging) door de
gebroeders Van Gelderen, Stok, Van Berkel, Vogels en P.H. Garnier. Het huidige
Schiebroek’94 is in 1994 ontstaan uit een fusie tussen S.I.O.D. (Scoren Is Ons
Doel), de CS Unicum en DESV/Schiebroek.
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
stellen wij een jubileumboek samen. Wij zijn
daarvoor op zoek naar materiaal van onze
drie moederverenigingen en met name naar
historische foto’s. Twee zeer oude foto’s
hebben inmiddels al een plekje gekregen in
het boek, maar daarvan zouden wij ook nog
graag de namen vermelden. Herkent u de
voetballers op deze foto’s? Mail dan naar
jubileum@schiebroek94.nl.
Zaterdag 12 juni 2010 viert Schiebroek’94
haar 100-jarig bestaan met een groot feest.
De invulling van deze dag is nog niet
helemaal rond, maar wel is zeker dat de
bekende band Shaky Ground zal optreden. Het programma voor deze dag wordt

bekend gemaakt via de website www.
schiebroek’94.
Via deze weg nodigen wij alle leden, maar
vooral ook oud-leden, uit om het jubileum
met ons mee te vieren. U kunt zich, bij
voorkeur, aanmelden voor het jubileumfeest via jubileum@schiebroek94.nl.

- 1944 - DESV -

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

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.

Leerbewerking

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

Restauratiewerk

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

48 uur service

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

Senioren verhuizingen

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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Huib den Tuinder:

55 jaar herinneringen aan Rotterdam
Om gezondheidsredenen verkocht Huib den Tuinder (64) vijf jaar
geleden huis en haard om te gaan wonen in een Rotterdamse
kolonie in Thailand. Herinneringen aan het oude Rotterdam voeren in Thailand de boventoon, aangewakkerd door verhalen in De
Oud-Rotterdammer. Huib den Tuinder zette die op papier en Rein
Wolters bewerkte ze voor De Oud-Rotterdammer. Vandaag deel 2.
“Om reisgeld te besparen en bewust
wat te laat te komen op de werkvloer,
liep ik ‘s morgens van het RTM-station
Rosestraat over de bruggen naar mijn
werk. Bij het Beursgebouw kwam
ik altijd krantenbezorger André van
Middelkoop tegen. André was toen een
betere Rotterdamse wielrenner, samen
met Eef Dolman. Terug naar huis nam
ik de tram en kwam vaak Jan de Hoop
tegen, die toen op Vara-tv triomfen
vierde bij Theo Eerdmans en Maud van
Praag in de quiz ‘Je neemt er wat van
mee’ over zijn favoriete voetbalclub
Arsenal. Ik lunchte vaak in café Jan
Linssen aan de Oude Binnenweg, met
zijn beroemde gehaktballen. Er kwamen daar veel bekende Rotterdammers
als Koos Postema en Pim Doesburg.
Na mijn kantoorbaantje in het Beursgebouw ging ik, inmiddels 17 jaar, in
het ﬁliaal Aelbrechtskade van Hofka
Banden werken. Ik kocht een Tomos
brommertje, werd een Beatles- en
kroegengek en vond een kosthuis aan
de Burgemeester Baumannlaan in
Overschie. Omdat het duffe kantoorwerk niets voor mij was, zat ik tegelijk
op school in de Spaanse Polder om een
vak te leren. Mijn stageplaats van die
school was bij snoepfabriek Van Melle

aan de Olympiaweg. In de ﬁetsenstalling daar ben ik ontgroend en was
toen niet langer ‘het boertje’ van de
eilanden.
Boerenhemel
Met mijn eerste verkering ging ik
naar café Sport, die we ‘Boerenhemel’ noemden, van P.J. Batens op de
hoek van de Hordijk of naar bioscoop
Colosseum op de Beijerlandselaan.
Later huurden we met een man of acht
een busje, reden eerst naar Katendrecht
en daarna naar het centrum. Gewild
was de Junglebar van Ap en Jan aan
het Vasteland met pelpinda’s op de bar
en onder je zolen krakende pindadop-

- Huib den Tuinder leest
De Oud-Rotterdammer in Thailand
(foto Theo van Rijswijk) -

- Huib den Tuinder stapte dagelijks op het Stieltjesplein over (foto collectie Rein Wolters) -

pen. De saté daar was de beste die ik
ooit heb gegeten. Af en toe gingen we
‘chinezen’, wat helemaal ín was. We
kwamen veel in de Seven Seas Bar
op de Nieuwe Binnenweg en de Oase
Bar van Japie en Arie Valkhoff in de
Schilderstraat.
In 1968 en 1969 was ik seizoenkok in
Zell am See in Oostenrijk. Buiten het
seizoen werkte ik in kantines van de
Volksbond en als kok op de militaire
luchtmachtbasis in Volkel. Dat was een
geweldige tijd, waarin ik het gedrag
van ‘meerderen’ heb leren kennen. Niet
positief, want als je even niet oplette
liepen ze in de voorraad te klauwen.
Onderweg naar huis was er altijd een
tussenstop in mijn favoriete cafés op de
Oude Binnenweg van Jan Pardoel, De

Vijgeboom, Jan Visser en café Boekhout van Marius A.J. Lambermon (van
later De Ballentent op de Parkkade) op
de hoek van de Claes de Vrieselaan. In
het weekend gingen we soms naar de
Kakatoe-Bar aan de Nieuwe Binnenweg, maar toen Alex, de disjockey/
entertainer, daar vertrok, was het er niet
meer zo leuk.
Varen
Na Volkel heb ik drie jaar gevaren op
schepen van onder anderen de Rotterdamse rederij Nautica. Dat was een
ﬁjne tijd. Helaas verkocht Nautica de
vloot. Ik stapte over op koelschepen
van Smit Internationale. Mijn laatste
kapitein, een Groninger, jatte van het
toch al lage voedingsgeld. Toen ik daar

achter kwam, ben ik gelijk van boord
gegaan. Ik kon direct aan de slag bij
Peter en Els van het Wapen van NieuwBeijerland, in die periode het best
bezochte café van de Hoeksche Waard.
Later ben ik met hen meegegaan naar
Zeelandia in Roosendaal, ook een
topzaak, en met carnaval goed voor
meer dan driehonderd vaten bier in vier
dagen. Mijn binding met Rotterdam
bleef groot. Ik bracht er doorgaans
mijn twee vrije dagen door. Feyenoord
won de Europa Cup en ik kwam op
Varkenoord graag in de kantine van
ome Henk Bos. Ik kwam ook in de
Kabouter Bar bij het echtpaar Alie en
Wim Tak, met wie ik later bevriend ben
geworden. Alie heeft later nog 18 jaar
bij mij gewerkt.”

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

Oplossing foto 23 februari 2010
Wat een reacties kwamen er op deze foto! Velen ‘klommen in de pen’, omdat zij zich de gebeurtenis levendig herinnerden of zelfs hebben meegemaakt.
Spijtig genoeg kan niet aan alle inzenders aandacht worden geschonken. De zevende december 1980 was beladen, doordat Wim Jansen, nota bene als Ajacied, in de Kuip kwam voetballen. Keek men daar in Amsterdam al vreemd tegen aan, in Rotterdam was er buitengewoon weinig begrip voor de overgang.
Hij had overal kunnen gaan voetballen, maar toch niet bij 020.
Ton Keller schrijft: “Van dit tafereel ben ik met 50.000 voetbalsupporters getuige geweest. Inderdaad heeft dit voorval veel opschudding veroorzaakt.” Bert
Zijleman uit Nieuwerkerk aan den IJssel verwacht dat de foto voor voetballiefhebbers weinig problemen oplevert. Hij herkent in de man die Jansen ondersteunt, assistent-trainer Bobby Haarms van Ajax. Henk Stolk zou Henk Stolk niet zijn als hij niet het hele verhaal wist. Enkele belangrijke passages hieruit:
“Wim Jansen, die tussentijds was overgekomen van het Amerikaanse Washington Diplomates, maakte uitgerekend in de Kuip zijn debuut voor de Amsterdammers. Voor Jansen duurde de wedstrijd slechts
18 minuten. Oorzaak was een oogblessure, die kleine Wim - een bijnaam die hij kreeg in de periode dat hij met Wim van Hanegem en Franz Hasil het legendarische middenveld van Feyenoord vormde opliep tijdens de warming-up. Dit doordat een boze aanhanger van Feyenoord vanaf de tribune een ijsbal in zijn gezicht had gegooid. Op de foto links zien we nog net Clemens Westerhof, assistent-trainer
van Feyenoord. Feyenoord won de wedstrijd op de besneeuwde grasmat met 4-2. Trainer van Ajax was Leo Beenhakker.” Volgens Hans
Twigt werd Jansen met oogdruppels speelklaar gemaakt. Hij herinnert zich verder dat Feyenoorder Stanley Brard (zwager van Jansen) een
zware overtreding op hem beging. Ed Straatman heeft veel op met de foto, doordat Jansen hem ook doet denken aan zijn jongenstijd toen hij
met hem voetbalde ‘op het landje bij de Rotte/Soetendaalseplein en het Noorderkanaal’. Ook merkt Straatman op dat Jansen altijd verbonden zal blijven met het ‘ijsbal-incident’. Zoals bij de onthulling van het standbeeld van Coen Moulijn in oktober 2009. “Het was de bedoeling dat oud-spelers aan het touw zouden trekken om het beeld te onthullen. Zoals gebruikelijk was Wim Jansen niet vooraan te vinden.
Koos Postema vroeg of Wim Jansen ook naar voren wilde komen. “Hij zou echt niet door een sneeuwbal getroffen worden”, aldus Postema.
Leek mij voor Wim niet zo`n leuk grapje”, laat Straatman weten.
Nieuwe foto
Deze sportfoto behoort weer tot de moeilijkere categorie om te raden. We schrijven 1951 en de sportman op de foto is duidelijk
blij. Wie is deze Rotterdamse sporter?
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Schrijfworkshop in kralingen
Schrijfatelier Vredehof in de Rotterdamse wijk Kralingen organiseert regelmatig schrijfcursussen en workshops. In het voorjaar
staan twee workshops op het programma: zondag 14 maart Liedjes van verlangen.
Het liedje waarop je danste met je
eerste vriendje. De elpee die je grijs
draaide op je tienerkamer. Muziek is
een sterke drager van herinneringen.
Neem een favoriete cd mee en schrijf
over je herinneringen of laat je associaties de vrije loop bij de muziek die de
andere deelnemers hebben meegenomen. zondag 25 april - Plaatsen van
herinnering In deze workshop bekijken
we ons leven niet chronologisch, maar

topograﬁsch. Welke plaatsen staan in
je herinnering gegrift? Waar staat je
geboortehuis? Waar leerde je schaatsen? Waar kreeg je je eerste kus? Hoe
zag het eruit? Wat waren de geluiden
en de geuren? Wie waren er nog meer?
Wat gebeurde er precies?
Beide workshops beginnen om 14.30
uur en duren 2,5 uur. De kosten zijn
€ 15,- per workshop. Kofﬁe en thee
is gratis.

Plaats: Vredehofweg 6, Rotterdam
Opgave en informatie: 06 – 539 237
60 of willy.hilverda@worldonline.nl
Zie ook:
www.schrijfateliervredehof.webs.com

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (55)

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 fijn mens en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet
in Capelle aan den IJssel. Hiervan verscheen ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, het eerste van drie boeken met bijzondere en
treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Voet biedt lezers van De Oud-Rotterdammer alvast een kijkje door zijn lens. Van zijn
werk is tot en met 31 mei 2010 in Galerie Dubbelde Palmboom een gratis toegankelijke expositie ingericht.

Prettig wonen met
personenalarmering
Zelfstandig leven in uw eigen huis, met de zekerheid dat wanneer er iets
gebeurt, hulp direct ingeschakeld wordt. Een veilig gevoel, voor u maar
ook voor uw familie en kennissen. Met personenalarmering is dat mogelijk. U ontvangt een alarmtoestel en een lichtgewicht alarmknop die u bij
u draagt. Hiermee kunt u altijd een beroep doen op professionele hulp. U
behoudt alle vrijheid van een zelfstandig leven met de zekerheid van hulp,
wanneer u dat nodig heeft.
Hulp binnen handbereik
Het alarmeringssysteem is 24 uur
per dag, zeven dagen per week
verbonden met de alarmcentrale.
Met een druk op de knop kunt u
in een noodsituatie direct hulp
inroepen. Bijvoorbeeld wanneer
u ten val komt of plotseling onwel
wordt. Een medewerker van de
alarmcentrale zoekt dan contact
met u via het alarmsysteem. Op
basis van uw acute hulpvraag
wordt de hulpverlener ingeschakeld die u nodig heeft. Wanneer
u bij een alarmoproep niet zelf de
deur van uw woning kunt openen
wordt gebruik gemaakt van de
sleutel die bij aansluiting van het
alarmsysteem is overgedragen.
Op deze manier garanderen wij
snelle hulp in geval van nood.

Kosten
U betaalt voor het alarmsysteem
eenmalig aansluitkosten. Hiervoor
krijgt u het alarmtoestel en de
draadloze alarmknop. Vervolgens betaalt u een maandelijkse
bijdrage. Het is mogelijk dat u
via uw ziektekostenverzekering
in aanmerking komt voor een
gedeeltelijke vergoeding van de
kosten. Vraag bij uw ziektekostenverzekeraar na of u hiervoor in
aanmerking komt.
Meer informatie
Voor meer informatie over personenalarmering met professionele
zorgopvolging belt u met de Opmaat Zorglijn 0900 8664 (€ 0,10
p.m.) of Zorglijn Rotterdam 0900
206 06 60 (€ 0,10 p.m.).

Feestverlichting
Voor zowel de Noorderboulevard (Noordmolenstraat en Zwart
Janstraat) als winkelboulevard Zuid
(Beijerlandselaan en Groene Hilledijk - foto) was de decembermaand
vele jaren een sfeervol speerpunt.
De kilometers etalage van beide
promenades kregen extra opsmuk
met Sint-Nicolaas en Kerstmis als
absoluut hoogtepunt. Het optimaal
versieren en verlichten van de straten
was jarenlang een inspannende en
tot in de puntjes georganiseerde
bezigheid van regisseurs van de
winkeliersverenigingen. Gereformeerd jeugdgebouw ’t Slag bij het
Sandelingplein (het markante pand
is recent afgebroken) was begin
november al een bruisende bijenkorf

vol vrijwilligers die hielpen bij de
feestversiering en -verlichting. Vaak
waren het kennissen of familieleden
van winkeliers die de werkploeg
vormden en tot laat in de avond alle
blikvangers de juiste plek gaven.
Extra handicap waren de trams en
tramdraden in het midden van de
Beijerlandselaan. Tramlijn 3 moest
ongehinderd doorgang hebben en de
tramdraden dienden vrij te blijven
hangen. Voor zover bekend is dat
proces jarenlang naar tevredenheid
verlopen. Zeker in de jaren vijftig,
zestig en zeventig trok de feestelijke
aankleding van Boulevard Zuid veel
kijkers en kooplustigen, zoals daarna
ook de kerstmarkten in Düsseldorf,
Keulen en Antwerpen.

Gezinnen van de eilanden en andere
buurgemeenten maakten er een
dagje uit van om naar Groene Hilledijk en Beijerlandselaan te komen.
Niet alleen vanwege de feestelijke
ambiance, maar natuurlijk om inkopen te doen. De treinen van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij
(RTM)) waren overvol en zo pikte
het openbaar vervoer ook een graantje mee van de decemberhype. In de
loop der jaren maakten de ‘versiervrijwilligers’ plaats voor mensen van
een bedrijf dat zich professioneel
bezighield met het feestelijk aankleden van winkelstraten.
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Frans de Woningontruimer
g
Is er voor U om de betreffende woning geheel
heel
bezemschoon op te leveren volgens de eisen
sen
van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.
rder.

Verhuizing in
combinatie met
ontruimen

Wat doen wij zoal:

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

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

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

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

het einde van
onmogelijke
uitvaartwensen
Laat u inspireren
tijdens onze open
middag op woensdag
17 maart.

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen
Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam • Tel.: 0651338998
KvK Rotterdam nr: 24313480 • frans@dewoningontruimer.nl • www.dewoningontruimer.nl
Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel Nederland

info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

Opticien

DE REIGERS
iJsselmonde - rotterdam

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

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

11.00 - 13.00 uur op de bouwLocatie aan de backerShagen
• Levensloopbestendige appartementen in 10 typen

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

• Lichte woonkamer, open keuken en ruime badkamer
• Weids, vrij uitzicht vanaf uw balkon of terras

vraag in de winkel naar de voorwaarden

GRATIS GELEGD!

Uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer
Voorzieningen en winkels in de directe omgeving (Keizerswaard)
Servicediensten als restaurant, kapsalon en wellness van Stichting Humanitas
Koopprijzen circa e 175.000,- v.o.n. tot circa e 300.000,- v.o.n.

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

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

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor

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

Verkoopinformatie:

0180 - 628 683

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

TAPIJT - BEDDEN - GORDIJNEN
LAMINAAT - ZONWERING

w w w. w o n e n i n d e r e i g e r s . n l
Een ontwikkeling van:

telefoonnummer (0800) 023 10 10
of kijk op www.monuta.nl

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Start verkoop 13 maart

•
•
•
•

U bent welkom van
14.00 tot 18.00 uur in het Monuta
uitvaartcentrum in Rotterdam.
Langenhorst 100, Rotterdam

Showroom open:		
dinsdag
10.00-17.00
woensdag 10.00-17.00

010 - 424 88 88

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

Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten
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.

g
• Eendags-behandeling: implanteren
din
e
o
g
e
l
r
Ve an al aars
+ plaatsen prothese/kroon/brug in
v ker se
e
ze
één dag.
ver proth nder
j
o
i
b of z aten
t
Locatie Ommoord T 010 - 42 000 42
me plant
im
Niels Bohrplaats 15, 3068 JK Rotterdam
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Vrienden Voordeelpagina
BON

BON

Mooie schepen
en banen

Ik ontvang van u het boek:

Negentig jaar Spido in vogelvlucht en

betaal € 12,50 (incl verzendkosten)
Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en
betaal slechts € 10,00 (incl verzendkosten)

van Hans Roodenburg en
Cees de Keijzer

Nu, speciaal voor de Vrienden van De Oud-Rotterdammer

Rotterdam 1941 en betaal € 10,00 (incl verzendkosten)

Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en
betaal slechts € 7,50 (incl verzendkosten)

Geen € 17,50, maar slechts

€ 15,75

U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te sturen naar De
Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk a,d. IJssel of door het invullen
van de bon op de website www.deoudrotterdammer.nl
Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij Coolegem Media, die u, na betaling,
het boek toestuurt.

Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 15,75
Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 17,50

Naam en voorletters:
Straat:
Postcode en plaats:

Naam en voorletters:

Tel:

Straat:

Email:

Postcode en plaats:
Tel:

Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
Of vul de digitale bon in op de website www.deoudrotterdammer.nl

Email:
Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
Of vul de digitale bon in op de website www.deoudrotterdammer.nl

g.nl
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Boven de Eur 50,besteding ook nog he
t boekje
Me Komme uit Rotterda
m.

Korte Sint Janstraat 8
4301 AE Zierikzee
Tel.: 0111 - 41 44 25
www.dekraakzierikzee
.nl

Voor info:

-1 8 1 2 4 2 482812
010-414 118b6- 304343NTofRo0tte6rda
m - Kvk nr. 2433

Linker Rottekade
truiming.nl
email: info@huis-on

JA,

Ik meld mij aan als
‘Vriend van De Oud-Rotterdammer’

Ik ga ermee akkoord dat, tot nader opzegging, jaarlijks per automatische
incasso tien euro wordt afgeschreven van mijn rekening.
(Het bedrag wordt in maart afgeschreven)
Ik wil geen automatische incasso, maar maak zelf tien euro
over op giro 4602118 tnv De Oud Rotterdammer.

Naam + voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Giro/bankreknr:
T.n.v.
Telefoon:
Email:
Handtekening:

Vri
V
r enden van
D
Dee Oud-Rotterdammer ont

vangen:

10% korting op alle materialen

Datum:

Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of
vul de Vriendenbon in op www.deoudrotterdammer.nl
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COMPUTE

STORMACHTIGE
LEEGVERKOOP
LEEGVERKOOP

R STUK!!

VAN GEHELE
SHOWROOMMODELLEN
EN MAGAZIJNVOORRADEN

OP ALLE ACCESSOIRES 50% KORTING
ENKELE VOORBEELDEN:
Moderne en klassieke bankstellen

10 TOT 50% KORTING
500 stuks relaxfauteuils

10 TOT 50% KORTING
Op alle
showroommodellen
schouw + haard

35% KORTING

Dealer van oa :
het Anker
Brouwers meubelen
van der Drift
Elastoform
Elano
Eastborn
Eleonora
Frans Bijnen
Gepade
Himolla
Habufa
Karel Mintjens
Koopmans
Loom
Mantelassie
de Man
Maxfurn
Mecam
Neostijle
Revalux
Sit design
Theuns
de Toekomst
Vermulm
VDV
Wildeboer

Druk-/zetfouten voorbehouden.

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

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

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

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

1000

KLOKKEN OP VOORRAAD

Gratis opgehangen
en geplaatst door heel
Nederland. Reparatie
van alle uurwerken
in eigen atelier

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

ERTIFICEE
EC

AXATEURS GO
ET
U
RD

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK

F O T O ’ S K U N N E N A F W I J K E N VA N H E T S H O W M O D E L WA N T O P = O P

ALTIJD KORTING
VAN 10 TOT 60%

BEL SNEL RCC/PS 0180-431777 REPARATIE BINNEN 24H

ORDE V
AN
KEN
G
ER
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BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

GECERTIFICEERD TAXATEUR
GOUD- EN ZILVERWERKEN

Vrijdag koopavond.
Gratis parkeren in het centrum.

ZO L A N G D E VO O R R A A D S T R E K T • É É N M A L I G • O P I S D U S È C H T O P !

E l k e d a g o p re i s ,
zonder autorijbewijs

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

Stil, stiller, stilst ................ én wij bieden meer.

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.

www.Brommobiel.nl

Brommobielcentrum Both ● Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk ● Tel. 0180-661551

Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

De Oud-Rotterdammer

Een pannenkoek
op een stokje
Omstreeks 1950 ging ik, als
veertienjarige, samen met mijn
vriend Toon Lagerwerf van de
gelijknamige melkhandel aan
de Dordtsestraatweg, op de
fiets naar Limburg op vakantie.

Eerst bij een verhuurbedrijf op het Noordereiland, waar wij woonden, een tentje,
primus en wat ander spul gehuurd en
richting Breda vertrokken. We kwamen
de eerste dag in de buurt van Eindhoven,
waar we echter geen camping vonden.
Bij een benzinetankstation langs de weg
mochten wij van de pomphouder ons
tentje opzetten op een stukje zandgrond
achter zijn kantoortje. Om vier uur ‘s
morgens werden wij wakker van de jeuk
en zagen, in het schijnsel van onze zaklantaarn, allemaal zandvlooien springen;
dus opbreken en wegwezen.
In Limburg aangekomen vroegen wij aan
een boer een glas water. Hij wilde daar
één gulden voor hebben en dat was een
ﬂinke deuk in ons vakantiegeld.
Op de camping bakten we pannenkoeken
en dat moest natuurlijk op de foto. Dus
omhoog gooien. Dat lukte niet, waarop
we van twee stokjes een kruis maakten
met een dun draadje door het midden,
de pannenkoek erop gelegd met ook een
gaatje erin, het draadje aan een ander
stokje vastgemaakt, het geheel opgetild,
de pan eronder gehouden en een foto
gemaakt met het bovenste stokje uit
het zicht. Dat werd een heel geslaagde
opname.
Leuk, die avonturen van twee veertienjarige jongens die weer heel en gezond
thuiskwamen.
J.van Winden
Anna Storm van/der Chijsstraat 8
3207 T.B Spijkenisse
jvanwinden@hetnet.nl

Special

In de vakantie trappen
we hem flink op zijn staart
In 1958 kocht mijn broer een oude DKW uit 1938, die geheel
gereviseerd moest worden. Ik werkte toen in een motorrevisiebedrijf als metaaldraaier en rondslijper en heb dus
diverse onderdelen voor hem vervaardigd. Hij had de auto in
de originele kleuren (tomatenrood met zwart) geschilderd en
zijn pronkstuk zag eruit als nieuw.

Bij een proefrit hoorden we onder
de wagen iets klapperen, dat bleek
een losse remkabel te zijn. De auto
had nog geen hydraulische, maar
kabelremmen die op alle wielen
tegelijk moesten aangrijpen om
scheeftrekken te voorkomen. Nou
had deze auto een houten chassis
en dus hebben we de kabel met een
spijker weer vastgezet. Verder had de
auto met leerdoek over hout bespannen deuren en metalen spatborden en
motorkap.
In 1959 was de wagen gereed voor
vakantie en mijn broer nodigde mij
en mijn vrouw uit met hen (broer/
vrouw en 13-jarige dochter) op
vakantie te gaan naar Duitsland.
Mijn broer zei: “In de vakantie
trappen we hem ﬂink op zijn staart.”
Normaal reden we 50 en toen wel 70
kilometer per uur. Langs de Rijn begon de motor een beetje te sputteren
en mijn broer zei: “Dat is een vuiltje
in de carburateur, dus even vol gas
geven en dan gas loslaten, dan schiet
het er wel door”, wat ook gebeurde.
Sputteren
Later in de buurt van Rüdelsheim
zouden we gaan tanken en begon
de motor weer te sputteren, maar
nu hielp gas geven en loslaten niet

en de motor rommelde als een
doos met knikkers. Wij hebben ter
plaatse op de parkeerplaats de kop
gelicht en zagen dat de kogellagers
van de drijfstangen (het was een
tweetaktmotor) blauw en bijna
vierkant waren. Er kwam toevallig
een oude Duitser met zo’n zelfde
DKW tanken. Hij hoorde het spul
aan en zei: ”Ein bischen öl erauf dan
ist wieder gut.” Alles weer samengebouwd en rondjes gaan rijden en
de Duitser zei: “Immer ruhig fahren
den gehtst”, maar dat was echt niet
te doen. Bij het tankstation annex
garage gevraagd of we de auto op de
parkeerplaats mochten laten om de
krukas eruit te halen en gevraagd wat
het reviseren van de as ongeveer zou
kosten. Dat kwam op zo’n 480 Mark
(een vermogen in die tijd). Waarop
de oude Duitser zei: ”Ik woon hier
in Rüdelsheim en je mag de wagen
bij mij in de voortuin zetten om te
repareren. Je kunt bij een vertegenwoordiger hier in Rüdelsheim, die
in Frankfurt, werkt de as meegeven.
Zo gezegd, zo gedaan. Het zou ongeveer 240 Mark kosten en een dag
of twee duren. Hij bracht ons naar
het Natuurvriendenhuis net buiten
Rüdelsheim (waar we gelukkig lid
van waren).

Hotel “De Lochemse Berg”

- De oude DKW uit 1938 -

Skatteboutje
Na twee dagen gingen we bij de
vertegenwoordiger langs om de as
op te halen, maar die bleek nog in
Frankfurt te liggen. De vertegenwoordiger adviseerde ons daar zelf
heen te gaan, dus zijn we gaan liften.
Bij de revisiewerkplaats aangekomen
zat daar een Duitser die in de oorlog
in Nederland was geweest en nog
een beetje Nederlands kon: ”Skatteboutje”. De as moest nog gereviseerd
worden, maar dat was geen punt. Hij
riep een chauffeur en zei: “Breng jij
deze mensen even naar de slijperij
waar we ons slijpwerk brengen. Deze
bleek 50 meter om de hoek te liggen
en na een uurtje wachten kregen we
de gereviseerde krukas voor de prijs
van ...28 Mark mee. Dat was een

meevaller. De motor weer in elkaar
gezet en getankt, maar toen we
daarna langs een bos reden en mijn
broer even wilde plassen, liet hij de
motor draaien. Toen ik daarna ook
de aardappels ging afgieten, hoorde
ik, terwijl ik stond te plassen, de
motor weer sputteren. Ik ben al plassend teruggelopen, roepend: “Hou
hem aan de praat, mijn broer begon
te lachen en zei:”Niets aan de hand
ik had de benzinekraan (die onder
het dashboard zat) vergeten open te
zetten.”
Al met al is de vakantie verder goed
verlopen.
C. D Liefhebber.
corliefhebber@tele2.nl

Vakantie
in hetin
prachtige
Sauerland
Vakantie
het Sauerland

Faulebutter
Faulebutter

Een Hotel maar dan anders !
Een monumentaal en uniek gastvrij familiehotel Uitstekende
keuken, sfeervol restaurant, gezellige tuinen en terrassen
Maart en april speciale voorjaarsarrangementen
525 m
mhoogte
hoogte
525

• Zeer rustig gelegen
• Zeer rustig gelegen
• Schitterende gemarkeerde wandelpaden

•

Mooi gelegen wandelpaden
5 dagen HP € 160,- p.p.

4=3!
Vraag vrijblijvend een brochure en/of
kijk op www.deoudebrouwerij.nl

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

38,per dag
HP € Appartement
34,- p.p. per dag€ in
2-persoonskamer
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 147,50 p.p
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Landgasthof-Pension
Rademacher
Appartement €39,per dag
Faulebutter 2

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter
2
57413 Finnentrop
- Faulebutter

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

tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491
Graag
sturen wij u onze brochure toe.
www.landgasthof-rademacher.de
Graag sturen wij u onze brochure toe.

Hoofdstraat 53, 6281 BB
Mechelen Zuid-Limburg NL

Tel: 043-4551636 www.deoudebrouwerij.nl
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Special
Speciaal voor de lezers van De Oud-Rotterdammer

Heerlijke voorjaarscruise met het
luxe passagiersschip de Serenade 1

champagnearrangement

cadeau!

Gedurende de mooiste tijd van het jaar bezoekt u
historische dorpjes als Hoorn, Volendam en
Enkhuizen, brengt u een bezoek aan Friesland en
het Waddeneiland Texel en kunt u genieten van
de prachtige Hollandse lentelandschappen. U
kunt nu boeken op deze heerlijke voorjaarcruise
door Nederland. Als lezer van De Oud-Rotterdammer krijgt u bovendien een champagnearrangement cadeau!

Gewoon vertrekken vanaf Rotterdam!
MS SERENADE 1
De Serenade 1 staat garant voor een topvakantie. Zodra u de ruime lobby betreedt,
is het duidelijk dat een nieuw tijdperk van
riviercruises is aangebroken. Overal aan
boord van de Serenade 1 ervaart u het hoge
serviceniveau van ons toegewijde personeel.
Is het tijdens een culinair hoogstaand diner
in het restaurant, of bij een aperitief in de
sfeervolle lounge, de Serenade 1 draagt met
trots haar vier sterren.
Tijdens uw cruise beschikt u over een
modern ingerichte suite met een zithoek,
flatscreen satelliet TV, safe, een minibar
en koffie- en theefaciliteit. Uniek voor een
riviercruiseschip zijn de ruime badkamers
met ligbad en aparte douchecabine in alle 68
hutten. De hutten op het Mozartdek en het
Chopindek beschikken over een Frans balkon. Er zijn twee luxe suites met een ruime
privéveranda. Op het Beethovendek vindt u
onze sauna en fitnessruimte. De Serenade
beschikt over een volledige hotellift.
•
•
•
•
•
•
•

Gebouwd in Nederland anno 2005
68 hutten
136 passagiers
Breedte 11,40 meter
Lengte 110 meter
Sauna- en fitnessruimte
Zonnedek met loungestoelen
en dekspelen

Programma
HOLLAND OP ZIJN MOOIST
MS Serenade 1
03 mei – 10 mei 2010
Dag 1
Dag 2
Dag3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8

| Inschepen in Rotterdam
| Amsterdam – Zaandam
| Zaandam – Hoorn –
Den Helder
| Den Helder – Texel –
Enkhuizen
| Enkhuizen – Harlingen
| Harlingen – Volendam
| Volendam – Schoonhoven
| Schoonhoven – Rotterdam,
ontschepen

Op maandag 3 mei wordt u vanaf 16.00 uur
welkom geheten aan boord van de Serenade
1. Meteen als u aan boord stapt, maakt
u kennis met de hoogwaardige service
en gastvrijheid van onze bemanning. Uw
bagage wordt uiteraard naar uw hut gebracht
en de kapitein zal u een welkomstcocktail
aanbieden. Na het inschepen vertrekt het
schip naar Amsterdam, een mooi stuk varen
met een zeer variërend landschap. Tijdens
het varen kunt u genieten van alle faciliteiten
aan boord, ook kunt er ervoor kiezen om tot
rust te komen in uw modern uitgeruste hut
en genieten van het uitzicht.
Van Amsterdam vaart het schip naar
Zaandam, waar u kunt deelnemen aan een
prachtige excursie. U kunt naar het Openluchtmuseum de Zaanse Schans, een unieke
locatie met verschillende musea, molens en
oude ambachten. Het geeft u een uitstekende
indruk hoe de Zaanstreek er in de 17e en 18e
eeuw uit heeft gezien. Tussen de traditionele
houten huizen, pakhuizen en windmolens
krijgt men op de Zaanse Schans het gevoel
terug te zijn in lang vervlogen tijden.
Aan boord van de Serenade 1 kunt u iedere
dag culinair genieten. Het ontbijt vindt dagelijks plaats in buffetvorm. Lunch en diner
worden geserveerd, u heeft per gang meerdere keuzemogelijkheden tussen verschillende heerlijke
gerechten.
Vanuit Zaandam
vertrekt het
schip richting
het IJsselmeer,
via de Oranje-

sluizen bij Amsterdam vaart het schip het
IJsselmeer op naar Hoorn. De stad biedt u
een combinatie van oud en
nieuw. Monumentale gevels
vertellen de geschiedenis
van de voormalige VOC stad.
De stad kent maar liefst 300
monumenten. Na Zaandam
varen we naar Den Helder,
waar we
overnachten. Vanuit
Den Helder
kunt u een
excursie
maken naar
Texel. Per
veerpont
steken we de Waddenzee
over en aansluitend maken
we een rondrit over dit
unieke eiland.
U brengt met de Serenade
1 ook een bezoek aan de Friese havenstad
Harlingen. U kunt hier heerlijk rondslenteren

in de oude binnenstad met z’n vele grachten.
Het schitterende Friese aardewerk kunt u in
het Harlinger aardewerkmuseum aanschouwen.
Desgewenst kunt u ’s middags een fraaie bustocht
door Friesland maken.
De laatste dagen van de
reis bezoeken we
aansluitend
het mooie
vissersdorp
aan het
IJsselmeer,
Volendam en
het charmante Zilverstadje
Schoonhoven.
Ter afsluiting van uw cruise
wordt u op de laatste avond
verwelkomd op het feestelijke
Captains-diner. Uw cruise eindigt op 10 mei
in Rotterdam.

BOEK NU! TEL. 026 3259278

Prijzen per persoon - exclusief excursies
Serenade 1
A = Standaard hut
B = Superior hut
C = Superior plus hut
D = Deluxe hut
E = Premium deluxe hut
F = Select hut
G = Premium Suites

Beethovendek
Beethovendek
Frans balkon
Frans balkon
Frans balkon
Frans balkon
Privé balkon

Mozartdek
Mozartdek
Chopin-dek
Chopin-dek
Chopin-dek

2 Eénpersoonsbedden
2 Eénpersoonsbedden
2 Eénpersoonsbedden
2 Eénpersoonsbedden
2 Eénpersoonsbedden
2 Eénpersoonsbedden
2 Eénpersoonsbedden

* Meerprijs voor 1 persoonsbezetting voor de Standaard hutten en de Deluxe hutten

Wilt u onze nieuwe brochure ontvangen? Vul de bon in
en stuur deze naar onderstaand antwoordnummer,
Naam
Adres
Woonplaats

Postcode

Email
Telefoon

Select Voyages•Antwoordnummer 7518•6680 ZX Bemmel•026 3259278
info@select-voyages.nl•www.select-voyages.nl

€ 809,00
€ 899,00
€ 939,00
€ 969,00
€ 999,00
€ 1.029,00
€ 1.289,00
45%
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Vakantie in de roeiboot
Dit is mijn herinnering aan een vakantie met mijn vrienden van
de zwemclub in 1945. Wij waren allemaal werkloos en er was
niets anders te doen dan zwemmen in het Mallegatzwembad.
Één van mijn vrienden kreeg het idee
met z’n vijven met vakantie te gaan.
We dachten na over wat we zouden
kunnen gaan doen en ik bedacht dat
we misschien met de roeiboot van mijn
vader konden gaan. Zo geschiedde. We
leenden wat spullen bij familie, o.a.
een tent, primus, een lange lijn om een
sleepje te pakken op de Maas, en we
vertrokken. Al gauw was er een Rijnaak die langs voer en we mochten mee
richting Gorinchem. Daar losten we
en gingen we de rivier naar Andel op.
Maar de sluis was kapot en dus moesten we wachten op een gunstig moment
wat het tij betrof. Dat lukte allemaal en
op het strandje bij Poederooyen werd
het tentje opgezet en bleven we slapen.

Geniet
de lente!
Geniet
vanvan
de lente!
BOEK
PRACHTIGE
VOORJAARSCRUISE
BOEK
NUNU
ZO’NZO’N
PRACHTIGE
VOORJAARSCRUISE
VAN FEENSTRA VAN FEENSTRA
Het voorjaar leent zich bij uitstek voor een riviercruise. De frisse
lentekleuren en het ontluikende groen geven het afwisselende
panorama een nog mooier aanzien. Feenstra Rijn Lijn organiseert
35 verschillende riviercruises over o.a. de Rijn, Moezel, Saar, Neckar,
Main en Donau. Daarnaast heeft Feenstra meerdere rondreizen over
de Nederlandse en Belgische wateren in haar programma.

Geniet van de lente!

Feenstra biedt u veel mooie cruises
in de prachtige maand april
26 maart 9 dagen Arnhem Basel

2 april
8 dagen Paascruise Nederland en België
Daar hebben we onze vakantie gevierd,
3 april
9 dagen Basel Arnhem
Een
riviercruise
van
Feenstra
staat
garant
voor
comfort,
gezelligheid
en
een
maar het eten was toen nog op de bon
uitstekende verzorging. Zonder uw koffers in- of uit te pakken, reist u van
* 5 april
6 dagen Noord Nederland
en dus zo op. Dus wij gingen de boer
ene naar de andere prachtige locatie.VAN
Onderweg
geniet u van een
BOEK NU ZO’N PRACHTIGEdeschitterend
VOORJAARSCRUISE
FEENSTRA
Een
riviercruise
van
Feenstra
Rijn
boekt
u o.a. bij: 12 april 5 dagen Boppard
panorama.
riviercruise
is een
belevenis
zich, want
Een
riviercruise
van Een
Feenstra
Rijn Lijn
boekt
uLijn
o.a.opbij:
op. Daar waren aardappelen, appels en
onze luxe schepen brengen u op een comfortabele wijze naar de mooiste
* 12 april 6 dagen Noord Nederland
peren genoeg. Wij maar bakken en braplaatsen van Europa. Kies voor kwaliteit en betrouwbaarheid en boek nu
* 17 april 7 dagen 0Rüdesheim
zo’n schitterende riviercruise van Feenstra.
8 0 0 - 9 5 4 3 2 www.feenstrarijnlijn.nl
0 8 0 0 - 9 5 4 3 2 www.feenstrarijnlijn.nl
den. Op de foto is te zien hoe primitief
* 19 april 7 dagen Nederland & België
het allemaal was. Maar het was wel geDirecte bustransfer Rotterdam – Arnhem v.v. voor slechts € 25,- p.p.
* 19 april 6 dagen Cochem
Voor onze klanten die woonachtig zijn in de regio Rotterdam bieden
zellig met de koffergrammofoon voor
* 19 april 4 dagen Minicruise Middenrijn
wij bij maar liefst 8 cruises in april (aangegeven met een *) een directe
de muziek. Toen we op huis aangingen,
bustransfer aan. ‘s Morgens vertrekt u vanaf een centraal punt in Rotter* 24 april 7 dagen Cochem & Boppard
moesten we roeien tot we bij de grote
dam naar het schip in Arnhem en na de reis wordt u ook weer rechtstreeks
* 26 april 6 dagen Maastricht
naar Rotterdam gebracht. Deze transfer kost u slechts € 25,- p.p.
rivier waren. Daar kregen we weer een
26 april 4 dagen Minicruise Middenrijn
sleepje naar Rotterdam. Mijn vrienden
Meer informatie
Ga
voor
meer
informatie
en
de
reisgids
Riviercruises
2010
van
waren Cor ter Hoeven, Geurt v/d Kolk,
* rechtstreekse bustransfer Rotterdam – Arnhem v.v.
Feenstra Rijn Lijn naar het dichtstbijzijnde ANVR Reisbureau of bel
Jan Peperkam en Cor v/d Plas. Zouden
met Feenstra Rijn Lijn (026) 445 28 05.
ze nog leven?
•

•

Een riviercruise van FeenstraWWW.FEENSTRARIJNLIJN.NL
Rijn Lijn boekt u o.a. bij:

Nico Zwang
010-4828953

Thuis bij Nederlanders in Oostenrijk

0 8 0 0 - 9 5 4 3 2 • www.feenstrarijnlijn.nl

Na 40 jaar ‘eigen baasje’ verkochten Anke en Fred Reiber vier jaar geleden hun bedrijf en vertrokken
naar het prachtige Kaprun in Oostenrijk. Daar kocht het echtpaar een schitterend landhuis op een berg,
dat uitkijkt over Kaprun, deels over Zell am See en de altijd besneeuwde Kitzsteinhorn (3203 m).
Het 4**** huis heeft een verwarmd zwembad, sauna en whirlpool en ligt midden in
een fantastisch wandelgebied. In de vier,
luxe, appartementen heeft u een grote mate
van privacy “Wij verhuren die appartementen, omdat wij eigenlijk teveel ruimte hebben
en het leuk vinden mensen te ontmoeten die
graag in een wat luxere en vooral rustige omgeving hun vakantie vieren”, verklaart Anke
Reiber opgewekt. “Wij zorgen daarom ook
voor een persoonlijke ontvangst, waarbij we
onze gasten wegwijs maken in de omgeving
en ze vertellen welke activiteiten er zijn.”
Landhuis Anke in Kaprun biedt ruimte aan 26
personen. Het huis beschikt over 1-, 2- en 3
kamerappartementen, die alle zeer compleet
zijn ingericht. Er werd niet bezuinigd op kwaliteit en gemak. Zo zijn alle appartementen
voorzien van een uitgebreide eigen keuken
met alles erop en eraan, een balkon of terras,
een ﬂatscreen satelliet-TV en DVD, waarmee
u alle Nederlandse zenders kunt ontvangen.
U kunt gratis gebruik maken van bedlinnen,
handdoeken, ﬁetsen, dvd’s, boeken, was- en
droogmachine, vaatwasser en natuurlijk het
verwarmde zwembad, de sauna en de whirlpool. In overleg zijn zelfs huisdieren toegestaan.
De omgeving van Kaprun is een perfect ski- en
wandelgebied. U kunt er het hele jaar volop
skiën, ﬁetsen, golfen, wandelen of luieren en

Landhuis Anke

Anke en Fred Reiber

zelfs vliegen, zeilen of paardrijden. Vervelen
is dus niet aan de orde.
“Ons doel is vooral onze gasten te verwennen en ze een aangenaam verblijf te bezorgen”, meldt Anke gedreven. “Wij kunnen ze bij alles helpen, maar wie lekker op
zichzelf wil zijn, krijgt ook alle ruimte. Zeer
geslaagd zijn de wekelijkse door ons georganiseerde wandelingen in de bergen,
waarbij rekening wordt gehouden met
leeftijd en conditie, ‘s middags een lunch
op een boerderij en dan…een duik in het
heerlijke zwembad. Ons gastenboek zal
ook u overtuigen.”
Ook voor u een feest om mee te maken.
35 % van onze gasten boekt weer voor het
volgende jaar.

In voor- en naseizoen al voor

147,50

euro p/p per week. (Bij min.2 pers. incl.
alle kosten en belastingen, gebruik van alle
genoemde zaken, excl. 50,00 euro schoonmaakkosten per boeking).
Ook voor de laatste winterweken
is er nog beperkt plaats. Het
huis ligt 200 meter naast de
piste. Sneeuw- en zongarantie
tot eind april.

Schauffelbergstrasse 33
5710 Kaprun
Oostenrijk

VOOR U ALS LEZER VAN
DE OUD ROTTERDAMMER….

BIJ BOEKING VOOR 1 APRIL
GRATIS EEN 3 GANGEN MENU
T 0043 - 654 77 675
M 06 - 53 62 7110
E info@landhuiskaprun.nl

www.landhuiskaprun.nl

& &
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Welkom
Oud-Rotterdammers!

Bed
t
s
a
f
k
a
e
r
B
tels

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.

Hot
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Halfpension kampeer
of bungalowvakantie

Bungalowpark De
De Lindenberg
te Holten is
prachtig gelegen
ten zuiden van
De Holterberg.

Weekverblijf van 10 mei t/m 28 juni 2010

Inclusief: vanaf
7x ontbijt en
7x 3-gangen diner
Prijs:
€ 192,- p.p.
(kamperen)

Lindenberg

5 19 2

Oostmoerse Scheidweg 2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 – 611252
of 06-53 20 48 87

Wij bieden o.a.:
excl. tb

Vrijstaande, gelijkvloerse bungalows
Restaurant
l Parkeren bij de bungalow
l Uitstekende fietsen en wandel faciliteiten
l Fietsverhuur
l Gratis afhaal & breng service van en naar NS station
l

€ 300,- p.p.
(bungalow) excl. tb

Hotel-Restaurant Hof van Dalfsen
Ommen

Boeken? www.besthmenerberg.nl of 0529-451362

Gastvriendelijk en sfeervol

Haersolteweg 3, 7722 SE Dalfsen
Telefoon: 0529-431818
www.hofvandalfsen.nl

Seizoens
arrangement

ktail
• Een feestelijke welkomstcoc
• Een heerlijk 4-gangen-diner
€
• 2 Overnachtingen
• 1 Uitgebreid ontbijtbuffet
ffet
chbu
brun
elijk
ukk
• 1 Verr
(alleen op zondag)

99,50

p.p.

WWW.HERTENWEI.NL

T I N G a rt

e Va
d
O
n
a
A
in 2010
H ote
Rl

.hot

e

de
laan

JUBILEUMKORTING
Hotel

Aan de Vaart

8-

E

Wij heten U van harte welkom in Epen

www

D

Meer informatie: www.inkelshoes.nl
info@inkelshoes.nl of bel 043-4551742
L.O. v.a. €36,50 / H.P. v.a. €57,25

OP

Midden in een stiltegebied bij Epen ligt
een familiehotel met een warm, sfeervol
karakter en een gastvrije geschiedenis.

r

¤¤50,-

K
Hotel Inkelshoes (Zuid-Limburg)

vaa

t.nl

EREIS

www.vakantiehuisjes-overijssel.nl

Wellenseind 7-9, 5094 EG
Lage Mierde. Tel 013-5091295.

DAAGSE

NTI

Tel. 0522-491329 Mob. 06-51945192

Gelegen in Brabant, vlakbij België,
de Efteling en de Beekse Bergen.
Verhuuraccommodatie 2 t/m 20
pers. en kampeerplaatsen (ACSI).
Vraag naar de 55+ kortingen.
ANWB-waarderingscijfer: 8,8!

KA

Weekend / midweek vanaf € 235,-

www.50pluspark.nl of 0548-365.365 voor gratis folder
Autorondreizen, Island Hopping,
Cruises, Villa’s, bijzondere en
Kleinschalige Accommodaties
en nog veel meer
Vakantieideeën Griekenland.

Aalsmeerderdijk 66, 1438 AT Oude Meer
Tel.: + 31 (0) 20 6575 657
E-mail: info@polyplan.nl www.polyplan.nl

(30 minuten
van Rotterdam)

- Nog enkele
seizoenplaatsen
- Stacaravan
plaatsen 350 m2

www.campinghetvogelnest.nl
Hotel Schaepkens van St. Fijt
Valkenburg a/d Geul

Volledig verzorgde reis
met halen en brengen
en diverse dagtochten
Logies met ontbijt
vanaf € 42,00 p.p.p.d.
Folder aanvraag:
043-6012000

VAKANTIECENTRUM
DE
HERTENWEI

Landgoed IJhorst

Ligt in de kop
van Overijssel,
een ideaal vertrekpunt voor fiets- en
Landgoed IJhorst
wandel-tochten.
Met rust en ruimte in het Reestdal een
goede locatie voor een gezellige vakantie.
Rolstoelvriendelijke vakantieboerderijtjes
voor maximaal 6 personen.

l

DE GRIEKENLANDSPECIALIST

Maasheseweg 80a Venray
Tel. 0478-511466 • www.asteria.nl

Camping ‘t Vogelnest;
voor de 50-plusser!!

VA

Zie ook de advertentie in deze krant

Ga toch fietsen!
comfortabele, verzorgde fietsreizen
Beleef natuur, cultuur en geschiedenis
in Midden-Duitsland

www.gatochfietsen.eu
‘De mooiste reis begint met het beste advies’
Betty Derks-van der Wal
Travel Counsellor
T. 010 - 785 41 37 • M. 06 - 18 42 71 76
E. betty@travelcounsellors.nl
W. www.travelcounsellors.nl/betty

rolduc - adv oud rotterdammer.indd 1

02-03-2010 14:51:22

Arrangementen
André Rieu
Maastricht juli 2010
Van 9 t/m 13 en 16 t/m 18 juli 2010 staat André Rieu
samen met zijn Johann Strauss Orkest wederom op het
Vrijthof in Maastricht.
Wilt u er ook bij zijn, boek dan snel een auto- en treinarrangement. U boekt al vanaf € 139 een 2-daagse
arrangement inclusief overnachting, ontbijt en
concertkaart categorie 4 voor het concert in Maastricht!

DroomHotel ’t Heinenhoes

Speciaal Paas- en voorjaarsarrangement
voor de lezers van de Oud Rotterdammer
Kijk op www.heinenhoes.nl
‘t Loeg 4, 9465 TM Anderen
Tel. 0592-248 777

Ga voor meer informatie naar www.deoudrotterdammer.nl/heerlijkeadressen
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Special
Die lakenzak lag altijd verkeerd
In Rotterdam had je vroeger veel clubhuizen van
St.Franciscus Liefdewerk. Eén daarvan stond in de
Avenue Concordia, vlakbij de chocoladewinkel van Van
Linschoten? Elk jaar werd er in de zomervakantie een
vakantiekamp georganiseerd door enkele vaste medewerkers en veel vrijwilligers. Enkele namen van de leiding:
juffrouw Van Thiel, de heer Stendler en Tineke Saar. Vanaf
mijn zesde jaar tot aan mijn twaalfde ben ik elk jaar mee
geweest en het was een feest!
De bus kwam voor in de Avenue
en iedereen mocht instappen. Altijd
een vaste dame voor de keuken en
er ging een pater/priester mee. Die
deed op zondag de mis in het kamphuis en bleef soms een paar dagen.
Altijd veel lol met deze paters, die
ook maar doodgewone mensen
bleken te zijn. Veel zingen in de
bus: ‘Ik heb een potje met vet’ en
‘Brandend zand’ kwam er later ook
bij en nog veel meer, toen populaire
liedjes.
Ver
De meeste jaren gingen we naar
Kamphuis de Singel in Oosterhout;
wat was dàt ver!! We keken in
spanning naar de Moerdijkbrug en
hoopten dat de bus niet zo snel zou

rijden, want dan konden we aan het
beeld, halverwege de brug zien wanneer we echt in Brabant waren.
Een groot kamphuis, midden in het
bos, met een grote zandvlakte ervoor. Een slaapzaal voor de jongens,
een voor de meisjes en een paar
kleinere voor de leiding. Een soort
hangmatten als stapelbed en dan in
zo’n slaapzak met een lakenzak erin,
die altijd verkeerd lag. Mijn oudste
broer was vanaf zijn zestiende ook
een van de vrijwilligers en sliep op
de jongenszaal om orde te houden,
zodat er ‘s nachts ook nog wat werd
geslapen. Er werd veel door de bossen gewandeld en spelletjes gedaan.
Het eten in de grote zaal met elkaar
was altijd feest. Afwassen, schoonmaken en corvee per groep, hoorden

- Op vakantie met de St. Lambertus Ulo -

erbij natuurlijk. Een nachtwandeling, pikkedonker in het bos, hoorde
er ook altijd bij. Op een keer kwamen we dronken soldaten tegen, die
vlakbij lagen in de kazerne en die
joegen ons echt de stuipen op het
lijf. Ook toneelstukjes en spelletjes
in de grote zaal. De laatste avond
was er altijd een groot kampvuur
op het zand, als het tenminste droog
was. Griezelverhalen en zingen
onder begeleiding van een gitaar en

dan de volgende dag naar huis.
Ongeluk
Deze vakanties zijn nog heel lang
georganiseerd en ik weet dat jaren
later kapelaan Steverink is omgekomen met het busje dat toen kinderen
naar het kamphuis bracht. Hij had
de kinderen daar afgezet en ging
terug naar Rotterdam om meer kinderen op te halen. Een geluk bij dat
ernstige ongeluk was, dat er geen

anderen in dat busje zaten. Hij was
een fantastische jonge kapelaan, die
veel invloed had op ons.
Het waren fantastische vakanties
en mijn ouders konden, toen ook de
jongste van hun zeven kinderen mee
ging op kamp, eindelijk zelf eens
een weekje naar Limburg.
Engelien van Ewijk-Laurens
Tjalk 29
2991 PM Barendrecht

PUUR GENIETEN IN HET HART VAN SCHOTLAND
5-DAAGSE HOTELREIS MURRAY PARK VANAF 151,DE OUD-ROTTERDAMMER LEZERSAANBIEDING:
BIJ VERTREK IN MAART EN APRIL NU MET 20% KORTING!
Reis naar Schotland met de luxe cruiseferries van DFDS Seaways en verblijf
twee nachten aan boord en twee nachten in het Schotse Murraypark Hotel.
Ontdek de overweldigende Schotse natuur met heuvels, bergen, meren en
vooral de frisse Schotse buitenlucht.
Welkom aan boord
Zodra u aan het eind van de middag
aan boord gaat, liggen drukte en stress
achter u en is uw vakantie begonnen.
Wat denkt u van een heerlijk diner? U
kunt kiezen van de uitgebreide buffetten en van de voortreffelijke kaart die
onze chef-kok met zorg voor u samengesteld heeft. Daarna is het showtime
in de nachtclub met optredens van de
scheepsband en het entertainment. In
de bioscoop draaien de laatste films, er
is een casino, een uitgebreide Seashop
en een gezellige bar.
Hart van Schotland
Crieff ligt midden in een prachtig
Schots landschap met meren, dalen en

legio wandel-, vis- en golfmogelijkheden. Hier vindt u vele imposante kastelen, vestingen en ruïnes. Voor een bezoek aan een whiskydistilleerderij gaat
u naar Glenturret, net buiten Crieff.
Hier worden onder de naam “Famous
Grouse Experience” rondleidingen gegeven waarin u alles te weten komt
over het stoken en blenden van whisky.
Een bezoek aan de speciale 3-dimensionale presentatie is zeker de moeite
waard en is onderdeel van de ‘full tour’.

aanwezig. De kamers beschikken over
TV, telefoon, waterkoker en badkamer
met bad of douche en toilet. In het nabijgelegen zusterhotel Crieff Hydro
(5 minuten lopen) kunt u gebruik
maken van o.a. een binnen- en buitenzwembad,
jacuzzi,
solarium,
squashbanen, sauna’s, fitnessruimte,
tennisbanen en de golf course (sommige activiteiten tegen betaling)
Inbegrepen
* Twee nachten aan boord in een
2-pers. binnenhut met douche en toilet
* Vervoer van personenauto aan boord
(max. 1.85m hoog)
* Twee nachten in het Murraypark
Hotel in een 2-pers. kamer met badkamer en inclusief Schots ontbijt

Murraypark Hotel in Crieff
Op ca. 260 km van Newcastle ligt in
Crieff het gemoedelijke Murraypark
Hotel. Er zijn een bar en restaurant

* Boek online via www.dfds.nl/dor
* Bel DFDS Seaways via 0255-54 6666
o.v.v. boekingscode DOR10

* Reisinformatie
* Brandstoftoeslag
Extra’s naar keuze
* Halfpension aan boord, 2x diner- en
2x ontbijtbuffet, 84,- p.p.
* Luxere hut aan boord vanaf 6,- p.p.
per enkele reis
Info
* Reserveringskosten 15,- per boeking
(n.v.t. bij online reservering)

* Flexibel tarief, prijs kan hoger zijn bij
drukke afvaarten.
Hoe eerder u boekt hoe voordeliger
u reist.

De Oud

Oplage: 105.000 ex.

Dé krant voor de 50-plusser
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Reserveren
* Boek online via www.dfds.nl/dor
* Bel DFDS Seaways via 0255-54 6666
o.v.v. boekingscode DOR10

Reisschema
Vertrek IJmuiden
17.30 uur
Aankomst Newcastle
Twee overnachtingen in het Murraypark Hotel in Crieff
Vertrek Newcastle 17.00 uur
Aankomst IJmuiden
Vertrek
Dagelijks van 10 maart t/m 31 oktober 2010
Zo-do
10 maart
- 29 maart 2010 Van 185 Voor 151
30 maart
- 30 april 2010
Van 193 Voor 157
01 mei
- 30 juni 2010
193
01 juli
- 31 augustus 2010
225
01 september - 31 oktober 2010
193

09.00 uur
09.30 uur

Vrij-Za
Van 195 Voor 159
Van 203 Voor 165
203
258
203
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Special
Naar Noorwegen met
het Laurens UITbureau
Na een kille, grijze winter verlangen veel mensen naar een heerlijke vakantie. Een vakantie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het UITbureau voor Ouderen, onderdeel van zorgaanbieder Laurens, neemt veel
zorgen en regelwerk uit handen en biedt volledig verzorgde vakanties
aan, speciaal voor mensen vanaf 55 jaar. Vervoer van en tot uw voordeur, hulp met uw bagage en gastvrouwen van het Laurens UITbureau
die ervoor zorgen dat u kunt genieten van een zorgeloze, volledig verzorgde vakantie!
Natuurlijk Noorwegen
In augustus neemt het UITbureau voor
Ouderen u graag mee naar Noorwegen.
Tijdens deze achtdaagse vliegexcursiereis is

een Nederlands sprekende gids aanwezig. Er
worden volop excursies gemaakt naar o.a.
Oslo, Flåmbanen, Sognefjord, Jotunheimen,
Ryfossen waterval, Hemsedal, Borgund,
- Sognefjord -

Staafkerk. De vertrekdatum van deze vliegexcursiereis is zondag 22 augustus. Wacht niet
te lang, schrijf u in en geniet in het prachtige
Noorwegen.

zoals musicals en opera. Ook de dagtochten
naar Nationaal park de Hoge Veluwe, een
boottocht over de Linge en een onvergetelijke rondvlucht boven Rotterdam zijn erg
populair!

Laurens UITbureau voor Ouderen
Het UITbureau voor Ouderen van Laurens
organiseert al jaren volledig verzorgde arrangementen, zoals dagtochten en theatervoorstellingen speciaal voor mensen vanaf 55 jaar.
De deelnemers praten nog lang enthousiast
na over de volledig verzorgde arrangementen

Bent u geïnteresseerd in de reis naar Noorwegen of andere arrangementen van het Laurens
UITbureau, neemt u dan contact op met het
gratis telefoonnummer 0800 588 66 78.

- Ryfossen waterval -

Een onbezorgde en voordelige vakantie boekt u bij Bolderman Excursiereizen
4/5 DAGEN LONDEN

10 DAGEN ISTRIË OPATJA / ROVINJ /
VRSAR / PRIMOSTEN

8 DAGEN BRETAGNE NORMANDIË
EN DE INVASIESTRANDEN

10 DAGEN LAGO MAGGIORE /
MEER VAN LUGANO

10 DAGEN HARRACHOV EN
HET REUZENGEBERGTE

slechts v.a.

slechts v.a.

slechts v.a.

• 2 nachten de omgeving van Zuid-Duitsland
o.b.v. halfpension
• 7 nachten in een goed middenklasse hotel
in een comfortabele kamer met bad/douche
en toilet o.b.v. halfpension
• Dagelijks ontbijt en 3-gangendiner
• Excursies met de bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 7 overnachtingen in hotel Ariane aan de
rand van het plaatsje Pontorson. Het hotel
beschikt over lift, bar, restaurant en zonneterras, kamers v.v. badkamer met bad of
douche, toilet, haardroger, telefoon en TV
• Ontbijtbuffet en een 3-gangendiner
• Excursies (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in Z-Duitsland o.b.v. halfpension
• 7 nachten in een middenklasse hotel in
een comfortabele kamer
• Ontbijtbuffet en 3-gangen diner
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

Diverse vertrekdata.

Diverse vertrekdata.

Diverse vertrekdata.

Diverse vertrekdata.

Diverse vertrekdata.

10 DAGEN ROME EN OMGEVING

10 DAGEN RONDREIS NOORWEGEN

12 DAGEN COSTA BRAVA
PYRENEEËN

12 DAGEN DALMATISCHE KUST

12 DAGEN CORSICA SARDINIË

slechts v.a.

139,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 3 of 4 overnachtingen in 2-persoonskamers met faciliteiten in de omgeving van Londen
• Dagelijks ontbijtbuffet
• Dagelijks 3-gangendiner (bij 5 dagen)
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Vervoer per luxe Tourist Class touringcar (niet met dubbeldeks touringcars)

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

slechts v.a.

slechts v.a.

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in Zuid-Duitsland
• 1 nacht omgeving Gardameer
• 5 nachten in het 3*Alfredo hotel in Bracciano
aan het meer v. Bracciano, comfortabele
kamer v.v. douche, toilet, airco, tel. en T.V.
• 1 overnachting in Montecatini Terme
• Dagelijks ontbijtbuffet en een 3-gangendiner
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Excursies (excl. entreegelden)
• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• Overtocht met nachtboot v.v. in een comfortabele hut incl. smörgasbord + ontbijtbuffet
• 7 nachten in 3* hotels tijdens de rondreis in
een 2-persoonskamer met douche en toilet
• Dagelijks ontbijtbuffet + 3-gangendiner/buffet
• Genoemde ferry’s (boottochten)
• Excursies met de bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

Diverse vertrekdata.

Diverse vertrekdata.

499,-

799,-

495,-

slechts v.a.

555,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in midden Frankrijk o.b.v. halfpension
• 6 nachten in 4* Aquahotel Onabrava in Malgrat
de Mar in een 2-pers.kamer, v.v. faciliteiten
• 3 nachten in 4*hotel Pioleys Resort en Spa in
een 2-pers.kamer v.v. faciliteiten
• Goed verzorgd ontbijt- en dinerbuffet
• Excursies met de bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar met chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet
Vertrekdata:
v.a. 26-4 / 10, 24-5 / 7, 21-6 / 5,19-7, enz.

slechts v.a.

499,-

slechts v.a.

599,-

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in Duitsland o.b.v. halfpension
• 7 nachten in 4* hotel Sklar in Harrachov, in het
centrum van het Reuzengebergte. Kamers v.v.
badkamer met douche en toilet, safe, sat. TV.
Lift, sauna, solarium, binnenzwembad, restaurant en bar
• Ontbijtbuffet en een dinerbuffet
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

slechts v.a.

799,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in Zuid-Duitsland o.b.v. halfpens. • 2 nachten in Zuid-Duitsland o.b.v. halfpension
• 1 nacht op overtocht Savona-Bastia
• 1 nacht omgeving Opatija o.b.v. halfpens.
• 2 nachten omgeving Ajaccio op het eiland Corsica in
• 4 nachten middenklasse hotel in Primosten
een goed middenklasse hotel
•
5 nachten omg. Santa Teresa-Olbia op het eiland
• 3 nachten middenklasse hotel in Gradac
Sardinië in een goed middenklasse hotel
• 1 nacht in hotel Carlstad Karlovac
• 1 overtocht van Olbia - Livorno
• Verzorging op basis van halfpension
• 1 overnachting omgeving Montecatini
• Dagelijks verzorging o.b.v. halfpension
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider • Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet
• Goed verzorgd afscheidsbuffet
Vertrekdata:
v.a. 26-4 / 10, 24-5 / 7, 21-6 / 5,19-7, enz.

Vertrekdata: v.a. 26-4 / 10, 24-5 / 7, 21-6, enz.

Voor brochure en boekingen

Ook bij Bolderman Excursiereizen
geen verplichte aanbetaling!

(0318) 58 09 58
www.bolderman.nl
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Special
Kamp Gilze-Rijen

leuk vond ik het dat ik mijn ‘oude’ vriendinnetje uit de Almondestraat tegenkwam. Nadat
ik op 7-jarige leeftijd verhuisde naar de
Bergweg, had ik haar nooit meer gezien. Aan
het einde van de vakantie mochten we nog
even het dorp in om onze laatste centjes op te
maken voordat we met een heleboel bussen
weer naar Rotterdam zouden terugkeren. De
meeste kinderen kochten snoep of souvenirtjes. Wat kocht ik? Een ons gesneden kaas
om bij te komen van al die chocoladeboter en
vruchtenhagelslag.
Myrna v.d. Hulst-den Boestert
Kleine Haarsekade 32

MILOT Reizen
Reisburo en Touringcarbedrijf

Arrangementen half pension:
Logies, ontbijt en 3 gangenmenu:
2 nachten
€ 138,-- p.p.
3 nachten
€ 202,50 p.p
4 nachten
€ 264,-- p.p.
5 nachten
€ 322,50 p.p.

Prijs is o.b.v. een 2 persoonskamer
Geldig in 2010 o.b.v. beschikbaarheid

- 18 moderne kamers met terras
- Kamers voor minder validen
- Sfeervol boerderij-restaurant

www.Landhoteldiever.nl
info@Landhoteldiever.nl T 0521-594114

MEERDAAGSE

DAGTOCHTEN

10 dgn. Malgrat de Mar
(HP) vr. 30 april,
vanaf
€ 249,-

Texel, incl. koffie, overtocht, lunch, rondrit met
gids en diner,
zo. 18 april
€ 57,50
Kaasmarkt Alkmaar
en Broekerveiling,
incl. bezoek kaasmarkt,
lunch, rondvaart,
rondleiding en diner
vr. 16 april
€ 55,Antwerpen
incl. koffie/gebak,
za. 20 maart € 20,Meer (winkel)tochten,
kijk in onze folder.

6 dgn Beierse Woud
(HP) ma. 3 mei incl.
dagtocht Praag € 249,6 dgn, Budapest (LO)
(heen - en terugreis)
ma. 31 mei
€ 269,3 dgn. Parijs (LO)
vr. 26 maart
€ 109,3 dgn. Londen (LO)
vr. 16 april
€ 149,-

Vraag onze folder aan!
BEL 010-4320366 of kijk op:

www.milotreizen.nl

Warme huiselijkheid in Hotel de Paddestoel
Special
Een vakantie in het  hotel De Paddestoel betekent
voor
een warme ontvangst, comfortabele, stijlvolle kamers,met kitcheSenioren
nette, en alles begane grond met eigen terrasje, een voortreffelijke
keuken,volop recreatie mogelijkheden, geslaagde fiets- en wandeltochten en
leuke uitstapjes in de omgeving. Dit hotel is ook uitstekend geschikt voor mensen die gebruik maken van een rollator of rolstoel.

Gasten worden in hotel de Paddestoel met de bekende
Brabantse hartelijkheid en gastvrijheid ontvangen.
De huiselijke inrichting van het hotel en de groene omgeving
zorgen ervoor dat men helemaal tot rust kan komen.
En wie er op uit wil trekken kan terecht in de prachtige omgeving van het hotel.

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

5-daags fietsarrangement
“De paden op de lanen in”
vanaf € 250,- p.p.

groepsreizen en
individuele vakantie
op maat

5-daagse midweek
“Klaverjas-Bridge reis”
vanaf € 315,- p.p.

s!

or die prij

en dat vo

vraag naar de vele
mogelijkheden

Kerst-Nieuwjaarsreis 2010
11 dagen uit en thuis

kijk op onze site

info@hotelaandevaart.nl

8-daagse vakantieweek
“Compleet verzorgd”
in 2010
vanaf € 575,- p.p.

I N G
R T

¤50,JUBILEUMKORTING
Hotel

D

€ 582,00

3-daags fietsarrangement
“Beslist de moeite waard”
Last minute € 110,- p.p.

1970 - 2010
jubileum met veel
speciale aanbiedingen

O

E

Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met  013-5282555
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk. www.hoteldepaddestoel.nl

rt.nl
evaa
laand
.hote
www

www.hotelaandevaart.nl

De prijs voor het week-arrangement bedraagt
(incl. halen en brengen + 3 bustochtjes)
gèèn toeslag voor èèn pers . kamer.
Wij sturen u graag onze brochure.
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar,
opstapplaats Zuidplein/Alexander/ Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht

Hans Roodenburg
Sint-Annaland

Beleef ook in 2010 de sfeer van
gastvrijheid en comfort

a a rt
V
e
d
n
Aa
H ote l

OP

Let op!
Paasarrangement
voor € 365,-

nen opdoen, maar dat waren in onze ogen
veelal ‘ouderen’: jeugd van boven de twintig
die ook wat meer te besteden had, zich heel
anders kleedde (mooie pakken en jurken) en
zich anders gedroeg dan wij als generatie van
net na de oorlog. Maar blijft je eerste eigen
vakantie als puber niet de mooiste?
In Rockanjé sur Mer is, hoe dicht ook bij
huis, voor mij de buitenwereld begonnen. Wat
een feest! Tegenwoordig zal men voor zo’n
eenvoudige vakantie zijn schouders ophalen.
Voor de jongeren: we zijn in die week maar
één keer dronken geweest van hooguit vier
biertjes op een avond. Asociaal gedrag werd
meteen afgestraft. Het moest wel leuk blijven.

TIEREIS

LANDELIJK HOTEL IN
DIEVER - DRENTHE

PAASDAGTOCHTEN o.a.:
Zuid-Limburg, Giethoorn,
Vraagtekenreis

Het was voor mij als tiener mijn eerste vakantie buitenshuis. Ik mocht een week logeren bij
de ouders van mijn vriend Flip uit Pernis, die
op een paar honderd meter van de rafﬁnaderij
van Shell woonden en alleen daarom al recht
hadden op een weekje vakantie. Ze hadden
een huisje gehuurd in het niet veraf gelegen
Rockanjé sur Mer, zoals we dat noemden.
De hele dag op en neer rijden naar het strand
op onze brommers. ’s Avonds de cafés (of
dancings) opzoeken in het dorp, in Oostvoorne of godbetert Tinte.
Onze hormonen speelden al aardig op, maar
er waren weinig meisjes te versieren. Voor
zover ze er al waren, werden ze streng doch
rechtvaardig in de gaten gehouden door hun
ouders. In de dure en luxe tent ’t Golfje in
Rockanje zou je misschien nog wel wat kun-

Aan de Vaart

8-

DAAGSE

AN

- Hagelslag en stroop op je brood -

- Adamo zong Tombe La Neige -

K

Op een groot terrein in het bos stonden ongeveer 25 tenten. In zo’n tent sliepen 25 meisjes.
Iedere tent had een nummer. Ik sliep in groep
14. In mijn herinnering was het altijd mooi
weer. Vaak liepen we over een stofﬁge weg
die over de spoorlijn liep naar het zwembad.
We wandelden in het bos en kregen onderweg
boterhammen met chocoladeboter. Waar ik
van gruwde waren de (gestoomde) aardappelen met grote brokken rabarber. Mijn moeder
maakte ook wel eens rabarber als toetje, maar
daar was geen brokje in te bekennen en heerlijk koud en zoet. Ook herinner ik mij dat het
broodbeleg nogal veel uit vruchtenhagelslag
bestond. Er was weinig kaas of worst. Heel

‘Tombe la neige’ was onze hit
in de mooie zomer van 1964.
We hadden op deze ‘slijpplaat’
graag willen dansen met onze
vrouwelijke leeftijdsgenoten,
maar daar kwam niet veel van.
We spraken al enkele woordjes
Frans, dankzij deze verplichte
taal op de mulo.

K

Mijn allereerste vakantie was
een 10-daags tentenkamp in Gilze-Rijen. Het was in 1955. Ik was
10 jaar. Nog nooit was ik zonder
mijn ouders op vakantie geweest, dus ik vond het heel spannend. Dit tentenkamp was voor
meisjes tussen de 10-14 jaar en
ging uit van Stichting Vacantie
Kinderfeest. Waarschijnlijk bedoeld voor Rotterdamse kinderen
die nooit op vakantie gingen.
Dat vond ik heel normaal. Bijna
niemand in mijn omgeving ging
op vakantie.

‘Vallende sneeuw’
in Rockanjé sur Mer

VA

Kortingsbon en voorwaarden op aanvraag
verkrijgbaar

Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32

Met dank voor uw bezoek in 2009
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Special
Heerlijke ervaring op een Drentse brink
“Ssst, niet verder vertellen”, slaat op dit adres. Maar we zijn sociaal en
dus delen we deze ontdekking. Want waar vind je voor een fatsoenlijke
prijs nog een accommodatie die schattig, hartverwarmend en onvergetelijk is? Nou, op de majestueuze brink in het Drentse Anderen zijn Dick
en Sandra van der Es geslaagd in hun streven om van ’t Heinenhoes
hun eigen droomhotel te maken.
Op het terrein van de Saksische boerderij en
aanpalende stallen hebben ze een ambiance
geschapen die een stadsmens verleidt. Heerlijk slapen na een copieus diner, bereid door
Dick die geen kaart hanteert, maar de gast
in de voormalige varkensschuur voorzet wat
hém blieft. ’t Heinenhoes bestaat sinds april
2002. Een echte topper, geloof ons.

ramen zich zowat op de grond begeven. Het
verhoogt juist de romantiek van het verblijf.
Een authentieke steunbalk in het midden van
de kamer geeft ook allure. De TV staat in
de kast, eveneens spullen om zelf kofﬁe te
zetten. Sfeervolle verlichting erbij en de zaak
is dus af.

Dromen
’t Heinenhoes telt acht kamers. De moderne
kamers zijn in omvang nagenoeg identiek.
Warme kleuren in oud-roze tinten, zowel muren als vloerbedekking. De inrichting is met
zorg tot stand gekomen: hout als materiaal
voor bureau en kasten, riet voor de stoelen en
tafeltje. Twee losse bedden onder een sprei
en met heerlijk harde matrassen en dikke
dekbedden. Dromen is hier gegarandeerd.
De kamer heeft een deels schuin aﬂopend
plafond en wegens de Saksische vorm van de
boerderij is het niet storend dat de twee kleine

Feest
Het ontbijt is een feest met hoofdletters! In
de ‘eetkamer’ zet Sandra een buffet neer waar
het gaat om kwaliteit. Het meeste brood heeft
Dick zelf gebakken. De cinnamon buns (kaneelbrood met rozijnen en krenten) is exquise,
zo ook het suikerbrood.
Zeg hoe je je ei wilt hebben en het wordt
geregeld. Voorts: beschuit, vers fruit, kaas,
ham, rosbief, melk, kofﬁe, thee, jus d’orange,
crackers, muesli en yoghurt. Je wordt er
gewoon stil van. Hulde!
De ‘eetkamer’ dient ook als lounge met leestafel. En bij mooi weer is er een terras.

schap. Het is dan ook niet voor niets dat dit
gebied is gewaardeerd met 5 sterren.
DroomHotel ’t Heinenhoes
’t Loeg 4, 9465 TM Anderen
0592-248777
www.heinenhoes.nl

NATUURLIJK NOORWEGEN
Speciaal voor 55-plussers
Speciaal voor cultuur- en natuurliefhebbers een
8-daagse vliegexcursiereis naar Noorwegen.

8-daagse cruise
Noorse fjorden
Vertrek: 26 juli 2010

LAATSTE HUTTEN! OP=OP

Binnenhut
Buitenhut
Balkonhut

€ 1535
€ 1795
€ 2349

Middellandse Zee
Noordkaap
St. Petersburg
New York
Vraag het
uitgebreide programma.

Nederlandstalige supervisor aanwezig

Nederlandse dagprogramma’s en menu’s

Inclusief vervoer vanaf uw voordeur, retourvlucht Amsterdam – Oslo, 7 overnachtingen in het Quality hotel **** in
Fagernes, Nederlands sprekende gids en groepsbegeDagtochten
& Theater
leiding. Al vanaf € 1.185,- p.p. op basis van halfpension.
Programm

a t/m juni

Wilt u meer informatie over deze bijzondere reis
of ons totale programmaoverzicht ontvangen?
Bel gratis 0800 588 66 78

2010

Volledig
verzorgd
Vervoer vana
f úw voor
deur
Eerstekla
s kaarten
en arrangem
enten
Begeleidi
ng door gast
heer/-vro
uw
Complee
t met dran
kjes, lunch
of diner

Laurens, uniek
net als u

Laurens, uniek net als u
Arnhemseweg 10 • Amersfoort

www.dockc.nl

OUDEREN

Prijzen per persoon, o.b.v. tweepersoonshut, inclusief havengelden en volpension.

Vertrekdatum zondag 22 augustus 2010

S | UITBURE
AU VOOR

€ 1149
VOL
€ 1485

Vertrek: 26 augustus 2010

Ook in 2011 zijn er
diverse prachtige cruises
vanuit Rotterdam:

LAUREN

Binnenhut
Buitenhut
Balkonhut

13-daagse cruise
Noorse fjorden
en Noordkaap

UITBUREAU VOOR OUDEREN

2010&2011: Cruisen vanuit Rotterdam

Anderen ligt in het Nationale Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa, een streek die
bekend staat als één van de meest gevarieerde
gebieden in ons land. Eeuwenoude bossen
en uitgestrekte heidevelden wisselen elkaar
hier af, en als een sierlijk lint doorbreekt het
riviertje de Drentse Aa dit schilderachtig land-
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Special
Witte zwanen, zwarte zwanen,
wie gaat er mee naar Engeland varen
1949 Was het, 18 jaar was ik, mijn eerste vakantie alleen,
mijn eerste buitenlandse reis, mijn eerste bootreis, mijn
eerste trip naar Engeland. Een beetje zenuwachtig, dat
wel. Via een of andere uitwisseling was ik aan een adres
in Radcliffe (bij Manchester) gekomen, waar ik twee
weken mocht komen logeren. Mijn ondernemende vader
vond het geweldig; mijn moeder deed er het zwijgen toe.
De oorlog van 1940-1945 lag nog
niet zo ver achter ons en een reis
naar welk buitenland dan ook
vergde heel wat formaliteiten. Ik
weet niet meer of ik over een paspoort beschikte, maar in elk geval
kostte het heel veel moeite om een
‘special permit’ te bemachtigen. Het
fototoestelletje van mijn vader, een
Venaret, kon alleen maar mee als ik
dat bij de douane tevoren had aangemeld. Mijn Engelse zakgeld kreeg
ik doordat het bedrijf waar ik werkte
zo vriendelijk was, aan mijn reisje
een soort zakelijk label te hangen.
Dat gaf mij wat meer armslag, want
de hele familie verwachtte min of
meer, dat ik ze bij thuiskomst van
nieuw beddengoed en huishoudIinnen zou voorzien.
Treurig
Vanaf de Parkkade in Rotterdam
vertrok ik met de ‘MELROSE ABBEY’ van de Associated Humber
Lines naar Hull. De eerste aanblik
van Hull was van een allesoverheersende treurigheid. Havenarbeiders
die hun broeken met touw moesten
ophouden, van een bestrating op het
terrein kon je eigenlijk niet spreken,
de inrichting van de kade was uiteraard van voor de oorlog, roetzwarte
gebouwen die ooit van vrolijke rode
baksteen waren opgetrokken.
De familie Crossley kwam me ophalen. Alleen heb ik daar een uur of
drie, vier op mijn koffertje gezeten,
me steeds eenzamer voelend door

het vertrek van elk levend wezen.
Maar uiteindelijk kwamen ze toch,
met de auto. Een merknaam is
me niet bijgebleven, maar hij had
twee wielen van voren en één van
achteren, wat bij nader inzien ook
wel precies andersom kan zijn geweest. De begroeting was hartelijk.
Walter en Nelly hadden onderweg
pech gekregen. Walter had (dat
vermoedde ik al) onder de auto gelegen. Het vehikel maakte een enorme
herrie. Dat had zo zijn invloed op
ons gesprek. Al snel had ik door, dat
mijn mulo-Engels, mijn opgedane
ervaring op kantoor en mijn diploma
Engelse handelscorrespondentie niet
garant stonden voor een hele vlotte
conversatie.
Koude douche
Ik kwam terecht in een heel oud
huis aan een doorgaande, drukke
straat. Vanaf de straat stapte je zo de
woonkamer in. Achter de woonkamer een woonkeuken. De achtertuin
diende als werkplaats voor autoreparaties.
Mijn kamer was boven. Groter dan
ik thuis had, met een twijfelaar. Tot
mijn verrassing een schitterende
badkamer, maar de kraan gaf alleen
koud water. Op mijn vraag hoe ik
aan warm water kon komen kreeg
ik te horen, dat ik moest wachten tot
morgenochtend. Dan ging de open
haard aan poosje aan en werd het
water warm. Dat werd dus met recht
een koude douche.

- Met de ‘MELROSE ABBEY’ van de Associated Humber Lines naar Hull -

‘s Avonds moesten vader en zoon
naar de nachtshift in de cottonmill
waar ze werkten. Ik was blij dat
Nelly besloot tot een ‘early night’.
De laatste shock van de dag moest
echter nog komen. Nelly kwam
na een half uurtje de kamer in,
trok haar jurk uit en stapte in haar
onderjurk gezellig naast mij in
bed, zeggend: you don’t want to
be alone. Toen ik wakker werd,
was zij al naar beneden om voor
het ontbijt van Walter en Alan te
zorgen. Ik treuzelde in de veronderstelling, dat Walter en Alan in de
badkamer moesten zijn. Dat was een
misrekening, want toen ik eindelijk
beneden kwam gingen zij net naar
bed. Samen in één bed: de schoenen
naast het bed, de bovenbroek op de
stoel en zonder ‘mijn’ badkamer te
gebruiken.
Gelukkig had Nelly voor mij wel de
open haard aangestoken en kon ik
na een uurtje baden in heerlijk warm

Oostenrijk- Salzburgerland

KLOOSTERWANDELING
MINI LENTE WEEKEND
kleine groep olv gids
wandelen afgestemd op
kloosterritme
op 20 en 21 maart keuze uit
MINI De Kempen
MINI Twente,
Boeken of info
www.dewandelmaat.nl;
bel 06-12549135

Zin in een
ontspannen
vakantie
in voor en
naseizoen?

www.hausaurora.at

Familie Drenth-Uttendorf.+43-6563-20018

Huizen, villa’s in zuid Frankrijk
www.Drome-Vakantiehuizen.nl
026-3519198 !

water. Deze luxe overkwam mij in
de hele vakantie twee keer.
Super de luxe
Op de boot had een ouder echtpaar
uit Manchester me uitgenodigd
voor de thee. Samen zijn we erheen
gegaan. De wijk waar we naartoe
gingen was welvarend, om niet te
zeggen: superdeluxe. Daar heb ik
me voor het eerst helemaal een toerist in Engeland gevoeld. Een mooi
vrij huis, met een enorme, echte
Engelse tuin, die veel weg had van
een jig-saw puzzel. We waren zwaar
onder de indruk. In de salon een
vleugel waarop de heer des huizes
heel bedreven was. Misschien was
hij wel een pianist, maar dat weet ik
niet (meer). Na de ‘tea’, opgediend
door een heuse butler, hebben we
crocket gespeeld in de tuin. Dit middagje was een enorme tegenstelling
tot wat ik tot dusver had gezien.

www.wandeleninzwitserland.nl
024-3540549

Jeanne van Leeuwen-van der Heide

Twente is in alle jaargetijden
even mooi. Vooral het pittoreske
kunststadje Ootmarsum en haar
omgeving. Bovenop de Kuiperberg vindt u het prachtig gelegen
Hotel – Restaurant Wyllandrie.
Ervaar daarom zelf de gezellige Twentse gastvrijheid deze
komende lentemaanden.

Hotel – Restaurant Wyllandrie in Ootmarsum
“Lente in Twente” arrangement à € 169,50 p.p.




Van rustige wandelvakanties
tot uitdagende huttentochten

Machtig schouwspel
Met Alan ben ik nog een dag uit
geweest op de motor. We reden naar
het noorden, waar de uitlopers van
de Schotse Hooglanden een machtig
schouwspel vormden. Jammer, dat
we daar niet vaker waren geweest.
De terugreis verliep prima; lang aan
dek gestaan en met diverse mensen
een praatje gemaakt. Mijn Engels
was ongemerkt toch wel vooruit gegaan, merkte ik tot mijn genoegen.
Voor mij was deze vakantie er één
die misschien niet bovenaan mijn
verlanglijstje zou staan, maar hoe
langer het geleden is, hoe meer ik
waardeer, dat ik de kans kreeg een
poosje mee te lopen met de Engelsen in die moeilijke naoorlogse periode, die voor hen waarschijnlijk net
zo moeilijk was als voor ons.







Ontvangst met een kopje koffie of thee waarbij
de originele Twentse krentenwegge
3 overnachtingen in een hotelkamer
3 x een uitgebreid Twents ontbijtbuffet
3 x een culinair drie-gangen diner
1 dag gebruik van een hotelfiets
Gratis wandel- en fietsroutes
Potje huisgemarineerde Ootmarsumse Siepeltjes als aandenken

Tichelwerk 1, 7631 CJ Ootmarsum, Tel: 0541-291705, www.wyllandrie.nl
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Alleenstaanden opgelet!
Speciaal voor de alleenstaanden lezers van De Oud Rotterdammer hebben we een
uniek arrangement samengesteld! Geniet van een aantal gezellige avonden en leuke
activiteiten in combinatie met de privacy van een eigen kamer. Maak uw keuze uit de
volgende arrangementen en geniet van de mooie Twentse natuur, gezellige muziek
en heerlijk eten.

3-DAAGS ALLEEN-SAMEN ARRANGEMENT

4-DAAGS ALLEEN-SAMEN ARRANGEMENT

Aankomstdatum: 25 april 2010
• Welkomstdrankje in de lounge
• 2 x overnachting
• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2 x 3-gangen diner
• 1 dag gratis fietshuur met fietsroute
• Bowlingavond
• Lente-wandelroute
• Dansavond met live muziek
VAN €189 VOOR

Aankomstdatum: 16 mei 2010
• Welkomstdrankje in de lounge
• 3 x overnachting
• 3 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2 x 3-gangen diner
• 1 x koud-warm buffet op laatste avond
• 1 dag gratis fietshuur met fietsroute
• Bowlingavond
• Lente-wandelroute
VAN €259 VOOR
• Dansavond met live muziek

€169*

€229*

P.P.

P.P.

* Prijzen op basis van 1- of 2-persoonskamers met enkele bezetting exclusief toeristenbelasting en reserveringskosten.
Voor een ruimere kamer aan de tuinzijde rekenen wij €10 extra per kamer per nacht.

RESERVEREN? Bel: 0541 - 55 12 15 | Bentheimerstraat 21 | 7587 ND De Lutte | www.hoteldegrotezwaan.nl

AVEL
PIN HIGH GOLFTR

Begin de vakantie
met het aanvragen van
de leukste reisgidsen

& CANADA
MIDDEN EUROPA

De Oud-Rotterdammer zorgt
ervoor dat de reisgidsen
rechtstreeks naar u
worden toegestuurd

50 plus
CANADA
MIDDEN EUROPA &

2010

PARTNER VAN ANWB

2010

Reisgidsenservice
Golfvakanties met Pin High Golftravel
PIN HIGH GOLFTRAVEL
MIDDEN EUROPA & CANADA
2010

MIDDEN EUROPA & CANADA

2010
PARTNER VAN ANWB

De afgelopen 21 jaar is Pin High uitgegroeid tot
de meest toonaangevende golfreistouroperator
van Nederland. En nog steeds bieden wij een
brochure aan boordevol nieuwe locaties, schitterende banen en gezellige hotels tegen scherpe
prijzen. Wij sturen u graag de uitgebreide brochure en geven u graag een persoonlijk advies.

www.pinhigh.nl

Fitál Fietsvakanties

KOM IN VAKANTIESTEMMING
MET DE VAKANTIE VOORPRETBON
VAN DE OUD-ROTTERDAMMER

Fitál Fietsvakanties zijn fietsvakanties voor de 45+er
per fietsbus met fietstrailer of met uw eigen auto
naar de mooiste Fietsroutes van Europa.

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.

o.a. – Fietscruise langs Rijn en Moezel - De Donauradweg – Oostzeekust – Rondom de Bodensee – Langs de Elbe – Langs de Loire –
Rondom het Balatonmeer – Door de Dalen van Tirol – Zweden .
en Fietsen rondom Venetië
Ook: Caravan & Camper fietsvakanties in Duitsland en Oostenrijk
Vraag de gids gratis aan middels de informatiebon op deze pagina.

(0184) 610062

www.fital.nl

Bolderman Excursiereizen
Kwaliteit reizen met de laagsteprijsgarantie
Ook dit jaar brengen wij u weer naar de mooiste
steden en streken in Europa. Van de Noordkaap tot
Spanje en van Ierland tot Rusland. Blijvend in prijs
verlaagd. De stedenreizen naar o.a. Praag, Berlijn,
Parijs en Londen vanaf 99,-. U vindt het allemaal
terug in onze uitgebreide kleuren brochure.

Gratis te verkrijgen, bel 0318 – 58 09 58 of ga naar
www.bolderman.nl.
Lid ANVR/SGR.






Friendship cruises
Pin High Golftravel
Fitál Fietsvakanties
Bolderman Excursiereizen

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

Naam

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

Adres

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

Postcode

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

✂

Reserveren & brochure: vakantie@fital.nl -

Woonplaats : ...............................................................................................
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Jimmy White, equilibrist:

“Als bovenman mag je eigenlijk niks kunnen”
Vlak onder de huid van Bart van der Veeke (1938) uit Spijkenisse schuilt een boek. Het boek over Jimmy White, de acrobaat, tapdanser
en equilibrist die hij zo lang is geweest. Zijn eerste optreden was in 1953, precies op de dag van de Watersnoodramp. Zo rond 2000
droogden de aanbiedingen op. Helaas. Want Bart wil nog steeds. Hij is een dagje ouder, 71, maar fysiek nog helemaal in orde. Geen
spoor van een buikje, en met zijn 1.60 meter draagt hij nog steeds broeken in kindermaatjes.
Valco’s
Bart van der Veeke, alias Jimmy
White, groeide op in de Wiekstraat
in het Oude Noorden van Rotterdam.
“Met een vriendje deed ik zogenaamd
een beetje acrobatiek. Wij vonden het
heel wat, maar het stelde achteraf niet
zo veel voor.” Het werd pas wat toen
Bart de 29 jaar oudere Harrie Valk
ontmoette, die al veel had opgetreden.
Samen vormden ze de acrobaten-act
De Valco’s, of op z’n Frans: Les
Valco’s. De steviger Harrie als onderman, de frêle Bart als bovenman.
Handstanden, kopstanden, allerlei
kunstjes. Hun eerste echte optreden,
in februari 1953, was in een zaal van
het Feyenoord Stadion. Vanwege de
storm en het water ging het nog bijna

niet door, maar het werd het begin
van een carrière die Bart naar een
onafzienbaar aantal theaters, zaaltjes
en nachtclubs zou voeren door
heel Europa, Amerika en het halve
Midden-Oosten. Op de schnabbeltour
in Nederland ondervonden de Valco’s

stevige concurrentie van the Crocksons (de latere Bassie en Adriaan).
Dat was mede een aansporing om het
verderop te zoeken. Rond 1962-1963
maakten de Valco’s nog wel twee
jaar deel uit van de revue van Rens
van Dorth, met acrobatiek en een
dans-act, maar verder pakte het duo
vaak de koffers voor het buitenland.
Bijvoorbeeld voor Amerikaanse legerbases in Duitsland.

Gevangenis
Een ontmoeting in 1966 veranderde
het leven nogal voor de onderman
van de Valco’s. Tijdens een verblijf
in Praag, waar de Valco’s optraden in
Variété Praha, een groot theater, liep
Bart een Tsjechische tegen het lijf,
Lydia. Vier maanden na de kennismaking trouwden ze. Lydia kwam
naar Nederland en een beetje om haar
kosteloos te kunnen meenemen op
reis, kreeg ze een rol in de act van de
Valco’s.
Als trio brachten de Valco’s rond
1967 een jaar door in het MiddenOosten, waar het nu en dan lastig
werken was. Culturele misverstanden,
een ernstige blessure door een val
tijdens het optreden, bedreigingen, knokpartijen, een tijdje in de
gevangenis gezeten: stof genoeg voor
meerdere hoofdstukken in het boek
over Jimmy White.
Toen Harrie Valk zo rond 1969 stopte,
stond Bart voor het blok. Als bovenman had hij zich altijd moeten richten

op zijn onderman. “Als bovenman
mag je eigenlijk niks kunnen.” Maar
nu moest hij het toch alleen zien te
rooien, met zijn vrouw als bevallige
assistente. Bart zette uiteindelijk een
equilibristen-act van 9 à 10 minuten
in elkaar waarmee hij 25 jaar zou
optreden, met Lydia aan zijn zijde.
Eerst als Jimmy White and Lady, later
als Jimmy White and Lydia.
De evenwichtsact die ze brachten,
bestond uit het balanceren op een
rol, het op elkaar laten draaien van
vlijmscherpe dolken, en het hooghouden van onnoemelijk veel draaiende
borden, iets waarmee Bart zelfs nog
het Guinness Book of Records heeft
gehaald.
Talentenjacht
Vijfentwintig jaar optreden met
dezelfde act, het was in de wereld
van het variété niet ongebruikelijk.
Bart: “Mensen kennen je ergens van.
Daar word je op vastgepind. Als het
eenmaal goed gaat, moet je het niet

meer veranderen.” Dat neemt niet
weg dat Jimmy en Lydia tussendoor
ook met langere programma’s hebben
opgetreden in de Verenigde Staten
en Engeland. Op zich al stof voor
een boek. In Nederland was Jimmy
White afgelopen jaar nog te zien in de
tv-talentenjacht Holland’s Got Talent.
Dit tot afgrijzen van bevriend pianist
Tonny Eyk. Vijftig jaar in het vak en
dan meedoen aan een talentenjacht?
Bart: “Ja, zo’n verleden is leuk,
maar ik wil nú bezig zijn. Als ik op
de bühne sta, voel ik: dit is waar ik
thuis hoor. Om daar te komen moet je
jezelf in de kijker spelen. En die tvoptredens hebben me wel weer werk
opgeleverd.” Op z’n 71e is Bart ook
nog begonnen aan klassiek ballet.
Energiek: “Het verhaal is nog niet uit,
hoor.”

“Ik weet alles over Marco Maas”
Naar aanleiding van het oproepje in de vorige Bal Na, kreeg ik een mail met deze inhoud:
“Diverse familieleden maakten mij attent op een artikel in De Oud- Rotterdammer waarin gevraagd werd wie iets wist over de
zanger Marco Maas uit Rotterdam. Ik weet alles over hem: ik ben het namelijk zelf. Ik woon nog steeds gedeeltelijk in Rotterdam,
zo’n drie maanden per jaar. De rest van het jaar woon ik in aan de Costa in Spanje waar we een appartement hebben.”
Was getekend: Marco van Lent. Kortom: Marco Maas is terecht. Als deze Rotterdamse zanger - die meerdere singletjes op z’n
naam heeft staan - weer in Nederland is, spreek ik met hem af, en krijgt u het hele verhaal.
TRIO VERSLOOT
Het Rotterdamse Trio Versloot uit
de vorige oproep is, in zekere zin,
ook gevonden. Het Trio Versloot,
bestaande uit: Toon Versloot, Wim
Gerards en Gerard Jongste. Een
familielid van Toon belde. Toon is
overleden, in 2007. De weduwe van
Toon, die ik daarna sprak, vermoedt
dat Gerard Jongste ook niet meer onder ons is. Blijft over: Wim Gerards,
accordeonist uit Schiedam. Hij was
een stuk jonger dan de andere twee.
Wie weet meer?

Voor vragen, tips of materiaal, mail naar:
Rolandvonk@telfort.nl of bel 06-24815203
Roland Vonk besteedt op Radio Rijnmond
wekelijks aandacht aan Rotterdams amusement
in het programma Archief Rijnmond:
zondag 11.00-12.00 uur, herhaling de dinsdag
erna 22.00-23.00 uur. Muziek van de artiest of
groep in deze rubriek is, voor zover aanwezig,
steeds te horen in de eerste aﬂevering van Archief
Rijnmond na het verschijnen van deze krant.

KOOS VAN DER WIEL
Jo Erstfeld uit het Oude Noorden reageerde op de oproep om informatie
over Koos van der Wiel in de vorige
Bal Na. Zij kan zich herinneren dat
Koos zo rond 1946/1947 als pianist
werkte in dansschool Kuijt aan de
Vlietlaan in Kralingen. Ze omschrijft
hem als een aardige man. Wat hij na
zijn werk bij de dansschool is gaan
doen, blijft onduidelijk. Jo heeft
alleen de – latere - artiestenkaart van

Koos die ik ook heb: Koos van der
Wiel met accordeon. En achterop een
woonadres: West-Kruiskade 10. Wie
kan meer vertellen?
JOSSY EN JOSINO
Een maand geleden kon u op deze
pagina lezen over het Rotterdamse
accordeon-danspaar Jossy en Josino,
in 1947 verongelukt bij Nieuw
Guinea tijdens een tournee voor
Nederlandse militairen. Ik vroeg toen
of iemand iets wist over geluidsopnamen van het duo, geluidsopnamen
die een familielid zich meende te
kunnen herinneren. Naar aanleiding
van het verhaal in De Oud-Rotterdammer belde Fons de Meerseman
uit België. Ook daar wordt deze
krant gelezen. Hij weet zeker dat er
een plaat is geweest, want hij heeft
die zelf opgenomen. Hij had in 1947
zelf een 78-toeren snijmachine.
Sterker nog: Nol Joosten (‘Josino’)
en hij hadden het plan om na die
Indië-tournee samen een opnamestudio te beginnen. Daar is het

door de dood van Nol niet meer
van gekomen, maar volgens Fons
is die ene plaat bij de moeder van
Nol gebleven, mevrouw Joosten op
het Noordereiland. En het staat hem
bij dat een nichtje van die moeder,
genaamd Nolda Bartels, uit de
Oeverstraat, zich over de inboedel
heeft ontfermd. Zou zij ook de plaat
hebben? En is die nog intact?
Het is nog steeds een speld in een
hooiberg, maar we hebben de hooiberg in elk geval ietsje kleiner weten
te maken. Wie informatie heeft: laat
het horen.

ik toen in het A-juniorenelftal van
voetbalvereniging NRC speelde met
onder anderen John van Raaij (zeer
balvaste laatste man) en Dave de
Booy (als de terrier in de achterhoede). In het seizoen 1959/1960
werden wij kampioen en dat werd
gevierd op het oude Toepad-complex
achter de van Gendtkazerne.
Nog een opmerking: op 4 april 1962
moest John van Raaij zich in Grave
melden voor de militaire dienstplicht. Mede-recruten waren Ruud
en Riem de Wolf, toen beter bekend
als The Blue Diamonds.”

JOHN VAN RAAIJ
Bandparodist John van Raaij is
dankzij het verhaal over hem in deze
krant weer in contact gekomen met
oude voetbalvrienden. John vormde
in eerste instantie het bandparodisten-duo Johnny & Dave, samen
met buurjongen Dave de Booy. Het
verhaal in DOR bracht herinneringen
boven bij lezer Henk Schutten. Hij
ging “50 jaar terug in de tijd, waarin

En dankzij de Rotterdamse liedjeszanger Kees Korbijn heb ik een
spoor gevonden van Lenneke (miniDorus) en Lisa Brown (Lisa Lux) uit
de vorige Bal Na. Ga ik achteraan.
Werk aan de winkel!
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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.

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465, email: aphap2@xs4all.nl
Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

GROOTS JUBILEUM CONCERT

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

DUTCH SWING COLLEGE BAN

Service

Dienst

Werk

D

m.m.v. FREEK de JONGE- LAURA FYGI
Mrs.Einstein - Dim Kesber
Dr.A.Philipszaal - Den Haag za. 8 mei
Kassa : 070 – 88 00 333

D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
l

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

www.ovmrotterdam.nl

Venrooy Tandtechniek

l

Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

EETCAFE/PETIT RESTAURANT

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

Betaalbare
diensten
▪ particulieren
▪ bedrijven

Wilt u een gratis deskundig advies?
▪ Inbraakpreventie ▪ Klussendienst
▪ Tuinonderhoud
▪ Catering
▪ Schoonmaak
▪ Huishoudelijke Dienst
Een adviseur komt bij u langs!
SDW - Roer 28 - 3068 LE Rotterdam
tel. 010-4564022 - www.sdw-rotterdam.nl

l

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

Oudedijk 151
3061 AB  Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Restaurant “Johannahoeve”

25% korting

op de gehele rekening van 2 tot 4 personen alléén op de
à la carte kaart incl. drank van zondag t/m vrijdag.
(uitgezonderd menu’s, andere aanbiedingen en tijdens feestdagen)
Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 31 maart 2010, “één bon per gezelschap”
Gehele week geopend
• à la carte restaurant
• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen
• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid
‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu

STAAL ROTTERDAM PRESENTEERT :

Meezing gala van Staal

‘De-voel-voordelig-hoelekker-de-lente-is-Pas.’
Proef een broodje La Prima Vera in hartje stad

Iedere 3e zaterdag van de maand* van 17.00 tot 23.00 uur
Spetterende live artiesten in een ongedwongen sfeer in de
mooiste zaal van Rotterdam, Zaal Staal.

€ 7,90

€5,

50

vanaf

Voel je VIP en ga kijken in 24 bijzondere gebouwen

€ 0,-

Ga mee op dagtocht naar historisch Leuven

€ 22,50

Geniet van een voorjaarsmenu met heerlijke asperges
Ga gezond aan de wandel met een lesje Nordic Walking
Bewonder een dagje de bloemen op de Keukenhof

€13,-

Zaal Staal
Beursplein 33
3011 AA Rotterdam
010 4443494
www.staalrotterdam.nl
Wij zijn gemakkelijk te
bereiken met het openbaar
vervoer, halte Beurs.

Met zaterdag 20 maart oa:
Rob Griekspoor
Ray Martin
Peter Barnes
En vele anderen
Presentatie van Ellis Chicago
(bekend van o.a. het Oude Noorden Zangfestival)
l)
Kaarten € 9,00 per stuk inclusief een welkomst drankje
Let op!! Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus bestel snel via:
info@staalrotterdam.nl of bel 010 4443494
Natuurlijk kunt in Zaal Staal
van een hapje en een drankje genieten
*Met uitzondering van juni, juli en augustus.

€ 5350

€27,50
€ 10,-

€5,€ 26,95

€15,-

Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 8,95 p.p.
(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

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

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

€ 9,95 p.p.

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

Tel. 0180 - 418 414
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-- Er op uit! Kalender -Expositie Tarwewijk
en Carnissebuurt in Oudheidkamer Charlois

Maart

t/m 15
ber

Septem

t/m 30

Tentoonstelling De Charloisse winkeliers

Stichting Historisch Charlois, Grondherendijk 84 –
za/zo 13.00-17.00 uur – Voor informatie 010-4806618

Rotterdam Oorlogshaven

OorlogsVerzetsMuseum, Coolhaven 375

Maart

75e Boekenweek

Maart

Rijden door Rotterdam 1980-1994;

De nieuwe fototentoonstelling van de Stichting Historisch Charlois toont
een prachtige selectie van historische foto’s van de volksrijke en levendige Tarwewijk en Carnissebuurt.

Maart

Storyville Jassband

Er is beeldmateriaal van onder meer de Laantjes, de Carnissestraten, de Katendrechtse Lagedijk die
de beide wijken doorsnijdt, de Verschoordriehoek, diverse speeltuinen, de molen van Piet Engel en
ook de grote veranderingen in de wijken van nu komen aan bod.
De tentoonstelling gaat zaterdag 6 maart voor drie maanden open. De Oudheidkamer is gevestigd aan
de Grondherendijk 84 in Oud-Charlois (bereikbaar met buslijn 73). Geopend op zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur. Informatie: 010-4806618, www.historischcharlois.nl of historisch.charlois@
wxs.nl

Maart

Meezing gala van Staal, met Rob Griekspoor,
Ray Martin en Peter Barnes

t/m 20
- De hofjes bij de Katendrechtse Lagedijk in bepaalden lange tijd het aanzien in Carnisse.
Foto verzameling Rein Wolters -

Schiedams Waterjaar van start
In 2010 staat Schiedam in het teken van WATER. Naast schitterende waterevenementen, is er veel aandacht voor de maritieme industrie. Binnen de Schiedamse stadsgrenzen bevinden zich bedrijven van
wereldformaat. Mammoet, die wereldwijd spectaculaire bergingen, hijswerkzaamheden en transporten
uitvoert, is daar één van. Het themajaar gaat daarom ofﬁcieel van start met de Maart Mammoet Maand.
Op zondag 14, 21 en 28 maart wordt om 14.00 uur in het Filmhuis Schiedam een documentaire over
de berging van de Koersk, de Russische kernonderzeeër die in 2000 na een ongeval zonk, vertoond.
Unieke beelden van de berging op de Barentszzee en interviews met direct betrokkenen uit onder
andere Schiedam, Sint Petersburg en Aberdeen maken het persoonlijke verhaal achter de technisch
unieke bergingsoperatie tastbaar. Op zondag 28 maart geeft de heer Jan van Seumeren sr. (Technical
Advisor Mammoet) voorafgaand aan de laatste vertoning eenmalig toelichting op de spectaculaire
berging van de kernonderzeeër. Bezoekers van de documentaire krijgen van Mammoet een gratis kopje
kofﬁe aangeboden. Kaarten kunnen worden gereserveerd via de VVV: 010 – 473 30 00.
Kijk voor meer informatie op www.ontdekschiedam.nu.

11

14

20

Maart

21

Maart

28

Presentatie bij de afdeling Rotterdam van de NVBS
door Hans Casteleijn
Prinsekerk, Schepenstraat 69 – 20.00 uur – Entree € 2,50 voor
leden, € 1,25 voor leden tot 18 jaar, € 3,50 voor niet-leden.

C5 Jazz, Schiehaven 11 – 15.00 uur – Entree € 7,50

Zaal Staal, Beursplein 33 (Beursgebouw) - 17.00 tot 23.00 uur
Kaarten € 9,- (incl. een welkomstdrankje)
Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus bestel snel via:
info@staalrotterdam.nl of 010-4443494

Dialezing Rotterdam-west en Delfshaven
door Jan Groen in ’t Woud
Stichting Ons Rotterdam,
Kerkwervesingel 53 - 14.00 uur - Gratis
Gezien het beperkte aantal zitplaatsen is het wel
noodzakelijk dat men zich van tevoren aanmeldt:
010-4806373 of janonsrotterdam@hetnet.nl

Paasbuffet met optreden van Koor
‘Nieuw Zuid’

Wijkaccommodatie Charlois, Clemensstraat 111 – v.a. 12.30
uur - € 8,50 (incl. buffet) Voor informatie 010-4282042

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

OUD ROTTERDAMMERTJES
GEVRAAGD

PARTY & VERHUUR

Word collectant
Bel 070 - 315 55 39
www.hartstichting.nl

Wij weten wat
feesten is!

0180 - 61 41 79

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

TRANSPORT
VRACHT TAXI
KUSTER TOTAAL SERVICE, ANY WAY ANY TIME
Speciaal voor particulieren, die iets willen kopen of
verkopen en TRANSPORT zoeken. Kleinmeubelen,
dozen etc. Gunstig tarief. Rotterdam e.o
€ 25 per u. excl. btw incl. 30 km. Max. 450 kg.
Afm. 150x120x120. totaalservice@online.nl
Tel : 010 4580117 / 06 18576628

FOTO’S

Foto’s Jan Roovers
en Henk Hartog
bekijken/bestellen.

www.fotovanrotterdam.nl

COMPUTER

PEDICURE

PC Hulp voor Senioren
Snel en flexibel - Hebben geduld en een luisterend oor
Kwaliteit en service - Zeer voordelig uur tarief

Zoekt u een schone en betrouwbare pedicure bij u aan huis? Tel: 0650909075
*ook voor diabetische voetverzorging

Meer informatie vindt u op onze website: http://pchulpvoorsenioren.nl
Bel eerst onze helpdesk voor u verder gaat, tel. 06 – 519 719 26

ARNOUD VOET

DIVERSEN
Wilt u een paar uur in de week iets voor iemand
anders betekenen? Bel dan naar Unie Van
Vrijwilligers en wij helpen u graag verder.
Tel. 010 - 413 08 77 of kijk op www.uvvrotterdam.nl
Het dagelijks leven op RK jongens- en meisjesinternaten 1910-1980, Een Eeuw Ned. passagiersvaart
HAL, Korps Rijkspolitie 50 jaar, 175 jaar Kon.
Marechaussee, Onze Prins Bernhard In het publiek en
binnenskamers, Hondenboeken div. titels wa Braaf.
0182530419 06 25015047

GEVRAAGD
PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

Voorhaven 16, Delfshaven
(010) 2847362 of
(010) 2763852
of 0647 775893
Email:
arnoudvoet@orange.nl
www.uitgeverijvoet.nl

FILMS

SUPERCABINES 400 PROG.
=======================
2 CINEMA-ZALEN
ADULT SHOP 010-477 6710
SOETENDAALSEKADE 55
R.DAM GEOP. 10.00-23.00
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3 Hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen!
75 meubelfabrikanten onder een dak!

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

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden voor Rotterdam en omstreken

010-24.29.812

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

LINNENKASTEN

DRESSOIRS

LATTENBODEMS

EETHOEKEN

MATRASSEN

FAUTEUILS

2.5-1-1

Stof/leer
E. 2398,-

KLEINMEUBELEN

Seniorenledikanten 1, 2 persoons en deelbaar / actie: 90 x 200 nu E. 199,-

Grote sortering voor kleine woonkamers! Dressoirs, salontafels, eetk.tafels enz.

VERBREE MEUBELEN
Persoonlijke uitvaartzorg

Bewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.

Belastingaangifte ZONDER afspraak
Ma t/m do van 11.00 – 18.30 uur.
Hypotheek- en belastingadviesburo De Vries,
Mathenesserweg 92, Tel.: 010 – 4155300

Welkom!

LEDIKANTEN

WANDKASTEN

SALONTAFELS

Concept-uitvaart vanaf € 2.950,--

Informatie: 010-24.29.810
Website: http://www.wimzwijnenburg.nl

BANKSTELLEN

Prijs € 50,= Box 3 € 20,= extra.
Ps. Aanvragen huur en zorgtoeslag
moeten voor 1 april.
Huis bezoek minder validen mogelijk

3500m2

Twijnstraweg 6a (industrieterrein) 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

1988
1988

-

2009
2010

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928

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

Gratis parkeren
Eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

Cuidado-PGB

PGB zorg en administratie
• (her)indicatie
• Advies
• Bemiddeling
• Administratie
• Persoonlijk
• Huisbezoek
IJsseldijk 315 - 2922 BJ Krimpen a/d IJssel
Tel.: 06 – 23 37 68 06 - I: www.cuidado-pgb.nl
E: m.meilof@cuidado-pgb.nl

De Magistraat,
woonzorg op
sterrenniveau...

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

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

domus magnus
de luxe van ouder worden

Klassiek Bankstel
3-1-1 • 100% mohair

Uitgevoerd met Pullman binnenvering

€ 3350

Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
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- De Rose Spoorstraat met
links in de Rosestraat op 312
in het pand met de witte gevel de
zaak van rijwiel- en motorhandelaar
Henk Westerhof. Foto verzameling
Jaap Berkhout/BOF -

Deelnemers
gevraagd voor
‘Voorjaarsmarkt’ bij
Humanitas aan Zee
Zaterdag 10 april organiseert Humanitas aan Zee in Hoek van Holland een
voorjaarsmarkt. Verenigingen, stichtingen, maar ook particulieren kunnen
zich aanmelden als deelnemer(s) aan
deze markt. Hebt u bijzondere ideeën
en/of uitvoeringen voor deze markt
dan is dit altijd bespreekbaar. Er is een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
dus een snelle aanmelding is gewenst.
Het is absoluut geen rommelmarkt!
Er wordt streng geselecteerd om te
veel dubbele handel te voorkomen. De
voorjaarsmarkt wordt gehouden in de
gebouwen van Humanitas aan Zee aan
de Hoekse Brink in Hoek van Holland
en is van 11.00 uur tot 15.00 uur. Als
onkostenvergoeding wordt gevraagd
€ 15,-- per stand. Muziek- en/of zangverenigingen, maar ook individuele
muzikanten die een optreden willen
verzorgen zijn van harte welkom. Bij
aanmelding duidelijk vermelden met
welke artikelen u op de voorjaarsmarkt
wilt staan. Aanmelden kan alleen
schriftelijk en/of per email: hkoster@
humanitas-rt.nl Humanitas aan Zee,
t.a.v. H. Koster, Hoekse Brink 219,
3151 GB Hoek van Holland.
Voor vragen kunt u bellen naar Jan van
der Maarel tel: 06-20351179.

Vrijwilliger worden?
Unie van Vrijwilligers (UVV) is op
zoek naar vrijwilligers die het leuk
vinden om met iemand iets te gaan
ondernemen (museum/uitgaan/naar
de markt/voetbalwedstrijden) of hem/
haar gezelschap biedt. Daarnaast zijn
wij op zoek naar tuinvrijwilliger, een
vrijwilliger voor een speel-o-theek,
gastvrouwen/-heren voor de bloedbank
en voor een logeerhuis, vrijwilligers
die van spelletjes houden en naar begeleiders die bewoners naar de fysiotherapie brengen. Er is een inwerkperiode,
goede begeleiding, prettige werksfeer,
reiskostenvergoeding en werktijden
zijn in overleg. Wilt u zich inzetten
voor mensen die uw hulp goed kunnen
gebruiken, belt u dan voor meer informatie over deze en andere vacatures
met 010-4130877 of kijkt op onze
website: www.uvvrotterdam.nl.

Aan de
deur kopen op
afbetaling was doodnormaal
De eerste generatie van na de Tweede Wereldoorlog had het financieel niet breed.
Het merendeel van de babyboomers kwam niet verder dan de ambachtschool of (m)
ulo en ging meteen daarna aan het werk. Menig jongen of meisje maakte de vervolgschool zelfs niet af en ging al eerder op zoek naar een baas. Veel toekomstperspectief was er niet, zeker doordat hun ouders het ook niet breed hadden. Rondkomen
moest van het weekloon van vader en over de hoogte daarvan naar huis schrijven
was de moeite niet waard.
De woningnood na het Duitse
bombardement in 1940 was groot
en werd nog groter toen de jongeren van de naoorlogse geboortegolf
hun vleugels uitsloegen. Woningen
waren er niet voor hen. Inwonen
bij een van de wederzijds ouders
of elders op een zolder was het
perspectief. Jonge stellen met durf
kozen voor een rigoureuze oplossing en emigreerden naar Canada,
Australië of Nieuw Zeeland.
Makkelijker werd het er voor de
achterblijvers niet op, want het
woningtekort bleef onveranderd
hoog en de lonen laag. Sparen
was nauwelijks mogelijk. Binnen
die vicieuze cirkel groeide wel de
vraag naar vertier en de behoefte
naar luxe goederen als brommer,
televisie of zelfs een auto. Geld
was er niet voor, maar dat was niet
eens zo erg doordat de boom voor
kopen op afbetalen intussen tot in
de hemel groeide. In de Rosestraat,
waar ik in 1964 op 258 mijn eerste
huurwoning betrok, kwamen de
verkopers van afbetalingsmagazijnen bijna deur aan deur. Ook
bij mij. Een vertegenwoordiger
van De Condor had ons in een
onbewaakt ogenblik allerlei keukenspullen verkocht. “Kost je maar

- Handelsonderneming Condor van P. Schaap verhuisde na 1955 van de Lange Hilleweg 202b in Bloemhof naar de (korte) Hilledijk 192 in Hillesluis en is daar anno 2010
nog steeds gevestigd. Foto Rein Wolters -

een rijksdaalder in de week”, hoor
ik hem nog zeggen. Kleding betrok
mijn vrouw van een verkoper van
Rodago. Altijd had hij wel koopjes,
maar die toch een stuk duurder
en soms ook minder van kwaliteit
waren dan bij C&A. In onze drang
naar vernieuwen en ‘erbij horen’,
hadden we dat niet in het snotje.
Verleiding
Via brandstoffen en oliehandelaar Wim van Kralingen uit
de Verschoorstraat 72-74 (zijn
knecht John kwam wekelijks onze

- De voor die tijd moderne hoekwinkel van afbetalingsmagazijn Rodago in 1961 op de
hoek van Sint-Andriesstraat en Abcoudestraat had een brede klantenkring. Foto ‘Rotterdam door de tijd deel 11 – deelgemeente Feijenoord’/uitgeverij Voet-Jan Roovers -

in de wc geparkeerde blikken
kachelpetroleum vullen) hadden
we een bankstel en een prachtige
salontafel gekocht. Met een tientje
in de week betaalden we af, gelijk
met de afname van de brandstof
die centen per liter duurder was
dan elders. We lieten het maar zo,
want Wim (een ex-melkboer) had
ons toch maar ﬁjn aan die mooie
huisraad geholpen. Dat we er stukken duurder mee uit waren dan iets
van dezelfde kwaliteit bij De Gele
Pui van de vader van Bernard de
Koning op de Beijerlandselaan 27,
drong pas veel later tot ons door.
Ook aan Wehkamp in Deventer
betaalden we af aan onze, in de
folder o zo mooie, maar achteraf
waardeloos van kwaliteit zijnde,
slaapkamer. Last but not least
hadden we ons in 1965 ook nog
eens vastgelegd aan het wekelijks
betalen van tien gulden aan Radio
de Kroon aan de Beijerlandselaan
8a (en een ﬁliaal aan de Schiedamseweg 117), waar ik me had laten
verleiden tot de aankoop van een
zwart-wit televisie van zevenhonderd (ja, heus) gulden. Elke maan-

dagmiddag parkeerde ik er mijn
Zundapp-brommer voor de etalage
en stapte met het afbetalingsboekje
binnen om een tientje te betalen.
Die brommer was trouwens ook op
de pof gekocht (via ﬁnanciering bij
de Rotterdamse Disconteringsbank
van 1928 aan de Schiedamsevest
45) bij rijwielhandelaar Henk J.
Westerhof in de Rosestraat 312
en daar moest ik drie jaar aan
afbetalen.
Bijspringen
Zo ging bijna de helft van mijn
weekinkomsten op aan betalingsverplichtingen. Af en toe werd ik
er niet vrolijk van en was ik blij
als mijn schoonouders ﬁnancieel
bijsprongen als een van onze
kinderen toe was aan nieuwe
schoenen of kleding. Aan onze
deur kwamen de verkopers van
goederenhandel Rodago uit de Sint
Andriesstraat 24a/Abcoudestraat
46, handelsonderneming De
Condor van de Hilledijk 192-194
en daarnaast moest ik elke week
nog eens vier gulden afbetalen bij
rijwielhandelaar Jan Groen in de
Strijensestraat 15. Van hem hadden
we een strijkijzer en een wasgoedcentrifuge afgenomen. Zodra er
weer een beetje was afbetaald,
nam je er weer iets nieuws bij en
betaalde een paar kwartjes meer.
Zo gemakkelijk was dat, maar tegelijk kon het ﬁnancieel behoorlijk
uit de hand lopen. Al snel kon ik
niet meer voldoen aan de Zundapp
aﬂossing. Na diverse waarschuwingen stond een deurwaarder op
de stoep bij mijn werkgever, Van
Berkel’s Melkinrichting, en legde
loonbeslag. Gelukkig voor mij
betaalde directeur Aad van Berkel
de vordering en trof met mij een
regeling. Wekelijks hield hij tien
gulden in van mijn loon tot de
schuld was vereffend. Ik ben hem
er nog dankbaar voor. Het was een
harde en tegelijk goede leerschool,
want een dergelijk afgang wilde
ik niet meer beleven. Nimmer heb
ik meer iets gekocht op afbetaling,
behalve dan het eerste koophuis.
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TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

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

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

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!!!

Bezoek onze toonzaal in de regio

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

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

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

23 vestigingen in Nederland

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

• Huismeester en 24-uurs service aanwezig.
• Winkelcentrum en (zorg)voorzieningen
op loopafstand.
• Riante zonnebalkons van 13 m2 op het zuiden.
• Ruime eigen berging in het souterrain.
• Inpandige privé parkeerplaats.

ÒWonen waar gezelligheid
en rust elkaar ontmoeten...Ó

www.woneninnoordstaete.nl

• Per direct beschikbaar zonder bouwrente.

1-2-3 een woning kopen
met drie zorgeloze regelingen
Binnen het concept van ‘Het Nieuwe Kopen’ kunt u een
keuze maken uit drie aantrekkelijke regelingen.

ZAT KIJKO
C
ER
DAG HTEN
13 M D
AA
RT

Modelwoning bezoeken? Bel 0180 - 645 000

1
2

Kopen zonder risico

3

De Meerwerk Cheque

Indien u er niet in slaagt om binnen een gezamenlijk afgesproken termijn uw huidige woning te verkopen biedt Kanters u de mogelijkheid om de
koopovereenkomst van de nieuwe woning kosteloos te ontbinden. Vanzelfsprekend zal Kanters zich samen met u maximaal inspannen om uw
huidige woning binnen deze termijn te verkopen. Heeft u hierover vragen en wilt u een toelichting over de procedure en voorwaarden, mail naar:
hetnieuwekopen@kanterstbi.nl

Geen dubbele woonlasten

Woningen die reëel zijn geprijsd worden altijd verkocht. Soms kan uw woning echter langer te koop staan dan u had verwacht. Indien op dat moment
uw nieuwe woning al is opgeleverd bestaat de kans dat u wordt geconfronteerd met dubbele maandlasten. Kanters is bereid een substantiële
bijdrage te leveren om deze eventuele dubbele lasten te verlagen of zelfs te reduceren. Zelfs tijdens de bouw is er al een bijdrage mogelijk. Wat voor
u het slimste is rekenen we graag uit tijdens een persoonlijk gesprek. Heeft u hierover vragen en wilt u een toelichting over de procedure en
voorwaarden, mail naar: hetnieuwekopen@kanterstbi.nl

Laat u geen woning achter of bent u niet bang hiermee te blijven zitten? Maak dan gebruik van de Meerwerk Cheque. Met het bedrag
van de cheque komt Kanters TBI u al een heel eind tegemoet in de kosten voor eventueel meerwerk. Een luxere keuken of badkamer
bijvoorbeeld, of een compleet aangelegde tuin. Neem contact met ons op en samen kijken we wat er mogelijk is betreffende uw droomwoning. Heeft u hierover vragen en wilt u een toelichting over de procedure en voorwaarden, mail naar: hetnieuwekopen@kanterstbi.nl

Kijk voor meer informatie, voorwaarden, procedures en beschikbare woningen op www.hetnieuwekopen.nl

Luxe 3-/4-kamerappartementen in
Ridderkerk met terras op het zuiden
Prijzen vanaf € 229.500,- v.o.n.
Per direct beschikbaar!
Verkoopbegeleiding
Atrium Makelaardij
Telefoon 0180 - 46 40 47
www.atrium-makelaardij.nl
Veldhoen & Romeijn
Nieuwbouwmakelaars
Telefoon 0186 - 62 13 00
www.veldhoen-romeijn.nl
Kijk voor meer informatie,
voorwaarden, procedures en
beschikbare woningen op
www.hetnieuwekopen.nl
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Als je in de fout gaat…..
Het is langzamerhand bekend, dat De Oud-Rotterdammer letterlijk gespeld wordt. Niet
alleen de redactie en de vele ‘stukjesschrijvers’ leggen hun ziel en zaligheid in deze
krant, maar ook de lezers dragen hun steentje bij. Dat bleek weer ná het laatst verschenen Spionnetje. Ik keek daar naar de verkiezingen ‘toen en nu’ en had het ondermeer
over de stemplicht. Fout, fout, helemaal fout!
Er is tussen 1917 en 1970 nooit een
stemplicht in Nederland geweest; er
was wel een opkomstplicht. Hoewel
de volksmond het over een stemplicht had, was men slechts verplicht
naar het stemlokaal te komen. Als je
daar niet wilde stemmen, moest de
voorzitter in het stemlokaal procesverbaal opmaken en de weigering
om te stemmen daarin opnemen. Dit
was een tijdrovende zaak en stond
een ongestoord verloop van het stemmen aardig in de weg. Maar zover
kwam het in de praktijk zelden. De
‘weigeraar’ pakte het stembiljet
aan en deponeerde dit onbehandeld
direct in de stembus. Hij stond er
niet bij stil, dat deze ‘blanco’ stem
als ongeldige stem werd meegeteld
bij het vaststellen van de kiesdeler.
Hiermee was het heel goed mogelijk,
dat de ‘weigeraar’ onbewust zijn
blanco stem bij een partij liet komen,
waar hij zeker nooit op gestemd zou
hebben. Ik denk er goed aan te doen
direct mijn foutje aan het begin van
dit Spionnetje te corrigeren.
Allan
Een tram- of treinfanaat begint bij
het woord Allan gelijk te glunderen.
Deze naam staat gelijk aan zeer
goede trein- en tramstellen.
Maar Allan is veel meer dan een
naam van vijf letters; het was officieel Allan & Co´s Koninklijke Nederlandsche Fabrieken van Meubelen en
Spoorwegmaterieel NV. Het bedrijf
begon in 1839 als meubelfabriek; er
werden ook scheepsbetimmeringen
gemaakt. Rond 1902 begon men met
de bouw van (houten) tramrijtuigen
voor de stoomtram, bij de komst van
de elektrische tram in Rotterdam.
In 1906 waagde men zich ook aan
de productie van ijzeren elektrische
trams. Niet alleen de RETM (later
RET) was een grote afnemer, maar
ook de HTM in Den Haag stelde in
de jaren tot 1927 relatief veel Allanmaterieel in dienst.
De eerste spoorwegrijtuigen verlieten in 1910 de fabriek. Zowel
aan de spoorwegen in Nederland
als in Nederlands-Indië werd veel
materieel geleverd. Ook buitenlandse
spoorwegmaatschappijen waren
afnemers.
Met de trams en treinen hield het
niet op. Tussen 1925 en 1950 werden
ook autobussen geproduceerd,
waaronder 66 Crossley-bussen
voor de dochterondernemingen van
de NS (1947-48). Na de Tweede

Wereldoorlog werd nog materieel
geleverd aan de RET (de bekende
gestroomlijnde tramstellen) en
aan de Nederlandse Spoorwegen
(postrijtuigen, treinstellen mat ‘46,
dieselelektrische rijtuigen ‘Blauwe
Engelen’, Hondekoptreinstellen en
diesellocomotieven (NS 2200). In die
tijd waren de Portugese spoorwegen
een grote Europese klant, die een serie rijtuigen, gelijkend op de Blauwe
Engelen, afnam.
In 1959 viel het doek voor Allan.
De fabriek aan de Kleiweg sloot zijn
deuren. De RET zag in deze fabriek
een prachtige Centrale Werkplaats,
met goede aansluitingen op het
tram- en treinrailnetwerk. Het ziet
er in 2010 naar uit, dat de RET-CW
op deze locatie de langste tijd heeft
gehad.
Meubelfabriek
Hoewel er weinig bekend is van de
Allan-meubelfabriek, heeft deze
sectie de nodige sporen achtergelaten. DOR-lezer Joop Harmsen weet
genoeg van de trein- en tramvoertuigen fabrikant, maar is zeer geïnteresseerd in die ‘andere’ Allan. Hij laat
me weten: “Allan behoorde tot een
van de grootste meubelproducenten
van Nederland en heeft paleizen,
landhuizen, en schepen betimmerd
en gemeubileerd. Denk daarbij aan
het Atlanta Hotel, de Statendam
II, station Hofplein, de Groote
Schouwburg en het Rembrandtheater
in Amsterdam. Zij adverteerden ook
voor meubelen voor de ‘gewone
man’. Juist voor deze meubelen heb
ik grote interesse.”

- Deze advertentie stond in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 6 maart 1933 -

Allan was gevestigd aan het
West Nieuwland, Goudserijweg
(de straatnamen Meubelstraat en

Palissanderstraat herinneren hier
nog aan), de Oudedijk en aan de
Ceintuurbaan/Kleiweg. Op de plek
aan de Oudedijk zit nu supermarkt
Albert Hein. Winkels waren er in
Den Haag (Noordeinde) en Rotterdam (Grote Markt). Joop Harmsen
is heel benieuwd of er iemand is, die
nog meubelen heeft die aantoonbaar
van Allan afkomstig zijn of foto’s
en/of verhalen of documenten. Joop
wil het industrieel verleden van dit
wereldbekende Rotterdamse bedrijf
beschrijven en vraagt uw hulp. Reacties zijn welkom bij spionnetje@
ditisrotjeknor.nl

- Deze Allan-buffetkast was duidelijk
niet voor ‘de gewone man’ -

Rotterdam Oorlogshaven
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam (OVMR) bij Metrostation Coolhaven toont van 4 maart tot en met
30 september de jubileumtentoonstelling Rotterdam Oorlogshaven.
Deze tentoonstelling geeft een
indringend beeld van de haven van
Rotterdam en wat de Duitse bezetting tussen 1940 en 1945 voor de
havenstad Rotterdam en de werkers
daarin voor gevolgen had. Het belicht de unieke positie die de haven
van Rotterdam tijdens de bezettingsjaren innam met de thema´s:
Rotterdam bezet, haven, werven,
Kriegsmarine, bastion & doelwit,
ondertussen ver van huis, vernieling
haven en wederopbouw.
In mei 1940 valt Nazi-Duitsland
Nederland binnen en bombardeert
Rotterdam. Het historisch hart van
de stad verandert in een rokende
puinhoop. Buiten het centrum vallen
de havens en de werven vrijwel
onbeschadigd in Duitse handen.
Een keur van havenfaciliteiten, die
tot de grootste en de beste van de
wereld behoren, komt ten dienste van
Hitlers oorlogsvoering. Met name
in de scheepsbouw wordt gewoon

door Aad van der Struijs

geproduceerd. Tussen 1940 en 1945
bedraagt de totale Nederlandse
scheepsbouwproductie voor de Duitsers circa 800 nieuwe oorlogsschepen en 2000 vaartuigen omgebouwd
voor oorlogsdoeleinden. Rotterdam
en regio hebben in deze aantallen een
belangrijk aandeel.
Rotterdam dient ook als uitvalsbasis
voor de Kriegsmarine. Het is niet
voor niets, dat het havengebied een
belangrijk doelwit wordt voor geallieerde bommenwerpers. Afzwaaiende bommen komen in woonwijken
terecht en maken in de loop van de
jaren bij elkaar bijna net zo veel
slachtoffers als het bombardement
van 14 mei 1940.
In september 1944 lijken de geallieerde legers vanuit Frankrijk en België snel naar Nederland te stoten. Als
reactie daarop beginnen de Duitsers
met het drastisch slopen van kades,
kranen, scheepshellingen en bedrijfsgebouwen. Verwrongen en treurig
gaat het vroegere economisch hart
van Nederland de lange hongerwinter in. Na de bevrijding in mei 1945
toont de Rotterdamse bevolking zijn
veerkracht en start met hernieuwde
energie de wederopbouw van eerst
de havens en dan het centrum van
de stad. Het vreedzame Rotterdam
van vandaag, weer uitgegroeid tot
wereldhaven, is gebouwd op een
bewogen verleden.
Verzetsmuseum
Door het luiden van de scheepsbel
van de ‘oude’ Statendam, werd 3
maart de tentoonstelling officieel
geopend.
Het OorlogsVerzetmuseum is een
plek, waar elke (groot)ouder met zijn
(klein)kinderen minstens eenmaal
per jaar naartoe zou moeten gaan.
Hier zie je in artikelen, voorwerpen,
oude kranten én videofilms het Rotterdam tussen 1940 en 1945. Tijdens
mijn rondlopen tussen het tentoongestelde, herkende ik zaken die ik al
dik 65 jaar ‘vergeten’ was.
Dingen uit de oorlogsperiode worden
als ‘gewoon’ gepresenteerd; het
vreemde is/was, dat ik het destijds
als kind ook als ‘gewoon’ beschouwde. Het waren distributiekaarten, het

sirenegeluid, de angst voor bombardementen, het pikkedonker zijn
’s avonds en ’s nachts op straat, de
verduisteringsgordijnen (bij mij thuis
zwart papier), de (Duitse) soldaten
met het geweer schuin op hun rug en
het ‘eet je bord leeg’.
Het Verzetsmuseum is geen museum, waar je voor een kunstwerk staat
en de emoties van de kunstenaar op
je laat inwerken. Dit museum is een
plaats, waar men ‘toen’ kan (her)
beleven.
Opmerkelijk was, dat tijdens de
officiële opening van de tentoonstelling ‘Rotterdam Oorlogshaven’ 90%
van de aanwezigen uit 60-plussers
bestond. Een enkele 40-plusser was
er, alsmede twee kinderen tussen 9
en 12 jaar. Waar was een doorsnee
van de Rotterdamse bevolking?
Waar was de jeugd?
Het Verzetsmuseum mag geen belevenis worden in de categorie “Weet
je nog wel, oudje?” Het museum is
een plaats, waar men kan zien wat
onze stad ‘ergens’ in de 20e eeuw
heeft meegemaakt en wat we nooit
meer willen!

- De bonnenkaart verdween in 1948, toen
ook de koffie gewoon verkrijgbaar werd -

U vindt het Rotterdamse Oorlogs- en
Verzetmuseum aan de Coolhaven,
direct bij de uitgang van het Metrostation Coolhaven. De toegangsprijs
is € 3,00 voor volwassenen en € 1,50
voor kinderen t/m 12 jaar. Bezitters
van een Rotterdam Pas hebben gratis
toegang.
De openingstijden zijn op dinsdag
t/m vrijdag: 10-17 uur en op zon- en
feestdagen: 12-17 uur. Op 4 en 5 mei
is men tussen 12-17 uur geopend.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Meubeltoonkamers MODERN

2000 mtr. showroom met bankstellen, dressoirs, kasten, eethoeken, slaapkamers en kleinmeubelen.

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

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Wij hebben een ruime sortering in Relax en Opstap fauteuils in lederen
of stoffen uitvoering. Handmatige of elektrische bediening is mogelijk.
Relax fauteuil in echt leder, electrische bediening vanaf € 890,00

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

Buitenhavenweg 132 & 140 te Schiedam (naast BAS)

VAN MOURIK BV
bens
Mode voor
bens
ieder moment! bens
MODE

di. t/m vr. 9.00-17.00 uur geopend

Tel. 010 4268815

J. HENGSTZ Tandprothetische Praktijk
• Kunstgebitten • Reparaties • Advies
• Kunstgebitten • Vergoeding alle
op implantaten zorgverzekeraars

O.N.T.

W.C. Holierhoek
Reigerlaan 36 - 3136 JK

Te l e f o o n

VLAARDINGEN
010 - 475 22 78

Openingstijden: 09.00 - 16.30 uur maandag t/m vrijdag

w w w. k u n s t g e b i t t e n . t v

Bereidt u voor
op het voorjaar

za. 10.00-17.00 uur

ma. gesloten

www.meubeltoonkamers.nl

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

2010!

Nieuwe collectie is binnen en
is mooier dan ooit!
Van maat 36 t/m 52

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

TMG

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET

centrum

Wilhelm Tellplaats 24-32
Wijk oudeland, Hoogvliet
3194 HT, 010-438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Al bijna 32 jaar uw senioren specialist!!

-Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm
- ook uitschuifbaar
- Salontafels

-

Relax/Opsta Fauteuils
Dressoirs
Kleinmeubelen
in blank en donker eiken

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

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

Openingstijden:
Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur
Koopavond: op afspraak
Zaterdag: 10.00- 16.00 uur

De koffie staat altijd klaar

-Div. zonwering
- Tapijt en vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien

-Div. Stroken
-Div. M-bogen
-Div. sluiervitrage
-Alles inclusief gemaakt

Gratis vervoer!! Geen vervoer? Geen probleem!! Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes thuis. Bel gerust voor
een afspraak: 010-4381222
* Indien op voorraad
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TANTE POST
Geachte redactie
Onlangs stuurde ik u een artikeltje
over hoe ik in de Coolhaven zwemmen
geleerd heb. Een paar dagen later ontving
ik een brief van een oud buurmeisje, dat
op dezelfde ‘cursus’ zwemmen leerde.
Sindsdien hebben wij regelmatig contact.
Van haar kreeg ik het artikel ‘Hap uit de
Havenstraat’. In die Havenstraat zaten
ook drogist ‘Ome Piet’ en een winkel van
Jamin. Om naar school te gaan, moesten
wij in de Havenstraat op lijn 10 stappen
om naar de HBS te gaan. Vaak liepen wij
de tram tegemoet, die vanaf de Schiedamseweg een bocht moest maken bij de
visboer onder de klok. Dan reed hij erg
langzaam. Wij gooiden onze schooltassen
in de tram en sprongen dan snel op het
balkon. De conducteur was dan natuurlijk
woedend. Sinds ik uw krant lees, kom ik
langzaamaan weer terug naar Delfshaven. Bedankt!
N. Richter
Andernach
Duitsland
------------------------------------------------De Rotterdam
Zondag 21 februari heb ik met familieleden het s.s. Rotterdam bezocht. Tot
mijn verbazing bleek de toegang gratis.
Aangezien ik destijds gedurende 22 jaren
marconist was, wilde ik graag de brug,
het stuurhuis en het radiostation aan
mijn familie laten zien. Dat heet dan de
‘tour’. Alweer tot mijn verbazing kostte
dat 12,50 euro voor volwassenen en
7,50 voor kinderen. We waren met z’n
zessen en dat kostte me dus 65 euro!!
Voor een leek zal het wel indrukwekkend zijn geweest, zoals o.a. de hut
van de kapitein, maar voor mij als oud
scheepsofficier viel wat getoond werd
behoorlijk tegen. Direct achter het
stuurhuis is gelukkig een klein hokje
waar radiozendamateurs (PI4HAL) een
plek hebben en met de morseseinsleutel
verbindingen kunnen maken. Ik wilde het
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officiële radiostation natuurlijk ook zien.
Dat was vroeger een dek lager, maar het
bestond niet meer. In plaats daarvan was
er achter de brug een soort museum met
wat losse zenders, ontvangers, seinsleutel
etc. en iemand die toelichting gaf. Voor
mij als marconist een teleurstelling. En
dat voor zoveel geld! Het zou logischer
zijn als men elke bezoeker bij het aan
boord komen 1 euro laat betalen. Dan
hoef je niet zo’n belachelijke prijs voor
die zogenaamde ‘tour’ neer te leggen. En
zo haal je al die miljoenen nooit terug.
Niettan? Nou dan!
J.A. Fernhout
------------------------------------------------Het merk is BOLLINGER!
Dit antwoord werd me door vele bereidwillige lezers van De Oud-Rotterdammer
gemaild: het merk van de champagnefles
waarmee H.M. koningin Juliana op 13
september 1958 de S.S. Rotterdam heeft
gedoopt, luidt: BOLLINGER.
Zoals ik in uw blad van 9 februari jl.
schreef had ik nog scherven van die fles
bewaard met de letters LING.
Sommige lezers merkten op dat het
champagnehuis van dit merk nog steeds
bestaat, maar dat het ook een duur merk
is, nu wel 300 euro voor een fles!
Maar ja, voor een “grande dame” als
onze S.S. mocht dat ook wel en zeker
voor H.M.! Met dank aan de redactie en
aan de inzenders,
Henk den Haan
Spijkenisse
jhkdenhaan@planet.nl
------------------------------------------------Geachte redactie
O, wat is De Oud-Rotterdammer toch
een heerlijk blad. Herinneringen komen
zo weer naar boven borrelen. Door al
die verhalen merk je pas wat een fijne
en minder leuke dingen je zelf hebt
meegemaakt. Ook bij mij hoorde zwemmen zeker niet bij de top tien. Maar
geboren in een waterrijke stad, dus toch

maar naar zwemles. Die zwemles kreeg
ik in het Sportfondsenbad in de Van
Maanenstraat. Nu worden de kinderen
op een speelse manier bekend gemaakt
met het zwemmen, maar in onze tijd was
dat wel even anders. Het was nog de tijd
van ‘niet zeuren en gaan’, nou dat heb ik
geweten. Je begon met kurken; die zaten
bij mij gelijk om mijn nek. Vraag niet
hoe het kon, maar daar hoorden ze niet.
Na een tijdje was daar de gevreesde haak.
Daar moest je met je nek in gaan liggen
om op je rug te leren zwemmen. Handjes
in je zij, naar boven kijken en op voor
de rugslag. Op de één of andere manier
ging ook dat mis, want de haak schoot
van mijn nek, ik ging met een vaart
naar beneden en mijn zwemangst was
nóg erger geworden. Ik heb het daarna
nog heel even geprobeerd, maar helaas;
zwemles was niet mijn ding. Ondanks die
angst voor het diepe water ging ik toch
altijd mee als vrienden en vriendinnen
naar het zwembad gingen om vrij te
zwemmen. Maar ik bleef altijd in het
ondiepe gedeelte, want ik moest grond
onder mijn voeten voelen en dichtbij de
kant zijn om die vast te grijpen. Zo kom
ik bij het Mallegat in de Maas. Ook daar
was de binnenkomst anders dan ik had
verwacht. We gingen naar de kleedhokjes
en dat ging goed, maar als je eruit kwam
aan de kant van het zwembad was het
spekglad. We liepen op een aardig drafje
richting de trap, maar door de gladheid
maakte ik een geweldige val vlak bij de
rand van het water. De schrik zat er gelijk
goed in. Na wat spetteren en spelen zijn
we er heel voorzichtig uitgegaan en met
een hele mooie blauwe plek op mijn heup
van de val was dat mijn avontuur in het
Mallegat. Ik ben er daarna nooit meer
geweest. Maar het blijft een heel dierbare
herinnering.
Een trouwe fan
Corrie Gorissen

Opsporing verzocht van
bijzonder gebrandschilderd raam van
Cornelis Stoel
Erfgenamen van Rotterdammer Cornelis Stoel (19192005) hebben enkele ontwerptekeningen van gebrandschilderde ramen beschikbaar gesteld aan museum
Oud-Overschie ‘De Hoop doet Leven’. De ramen zijn
ooit ook gemaakt, maar niet bekend is waar ze zich
bevinden. In een kerk, museum, bij een particulier
of wellicht een bedrijf. Het museum probeert ze te
achterhalen om de ontwerptekening te schenken aan de eigenaar van het raam.
Cornelis Stoel was vanaf de jaren veertig docent aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam. Ook was hij ontwerper
en uitvoerder van gebrandschilderde ramen voor de Katholieke Apostolische Gemeente in de Schietbaanstraat in Rotterdam, een
bejaardenhuis te Sommelsdijk, zijn eigen huis (vermoedelijk Willebrordusstraat 125) in Rotterdam en voor villa’s van particulieren.
Cornelis Stoel werkte samen met onder anderen Henri Johan Marie (Hans) Basart (1899-1988), directeur van de academie. Op de
achterzijde van de bijgeplaatste ontwerptekening staat geschreven: ‘Bassart Overschie vogels’. In het gekleurde glas-in-lood zijn
inderdaad vogeltjes herkenbaar, evenals pilasters en een soort Franse lelies.
Helaas is niet bekend waar het raam zich bevindt, maar er is wel een vermoeden dat het raam iets te maken kan hebben met de
voormalige Overschiese theetuin van J. van den Akker aan de Delftweg of met één van de woningen die de uitbater bezat. De
schets in potlood heeft een afmeting van 71 x 49½ centimeter. Of dit de werkelijke raamafmeting is geworden, is onbekend.
Museumdirecteur John van den Berg hoopt op herkenning en het terugvinden van het bijzondere en kleurrijke raam. Het museum
is gevestigd aan de Overschiese Dorpsstraat 134-140 en is bereikbaar via 010-4158864 of info@museumoudoverschie.nl

Mallegat
Het ene artikel in DOR lokt het andere
uit; zo ook het schrijven over ‘Zwemmen in het Mallegat’ van Rein Wolters
(DOR 23/02/2010). In 1948 werkte ik als
jongste bediende (17 jaar, vijftig gulden
per maand) bij de Holland Amerika
Lijn op de Rekenkamer. In de lunchpauze liep ik op een warme zomerdag
langs de Rijnhaven en zag daar mensen
zwemmen. “Waarom zij wel en ik niet”,
dacht ik en de volgende dag had ik dus
een zwembroek en handdoek bij me. Ik
daalde de loodrechte metalen ladder af
en zwom zo de Rijnhaven in. Heerlijk!
Maar toen ik eruit stapte, zat ik onder
de olievlekken. Wegwerken met een
handdoek hielp niet; een aardige medewerkster van de afdeling Passage, ook
buiten van het mooie weer genietend,
zag mijn getob, kreeg medelijden en zei:
“Ik heb op mijn bureau nog een flesje
benzine, voor mijn aansteker, dat ga ik
halen!” Daarmee kreeg ze een vierkante
centimeter schoon. Meewarig sloeg een
bouwvakker het tafereel gade, liep naar
een bouwkeet en kwam terug met een
jerrycan vol petroleum en een grote dot
poetskatoen. In een mum van tijd had
hij mij gereinigd. Wat heb je toch een
aardige mensen op de wereld!
Maar toen hij achter mij stond, trok hij
het elastiek van m’n zwembroek naar
zich toe en stopte een verzadigde dot
poetskatoen in mijn broek. “waarom ik
zo op mijn bureaustoel heen en weer zat
te schuifelen”, vroegen mijn collega’s die
middag.
John Kegel
Breitnerstraat 53b
3015 XB Rotterdam
jm.kegel@telfort.nl
------------------------------------------------Amalia Harreman
Ik zou graag nog eens met Amalia Harreman over vroeger willen praten. Zij
woonde in de Spiegelnisserstraat met
haar ouders en broer in een benedenhuis.
In deze straat zat de boksschool van
Herman van ’t Hof, waar ik nog een tijdje
heb gebokst.
Ik woonde in de Hoogerwerfstraat 39 in
een benedenhuis tegenover de Talmaschool.
Ik hoop dat er nog mensen zijn die mij
kunnen helpen Amalia te vinden.
Henk Otterspeer
0168-462290
hotterspeer@ziggo.nl
------------------------------------------------Geachte redactie
Uiteraard met veel interesse het artikel
over de zwembaden gelezen. Mag ik als
aanvulling vermelden dat er ook zo’n
bad heeft gelegen in de Maashaven, in de
knik van de Brielselaan/Doklaan. Ik kan
niet precies aangeven in welke periode,
maar mijn eerste zwemlessen kreeg ik
daar in de jaren 1935-1940.
Nel Verhoeven
Hoogvliet
------------------------------------------------Geachte redactie
U heeft mijn oproep naar Jan Zeldenrust
geplaatst, waarvoor mijn hartelijke dank.
Door de summiere gegevens dacht ik dat
het zoeken naar een speld in een hooiberg

zou worden. Zijn naam alleen al bleek
niet Zeldenrust, maar Zeldenrijk te zijn.
Niets is dus minder waar!
Dinsdag de 23-ste werd ik gebeld door
een vriendin van zijn vrouw. Haar broer
was bevriend met Jan. Haar vriendin
werd Jan’s vriendin/vrouw. Hebben
daardoor vele jaren met elkaar opgetrokken. Zij heeft veel verteld over z’n leven
en de oproep aan zijn vrouw doorgegeven. Donderdag heeft zijn vrouw inderdaad contact opgenomen en meldde dat
Jan in 1984 bij het zeilen op de Noordzee
overboord is geslagen en verdronken.
Hoewel ik Jan na het beëindigen van
onze relatie nooit meer heb gezien, was
ik ontdaan van het verhaal. Nu kan ik
mijn zoeken naar Jan met een goed
gevoel afsluiten.
Het blijkt dus dat jullie oproeppagina
door heel veel mensen in Rotterdam en
heel Nederland goed wordt uitgepluisd.
Ook al ben ik heel lang geleden uit Rotterdam vertrokken, ik houd me nu op de
hoogte van het Rotterdamse nieuws via
DOR op Internet.
Sonja Niemantsverdriet
------------------------------------------------Vinke & Co
Met grote interesse de artikelen gelezen
van Jan van Aartsen. Gedurende circa 20
jaar bij Furness’ Scheepvaart & Agentuur
Mij. en daarna zo’n 35 jaar Rijnmond
Scheepsagenturen, heb ik heel veel als,
noem het, tegenstander te maken gehad
met Vinke. Het was dan ook heel leuk
namen te lezen van die mensen waar
ik regelmatig mee te doen had, zoals
Aad Koppenol, Henk Groeneveld, Kees
van Velden, enz. Vooral Kees, die zelfs
tijdens mijn Furness periode nog een
tijd collega van mij is geweest. Via
deze weg doe ik Jan van Aartsen en de
eerder genoemden, als ze dit lezen, mijn
hartelijke groeten.
Piet Lakeman
majenpie@seventies.demon.nl
------------------------------------------------Bij Rien Vroegindeweij
op de thee
In het kader van ‘Boekenweek 2010’
leest auteur Rien Vroegindeweij dinsdag
16 maart in bibliotheek Bloemhof voor
en geeft hij een lezing over zijn werk.
Een en ander geschiedt onder het genot
van een kopje thee en het trakteren op
een uitgebreid assortiment zoete en
hartige lekkernijen.
Schrijver Vroegindeweij verhuisde
toen hij achttien was van Middelharnis
naar Rotterdam, waar hij een belangrijk
onderdeel van het culturele leven werd.
Hij beschreef de stad en haar culturele
leven in Het Vrije Volk, Rotterdams
Dagblad, NRC Handelsblad en tal van
tijdschriften.
In 2006 ontving hij van de stad Rotterdam de Erasmusspeld en in 2007 won
hij de Anna Blaman Prijs. Een selectie
van zijn gedichten verscheen in 2009
onder de titel ‘Later wordt alles echter’,
bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. De
bijeenkomst is aan de Lange Hilleweg
380, aanvang 15.00 uur. Toegang 12,50
euro, reserveren via 010-4230217.
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gaan in de NedLloyd. Helaas wordt voor
ons gepensioneerden weinig gedaan in
vergelijking met de Holland America
Lijn. Later heb ik mijn vaarpapieren
gehaald en vaar thans als kapitein op
een partyschip (een oude wens, want
ik mocht vroeger niet naar de zeevaartschool van m’n ouders). Wellicht dat er
in de regio Rotterdam nog ex-collega’s
zijn die met mij hebben gevaren. Graag
zou ik met hen in contact komen.

De heer S. Del Monte woonde rond 1915 aan de Nesserdijk 370. Mogelijk is hij
later verhuisd naar een ander adres in Rotterdam. Bijgaande foto toont de eerste
van drie Hispano-Suiza’s die hij in de jaren ’20 in zijn bezit had. Deze auto werd in
1920 geleverd door de firma Tasche & Co in Amsterdam, destijds importeur. Later
volgden twee andere Hispano-Suiza’s, in 1921 en in 1925. Alleen de laatste van
deze drie bestaat nog, heden ten dage bij een verzamelaar in Spanje.
Wie weet meer over de drie Hispano-Suiza’s van de heer Del Monte, heeft misschien foto’s, of kan mij meer vertellen over de heer S. Del Monte? Ik zoek ook
oude foto’s van, en anekdotes over andere Hispano-Suiza’s in Nederland. Een Hispano-Suiza is altijd te herkennen aan de vliegende ooievaar bovenop de radiateur.
H.W. Veenenbos
06 515 977 34
hans_veenenbos@planet.nl

De Stromen Opmaat Groep
zoekt buurtjournalisten
De Stromen Opmaat Groep bestaat uit
De Stromen (in Rotterdam) en Opmaat
(in de Drechtsteden, Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard). Wij zijn
een zorgorganisatie die staat voor een
zinvolle dag, prettig wonen en goede
zorg. Omdat wij in 2010 steeds meer
buurtgericht gaan werken, starten we
een buurtcampagne. Daarvoor zijn wij
op zoek naar buurtjournalisten. Wilt u
daarover meer weten? Stuur dan vrijblijvend een mail naar mevr. Kim Wuyts
k.wuyts@destromenopmaatgroep.nl of
bel (078) 625 41 94.
------------------------------------------------Teun Brommer
Sjaak van der Meer zoekt zijn oude
vriend Teun Brommer, die nu ongeveer
83 zal zijn. Teun woonde in het Jaffa

en was onder meer bevriend met de
bekende bokser Jan de Bruin. Hij bokste
zelf ook. Sjaak wil weten of Teun nog
leeft en zo heel graag nog eens met hem
spreken. Het contact met Sjaak verloopt
via zijn vriend Jos van Bel, telefoon
010-4384380.
------------------------------------------------Maatschappij Nederland
Met veel genoegen lees ik altijd uw
blad dat ik, als ik in Rotterdam kom,
altijd meeneem. U besteedt in uw blad
regelmatig aandacht aan de Holland
America Lijn en haar ex-opvarenden.
Ik moet u zeggen: daar ben ik altijd erg
jaloers op. Zelf heb ik jarenlang bij de
Maatschappij Nederland gevaren als
Chef-Hofmeester op o.a. de Johan van
Oldebarneveldt, de Oranje, de Banda en
de Batjan. Helaas bestaan deze schepen
niet meer en is de maatschappij opge-

G. van ’t Zelfde
Mauritshoek 53
2988 EB Ridderkerk (Rijsoord)
0180-423226
info@rezoord.nl
------------------------------------------------Ontspanning?
Zoek u iets om te ontspannen, dan is
biljarten misschien iets voor u. Elke
maandag- en dinsdagavond van 19- 21
uur kunt u biljarten of biljarten leren aan

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 75,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

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

Willem C. van der Ent
Rietdijk 10
3233 KE Oostvoorne
0181 483718
------------------------------------------------Henk van Werkhoven
In de jaren ‘59 en ‘60 werkte ik op de
afdeling vrachtzaken van de Holland
Amerika Lijn. Hier heb ik korte tijd
gewerkt met Henk van Werkhoven, die
eerder op de afdeling Technische Dienst
van de HAL had gewerkt. Hij kreeg de
kans als klerk machinedienst op het s.s.
Rotterdam te werken. Ik heb hem aan
boord van de Rotterdam nog een keer

ontmoet en gesproken en later nog een
kaart van hem ontvangen vanuit Hawaï.
Graag zou ik hem weer eens ontmoeten
om te horen hoe het hem op de Rotterdam en in de afgelopen jaren is vergaan.
Aart de Man
a.deman@planet.nl
06-57829045
-----------------------------------------------Schonebergerweg
meisjesmulo
Voor onze klassenreünie van de Schonebergerweg meisjesmulo zoeken wij nog;
Nora Havelaar, Anneke v.d.Pluijm, Annie Zomer, Wil Suiker, Lenni de Waard,
Reggy de Reus, Lydia Wessels, Lies
Wijnands, Jane Muntz, Olga v.d.Gevel,
Henny Noorman, Cor v.Loon, Leny
Roos, Else v.Hamond, Hanny Müller,
Leny Veenhoven, Ria Ouwendijk,
Nel v.d.Steen, Anneke Maatten, Basti
v.d.Meer, Irene Neher, Bella v.d.Harst,
Matty Jongepier, Thea???, Marijke???
Wij horen graag van jullie!
Doris Houthuyse
Ineke Martijn
reunie-mulo1956@hotmail.com

Het gedicht zou nog veel langer moeten
zijn, ik hoop dat er lezers zijn die het
bekend voorkomt en mij het gehele
gedicht kunnen bezorgen. Tevens zoek
ik foto’s en verhalen over en van het
Melkhuisje in Rijsoord aan de Rijksstraatweg. Wat ik ervan weet is dat
vroeger de fietsers en andere voorbijgangers in dat Melkhuisje een glas melk of
fris konden drinken.

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.

Colofon

Hispano-Suiza’s van S. Del Monte

W. Waerts
Voorstraat 98
8261 HV Kampen
06-29380015
------------------------------------------------Gedicht dorpen
van IJsselmonde
Ik zoek een oud gedicht over de dorpen
van het eiland IJsselmonde. De volgende regels zijn bij mij bekend maar ik
weet niet of volgorde en tekst helemaal
juist zijn:
IJsselmonde hoog van moed
Trapt Ridderkerk onder de voet
Ambacht is voor kleine kinderen
Dat zal Heerjansdam niet hinderen
Barendrecht ligt in ’t west
Rijsoord is maar een kraaienest

de Putselaan, Putsepauw. Zowel mannen
als vrouwen zijn welkom. U kunt zich
aanmelden of informatie krijgen bij dhr.
Mulder tel. 4199618
------------------------------------------------Intritas 1
Ik zoek o.a. Gerrit Smit en Rinus van
der Linden. Zij hebben samen met mij
van 1952 tot eind 1954 op de Rijnsleepboot Intritas 1 van Phs van Ommeren
gevaren.
Ik zou het leuk vinden hen nog eens te
ontmoeten en te horen hoe het hen in de
afgelopen jaren vergaan is.

De Schans

De kinderen op bijgaande foto woonden in 1948 allemaal in De Schans in Delfshaven. Ik woonde op 132b en zit links op de foto op de eerste rij. Verder staan er twee
familieleden op; mijn broer Koos en neef Han Jansen. Ik ben benieuwd of er meer
mensen zijn die zich herkennen
Jaap Oudshoorn
Thorbeckelaan 18, 3201 WK Spijkenisse
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Wie kent ze nog……
uit de Vinkenstraat.
Ik ben Piet Kolart, 81 jaar en woon in het
Oude Noorden. Vroeger heette ik Kloot,
maar dat heb ik laten veranderen in Kolart
voor mijn kinderen. Op de foto staan nog
wat bekenden o.a. de zusjes Holleman,
Annie Sothijn, broertjes Van Leeuwen
en Benny Schreier, dit zijn de namen die
ik nog weet. Zijn er nog mensen die zich
herkennen op deze straatfoto van rond
1941, gemaakt in de Vinkenstraat in het
Oude Noorden. Ik hoop dat iemand zich
deze foto herinnert (of zichzelf herkent)
en contact met mij wil opnemen om weer

eens te praten over ‘die goeie ouwe tijd’.
Piet Kolart
010- 4663142
-----------------------------------------------Gezocht
‘Oud’ I.J.E.-(st)ers die graag willen
meezingen met het oud-ledenkoor op zaterdag 30 oktober as. De Vereniging voor
Interkerkelijke Jeugd Evangelisatie bestaat
dit jaar 60 jaar en richt nu eenmalig een
oud-ledenkoor op. De repetities zijn op
zondagavonden van 20.00u – 21.15u. De
eerste repetitie start zondag 21 maart a.s.
Ieder ‘oud’ lid is van harte welkom! Geef
dit bericht door aan alle I.J.E.-(st)ers die u

kent. Opgeven kan via:
info@ije-rotterdam.nl
-----------------------------------------------100 jaar RRC de Pedaalridders
De oudste wielervereniging van Rotterdam en op een na oudste van Nederland
bestaat 11 oktober 2010 honderd jaar!
Het bestuur nodigt alle oud-leden, die ooit
bij de Pedaalridders hebben geﬁetst of lid
zijn geweest, uit voor het grote eeuwfeest.
Met elkaar vinden we veel oud-leden.
Geef dit bericht aan elkaar door.
U kan zich aanmelden via:
RRC de Pedaalridders
Postbus 106
2650 AC Berkel en Rodenrijs
Tel 010-5113766
Fax 010-5118690
Info@rrcdepedaalridders.nl
www.rrcdepedaalridders.nl
-----------------------------------------------Reünie sg Nieuwelant
Eind juni worden de laatste lessen gegeven in het roemruchte schoolgebouw aan
de Mgr. Nolenslaan in de wijk Nieuwland
in Schiedam. Vanaf 1963 hebben duizenden leerlingen zich op deze school via het
lbo, mavo, vmbo en mbo voorbereid op
een succesvolle toekomst. Met ingang
van het komend schooljaar wordt een

Puzzel mee en win !!!

C. v.d. Akker
Staartsestraat 8 a, 4635 BB Huybergen, 0164-642637

nieuw gebouw betrokken in Schieveste,
elders in Schiedam, waar het huidige
Lentiz Life College haar onderwijs zal
voortzetten en uitbouwen.
Het plan is alle huidige en oud-medewerkers nog eenmaal bij elkaar te brengen
in het gebouw aan de Nolenslaan op 26
juni a.s. voor een slotreünie. Deze reünie
is verpakt in een geweldige feestavond
met een nostalgisch knipoogje naar de
vroegere feesten. De avond begint om
19.30 uur en eindigt in gepaste stijl om

24.00 uur.
Vele (oud)collega’s zijn benaderd en velen
hebben zich al ingeschreven.
Mocht u nog niet op de hoogte zijn van
deze reünie, dan hopen wij via dit bericht
uw enthousiasme te hebben gewekt.
Voor uw deelname kunt u contact opnemen met Mieke Govaart 06-22100187 of
via miekegovaart@chello.nl Meer informatie op de site www.nieuwelant.nl
De reüniecommissie

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 17 MAART 2010
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Ga ook stemmen voor de gemeenteraad
Deze uitkomst van de puzzel werd door bijna vijftienhonderd lezers ingezonden en hopelijk hebben deze mensen
de oproep wel opgevolgd en zijn zij inderdaad naar het stemhokje getogen.
Als beloning heeft De Oud-Rotterdammer voor deze inzenders weer vijf prijzen beschikbaar gesteld, die, na
loting, ditmaal gaan naar:
A.A. Lanser, Delft
J. Schuijs, Rotterdam

Hierbij een foto uit mijn schooltijd
in de jaren ‘42/’43 in de Eerste
Pijnackerstraat. Graag zou ik in
contact komen met klasgenoten uit
de jaren 1953 tot en met 1956 van
de modevakschool aan de Dalweg in Rotterdam-Zuid. Ik zoek Trees Heijndijk,
Nel Bruggeman, Nel Alewijn, Trudy Habij en Thea (achternaam onbekend). Ik
woonde in mijn schooltijd in Rhoon. Mijn meisjesnaam was Corry Trommels.

Voor de volgende puzzel verloten wij weer het boek van
Ben Laurens aan vijf inzenders met de juiste oplossing.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgelopen op een bijzonder spannende nek-aan-nek-race tussen de PvdA en
Leefbaar Rotterdam. Helaas was de opkomst bij de verkiezingen niet zo hoog en het is toch altijd spijtig als de
burgers van Rotterdam geen gebruik maken van de mogelijkheid hun stem uit te brengen. Dat was ook de reden
dat De Oud-Rotterdammer via de puzzel de lezers van De Oud-Rotterdammer opriep met de leus:

A. Bezemer, Papendrecht
J.F. Boltersdorf, Vogelwaarde

Modevakschool
Dalweg

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

N. Vlaspolder, Rhoon

Horizontaal
1. plaatsvervanger of helper van een bisschop; 7. tropische grasvlakte; 12. insect; 13 sieraad gevormd in een oester; 14. mannelijk schaap; 15. spil; 17. boomvrucht; 19. voedsel;
21. Verenigde Naties (afk.); 22. gevangenis; 24. sprookjesfiguur; 27. Marokkaans hoofddeksel; 28. waterdamp (die vooral op planten condenseert); 30. lidwoord van bepaaldheid;
31. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.); 32. uitroep om aandacht te trekken;
33. stap; 35. dier met kleine beweeglijke slurf; 37. café-buffet; 38. mannelijk beroep; 41.
sprookjesfiguur; 42. navigatiesysteem (merk); 44. kist van open latwerk of plastic; 46.
koffiedik; 47. Europese hoofdstad; 48. hevige snel verplaatsende windhoos; 49. melkklier;
50. metaalsoort; 52. broos (breekbaar); 54. hoop (tas); 56. mannelijk (afk.); 58. moeite
die men doet (iets proberen); 61. rivier in Engeland; 62. neerslag; 64. rivier in Utrecht;
65. kelner; 67. pulverig; 68. European Article Numbering (afk.); 70. vreemd; 72. roem
(aanzien); 73. deel van servies; 76. kerel (vent); 77. zoekt kennismaking (afk.); 78. slijk
(modder); 79. eikenhout van schors ontdoen; 81. familielid; 82. voor kennisgeving aangenomen (afk.); 83. hemelgeest; 84. eikenschors; 86. iemand die slinkse streken uithaalt;
87. open schoeisel.
Verticaal
1. vlag (wimpel); 2. curriculum vitae (afk.); 3. afzonderlijke berg uit de Alpen; 4. deel van
schip; 5. bruin vlekje op de huid; 6. overblijfsel van een verongelukt of gestrand schip;
7. sleepboot; 8. tegenovergestelde van oorlog; 9. voorzetsel; 10. maanstand (afk.); 11.
zonder gezelschap (alleen); 16. seksueel overdraagbare aandoening (afk.); 18. explosieven opruimingsdienst (afk.); 20. uiting van berusting (aarzeling); 21. huid (schil); 23.
vlinderlarve; 25. gang van het paard; 26. jongensnaam; 27. bastion (citadel); 29. houtje
om nat wasgoed aan een drooglijn te bevestigen; 32. broodje met warm gebraden gehakt
en sla; 34. Sociaal Economische Raad (afk.); 36. munt uit vroeger tijd; 37. reuzenslang;
39. politieman; 40. (molen)klepper; 42. rommel (rotzooi); 43. op elkaar; 45. kever; 46.
insectendodend middel (afk.); 51. oceaan; 53. European Options Exchange (afk.); 54. erg
lief (om te zien); 55. bloedvat; 56. zuivelproduct; 57. gelooide huid; 59. hoofd van een
moskee; 60. kleine soort van zeekreeft; 62. boeket; 63. plaats in Italië; 66. dierenmond; 67.
vogeleigenschap; 69. hoogste punt van een hellend dak; 71. grappig dier; 73. niet strak
gespannen; 74. echtgenoot; 75. deel van voet; 78. wintersportattribuut; 80. Nederland
(afk.); 82. volksuniversiteit (afk.); 85. vogel.

1

2

3

4

5

12
15

16

22

23

18

19

29

25

35

27
32
37

41

42

45

43

46

48
50

54

49

51

52

55

56

61

59

69

70

74

75

78

79

82

71
76

80

83

84

86

60

64

68

73

77

58
63

67

72

53

57

62

66

11

21

36

40

47

10

20

31

34

39

9

26

30

44

65

8
14

24

33
38

7

13
17

28

6

81
85

87
2

40

43

52

63

26

9

11
70

62

28

61

19

3

76
38

74

44

50

85

22

48

83

35

49

59

42

Pagina 36

Dinsdag 9 maart 2010

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

Humanitas: wijkzorg!
Een leuk appartementje voor € 350, met zorg?
Dat kan bij Humanitas in de Jan Meertensflat!

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

Waar is Jackson the Icon?

Humanitas-Bergweg geeft ruimte aan
creatief talent
Afgelopen zomer maakte Tjeerd Brakema een echt icoon van
Michael Jackson als eerbetoon aan de overleden artiest. Daarmee kwam hij landelijk in het nieuws en het werk riep nogal wat
vragen op, want Brakema is één van de eerste kunstenaars die
artistiek insprong op het overlijden van Jackson. Hij exposeert
nu zijn kunstwerk ‘Jackson the Icon’ in Humanitas-Bergweg.
Humanitas streeft naar een mix van bewoning: arm en rijk, allochtoon en autochtoon, ziek en gezond. Zo vermijden wij ‘misère-eilanden’. In de appartementen van Humanitas kunt u dus wonen als
u geen zorg nodig heeft. Blijkt u (meer) zorg nodig te hebben, dan
hoeft u niet te verhuizen. Wij bieden zonodig ook nog zorg in deze
eigen woning! Wat dacht u bijvoorbeeld van de Jan Meertensflat
in Lombardijen?
Dit mooie complex in Lombar- seum! Daarnaast zijn er nog tal
dijen ligt in een rustige, park- van recreatieve mogelijkheden,
achtige omgeving, dichtbij de die merendeels door de beworing rond Rotterdam en het ners worden beheerd. Huisdieren
NS-station Lombardijen en met zijn natuurlijk welkom! Er zijn nog
in de nabijheid het uitgebreide enkele eenkamerzorgappartewinkelgebied aan de Spinoza- menten vrij (ook geschikt voor beweg, Er zijn tal van voorzienin- woners met Alzheimer). De nettogen die de zelfstandigheid on- huur is ongeveer € 350, exclusief
dersteunen zoals een kapsalon, service- en verwarmingskosten.
een winkel voor de dagelijkse
levensbehoeften, een receptie Voor meer informatie: Humanitasen het restaurant ‘De Rijmend woonmakelaar Coby Bosker: 0651
Reiger’. en een herinneringsmu- -58 36 34, CBosker@stichtinghumanitas.nl

Hoogste punt De Berberishof bereikt

Kleinschalig wonen voor demente mensen

Donderdagmiddag 3 maart jl. bereikten we in Schiebroek
het hoogste punt van het nieuwe, kleinschalige verpleeghuis
voor demente mensen: Berberishof. beginnen. De Berberishof
biedt vanaf medio november 2010 plaats aan veertig cliënten.
Elke cliënt heeft een eigen slaapkamer en eigen douche/toilet.
Er zijn een gemeenschappelijke woonkamer en keuken en een
multifunctionele ruimte.
Kleinschalig wonen
Zoals al onze kleinschalige De woningen worden huiselijk,
woonvoorzieningen voor de- herkenbaar en overzichtelijk ingemente mensen zal ook deze richt. Dat in combinatie met kleine
zich richten op een zo normaal woongroepen zal ervoor zorgen
mogelijk leven. Een leven zoals dat cliënten zich veilig en vermen min of meer gewend was trouwd voelen. Daardoor kan de
te leiden voordat het probleem zelfredzaamheid langer in stand
van dementie zich aandiende. worden gehouden en de beperDagritme, bezigheden en con- kingen die de dementie met zich
tacten worden afgestemd op meeneemt zullen minder tot prode behoefte van de cliënt. De blemen leiden.
structuur en de werkprocessen De cliënten worden zoveel movan de instelling zijn hierin on- gelijk betrokken bij het dagelijks
leven, maar kunnen zich ook tedersteunend.

Als onderdeel van haar zorgfilosofie wil Humanitas door middel van
een reeks exposities een platform
bieden aan creatief talent.
Tjeerd Brakema slaat met zijn
kunstwerk een brug naar de middeleeuwen, de tijd waarin religeuze figuren en symbolen tot
iconen werden gemaakt. Volgens
Brakema maken wij in onze moderne samenleving zelf onze ico-

magazine en tv-programma herinnert ons aan het plotselinge heengaan van de ‘King of Pop’. Voor
de geboren Oldemarkter Tjeerd
Brakema was het overlijden van
het popidool inspiratie voor het
kunstwerk ‘Jackson: The Icon.’ De
wortels van de kunstenaar liggen
in Oldemarkt waar hij in de zomer Brakema ging de samenwerking
van 1980 werd geboren als zoon aan met de Stichting Humanitas
van een dominee. Of de tijd dat in Rotterdam omdat hij Humantias een organisatie vindt met
een brede maatschappelijke
Tjeerd Brakema met zijn ‘Jackson, the Icon’
visie, die graag moderne kunst
laat zien in haar gebouwen.

nen. Vroeger was de kerk daarvoor
verantwoordelijk.
Jackson is de eerste moderne held
waarvan een icoon is gemaakt. Het
is ook een relikwie. In de goudverf
is de voorpagina verwerkt van de
krant (Trouw) waarin bekend werd
gemaakt dat Jackson overleden
was.

hij daar woonde vormend voor
hem en zijn kunstenaarschap zijn
geweest, is de vraag. ‘We woonden aan de rand van het dorp. Ik
geloof dat het de Burgemeester
Kuiperslaan was. Toen ik drie jaar
was, zijn we verhuisd naar Schiedam en later naar Zeeland.’ Tjeerd
is uiteindelijk kunstenaar geworden naar aanleiding van een wat
De mediahype rond het overlijden mindere periode in zijn leven. Zijn
is inmiddels geluwd. Een enkel werk kwam afgelopen jaar opeens

rugtrekken op hun kamer. Er zal
een geïntegreerde benadering zijn
van de cliënt; aandacht voor het
individu en hoe die zich wil bewegen binnen een groep. Het welbevinden wordt in deze woonvorm
vergroot, geheel in de lijn van de
Humanitasvisie met de alom bekende kernwaarden.
Medewerkers
Kleinschalig wonen wil recht
doen aan de persoonlijke levens-

in de aandacht omdat hij het
overlijden van Michael Jackson
aangreep om een kunstwerk
te maken. Op het moment
dat Jackson’s overlijden in het
nieuws kwam, zat Tjeerd in een
café. ‘Ik kreeg het nieuws via een
sms’je. Het werd toen vrij stil in
het café. De rest van de avond
draaiden we Jackson zijn muziek. De volgende ochtend zag
ik de beelden op televisie, die
de hele wereld over gingen. ‘Het
ging mij om het moment. Dat
vormde voor mij de inspiratie.’
Het paste precies in de reeks van
werken over muzikanten met
als thema de zelfkant van het
artiestenbestaan.

stijl van de
cliënt. Dat
vraagt om
communicatieve en agogiagogi
sche vaardigheden en een
dienstverlenende houding
van alle medewerkers die in
woning komen. Voordat de
eerste cliënt zijn intrek neemt
in de Berberishof zal gestart worden met het werven van ‘woonbeleiders’, deskundige, competente
zorgmedewerkers. Veel functies
zullen ingevuld worden door kandidaten die al bij Humanitas werken en dus goed op de hoogte zijn
van de Humanitas zorgfilosofie.
Voor de werving van vrijwilligers
zal contact gezocht worden bij
de leiding van de vrijwilligers van
Humanitas, de bewoners van de

Het emotionele leven en het
onderbewustzijn staan centraal
in het werk van Tjeerd Brakema.
Ook laat hij zich inspireren door
gebeurtenissen in zijn dagelijks
bestaan of zijn omgeving. In
augustus 2009 kwam het kunstwerk ‘Jackson the Icon’ van hem
onder de aandacht van de nationale media. Inmiddels krijgt zijn
werk steeds meer bekendheid.
‘Jackson the Icon’ en vier cartoons en
schetsen over de zelfkant van het artiestenbestaan zijn nog tot 30 maart
2010 te bezichtigen in het atrium
van Humanitas-Bergweg (Bergwegplantsoen 10).

Schiebroekse Parkflat en de welzijnsinstelling in de wijk, Thermiek.
Familie
De betrokkenheid van familie
en kennissen is gewenst, niet alleen omdat een sociaal netwerk
belangrijk voor de cliënten is,
maar ook als ondersteuning bij
bezigheden in de kleinschalige
woning. Dit betekent dat Humanitas, nóg meer dan in onze
grootschalige voorzieningen,
familie/mantelzorgers met een
open houding en gastvrij tegemoet treedt.
Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw Paula Vendeloo,
manager Zorg en Welzijn van Humanitas-Akropolis, 010 - 461 59 75
of 0651 80 18 62.

