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Nieuwe Binnenweg: alcoholrijk!
In mijn boek ‘Rotterdamse
Cafés, deel 2’ heb ik het bruisende caféleven langs de Oude
Binnenweg minutieus beschreven. De échte stappers weten
nu dat zij langs Rotterdams
meest authentieke en ook
gezelligste straatje (300 meter
lang) in exact tien cafés voor
een alcoholische versnapering
terechtkunnen. De kunstenaar,
journalist of semi-intellectueel
kiest voor Timmer. De punker,
avant la lettre, schuift Rhythm
binnen; wie naast zijn koude
klets of glas rosé zin heeft in
een slibtongetje, gaat naar Sijf
en de pure bierdrinkers kiezen
voor Melief-Bender of De Vijgeboom.

Het caféleven langs de Oude Binnenweg heeft nóóit een dip, maar vlak
het alcoholgebruik langs de Nieuwe
Binnenweg niet uit. Deze ‘avenue’, wel
‘de langste winkelstraat van Nederland’
genoemd, is exact 1850 meter lang (met
30 kruisingen!) en telt op dit moment
31 drankgelegenheden. Een respectabel
aantal, maar lang niet zo veel als in 1978,
want toen kon je tijdens een kroegentocht
langs de Nieuwe Binnenweg in 40 etablissementen terecht. Voor mijn nieuwe
boek (deel 3) heb ik de historie van tien
bestaande cafés uitgebreid beschreven
en de overige behandel ik summier.
Alle 31 kroegen worden fotograﬁsch in
het boek vastgelegd, wél zo leuk voor
toekomstige stappers. Afgelopen zomer
sprong ik een gat in de lucht toen ik in
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- Drie bars aan de Nieuwe Binnenweg anno 1968 (FOTO: G.A.R.) -

het Gemeentearchief stuitte op drie foto’s
die op eenzelfde dag in 1968 aansluitend
zijn geschoten van een huizenblok aan de
Nieuwe Binnenweg.
Ritz Bar
Toevallig betreft het net een serie waarop
drie cafés zijn afgebeeld. Fotograaf Ton
Hermans maakte van de afdrukken één
breed tableau. U ziet de Seahorse, de
Savoy en de Ritz Bar, met daartussenin
drogisterij De Pil. Het grappige is dat de

- Westerpaviljoen op de hoek Nieuwe Binnenweg/Mathenesserlaan -

Waar u ook verzekerd bent

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

drie bars steeds andere namen kregen,
maar De Pil op nummer 109 handhaaft
zich al ruim 70 jaar op dezelfde plek.
Twee van de drie cafés functioneren nog
steeds. In de Ritz Bar (op 105) is thans
HU’U gevestigd en in de Seahorse zetelt
‘Will’ens en Wetens’.
De tien kroegen die van mij extra aandacht krijgen zijn (van oost naar west):
Stalles, Ro-town, Boudewijn, Le Vagabond, Westerpaviljoen, Ari (voormalige
Cosy Corner), Hensepeter, ‘t Spinnewiel,
Vanouds Vermeulen en Populair. Het
Westerpaviljoen (met speeltuin) dateert
van de jaren ’20 en beleeft sedert 1993
zijn tweede jeugd. Café Ari, recht
ertegenover, heeft ook een lange historie.
Ik ontdekte dat de oorsprong van deze
caféplek van 1927 dateert. Het eerste
café daar heette Criterion. De uitbater
van Ari, Ger Koedam, was blij met deze
ontdekking; hij ging tot voor kort altijd
uit van een naoorlogse caféstart.
Kleinste café?
Van de genoemde cafés is Vanouds
Vermeulen (hoek Nieuwe Binnenweg/

Dekt uw huidige

uitvaartpolis

de kosten?

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl
Uw wensen, ons vak

Eén van de
eerste ‘allochtonen’ in het
Westen

Bereken uw situatie...
Kijk op

www.checkuwuitvaartpolis.nl
Wat te doen

Heemraadssingel) het allermooist. Het
interieur, met Jugendstilelementen en
een 5,15 meter hoog plafond, oogt zeer
authentiek. ‘Hensepeter’ op nummer
134 dateert van de jaren ’20 en is met
zijn 34,5 vierkante meter vermoedelijk
het kleinste café van onze stad (Lezers
van De Oud-Rotterdammer die qua oppervlakte een kleiner café in onze stad
kennen, moeten mij eventjes mailen!).
‘Boudewijn’ (voormalig café Post)
is een prima eetcafé en ‘Stalles’ een
trouvaille voor de jeugd. Deze kroeg
draait prachtige omzetten. Wij kunnen
de ‘eeuwige kroeg’ écht wel als een
cultuurgoed beschouwen, daarom is

het belangrijk dat de cafégeschiedenis
serieus wordt vastgelegd. Het is jammer
dat in publicaties over de Rotterdamse
horeca het historisch aspect meestal
wordt overgeslagen. Oh ja, ik zélf ben
absoluut geen kroegloper en als ik voor
mijn werk in een proeﬂokaal kom, houd
ik het vrijwel altijd bij spa rood met ijs.
Doorgewinterde kroeglopers spreken
mij er wel eens op aan: “Joris, je doet
niet mee”. Mijn antwoord luidt steevast:
“Ik moet nuchter blijven, want alleen zó
kan ik op adequate wijze de ware feiten
noteren.”
Joris Boddaert

Joris Boddaert produceerde tot nu toe twee grote caféboeken. In deel 1 wordt de
periode 1900-1980 behandeld. In deel 2 de periode 1980-2000. Deel 3 verschijnt
najaar 2011. Daarin wordt het huidige kroegleven beschreven. Joris geeft zijn beide
boeken in eigen beheer uit. De boeken (gewicht 1,5 kilo; formaat 24 x 34,5 cm;
in totaal circa 800 illustraties) zijn rechtstreeks (39,50 en 49,50 euro,
incl. verzendkosten) bij hem te bestellen. Adres: jorisboddaert@gmail.com;
Coolhaven 533, 3023 BA Rotterdam óf tel. 06 -188.496.44. Intekenen op deel 3 is
nu al mogelijk.
Vrienden van De Oud-Rotterdammer
betalen slechts 35 euro voor deel 1 en 45 voor deel 2 (zie pagina 13).
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Relaxfauteuils | Sta-op fauteuils | Ergonomische zitmeubelen
ZitWel showroom Henk Speksnijderstraat 8, 3067 AC Rotterdam Alexanderpolder (Gratis parkeren voor de deur)
Openingstijden ma. 13.00 - 17.30 uur, di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur, za. 10.00 - 17.00 uur
Telefoon 010 - 456 72 80 Internet www.zitwel.nl
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Zoekt u een eenvoudige
fauteuil of een handmatig
verstelbare
rela xfauteuil, motor isch
verstelbaar met of zonder
opstahulp? Maak nu
uw keu ze voor de allerlaa
gste prijs! Kom gewoon
zitten en probeer het uit
Snelle bezorg ing en u zit
.
thuis direct goed met een
Zit wel fauteuil.
On ze garant ievoorwaar
den zijn gewoon van toe
passing.

Nieuw in Rotterdam en omgeving

KUNSTHANDEL

ZORGVERVOER

In- en verkoop van schilderijen uit de 19e en 20e eeuw
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
D. Noteboom 1877 - 1943

F.M. Kruseman 1816 - 1882

W. Gruyter 1817 - 1886

KIJK OP
W W W. K U N S T H A N D E L J A N K O O I J M A N . N L
Bezoek onze galerie op afspraak

Doljnpark 58
2983 AZ Ridderkerk

Tel.: 06 101 43 581
Fax: (0180) 415 770

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

VOOR LUNCH EN DINER

010 - 244 02 92

www.deloet.nl ● Restaurant De Loet ● Lekkerkerk ● 0180 - 66 15 59 ● GRATIS PARKEREN
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Een tros bananen als beloning
Van de kinderen op bijgaande straatfoto, genomen in het portiek
van de katholieke jongensschool in de Christiaan de Wetstraat in de
Afrikaanderbuurt, ken ik niet alle namen meer.
Op de onderste rij vanaf de rechterkant is de jongen op het ﬁetsje mijn
buurjongen Pietje, die met zijn moeder
lang bij zijn oma heeft gewoond. Het
blonde meisje daarnaast ben ik, daarnaast de tweeling Jan en Arie Barbier
(vader was ramenwasser), dan Tommy
Verhagen (had een oudere zus, Wil en
een jonger broertje Robbie, die een
vriendje was van mijn broertje Ronnie), de twee meisjes en het jongetje
daarnaast ken ik niet meer, daarnaast
Carla ? Op de tweede rij rechts is mijn
oom Adrie Wendrich (woonde in de
Riebeekstraat), later André, die helaas
is overleden. De tweeling met de
donkere shirtjes zou de tweeling Jonker
kunnen zijn.
In dit deel van de Christiaan de
Wetstraat woonden veel grote gezinnen. Wij woonden op 24a, boven ons
woonden de families Van Kouwen
en Beekman. Andere gezinnen die ik
me herinner: Kalkman (Rina en Peter,
later verhuisd), Meijer (vriendinnetje
Alie) en Oudmeijer. Er woonde ook
een politieagent met een dochter Ria,
die later verhuisd zijn naar Zuidwijk of
Pendrecht.
Op de hoek Christiaan de Wetstraat/

Paul Krugerstraat was een snoepwinkel, later een patatzaak. Net om
de hoek van de Paul Krugerstraat zat
waterstoker Pompen.
Lopen
‘s Zondags gingen we met een stel
kinderen lopend via de Brielselaan en
de Maastunnel naar het park om de
eendjes brood te geven en vandaar via
het pontje van Katendrecht terug naar
huis. Dat zou nu niet meer kunnen,
gelet op onze leeftijd van toen: tussen
de 5 en 6 jaar.
Op iets oudere leeftijd gingen de
jongens trossen bananen opduiken in de
Maashaven naast de bananenschepen.
De meisjes pasten dan op hun kleren
en kregen als beloning ook een tros
(groene) bananen mee naar huis.
Toen er een speeltuin kwam op het
Afrikaanderplein, werden veel gezinnen lid van deze speeltuin en waren
we daar vaak te vinden. ‘s Zomers
was er altijd een kampweek in Stroe.
Zelf ging ik, met Alie Meijer, naar een
handwerkclubje in een kerkgebouwtje
aan de Pretorialaan, waarmee we ‘s
zomers een week op kamp gingen naar
kamphuis Fijnoord in Ermelo.

- Christiaan de Wetstraat in de Afrikaanderbuurt -

Handbal
Ik ging naar de Hoogwerfschool in de
Martinus Steijnstraat en later naar de
Da Costa ulo in de Zuid Polderstraat.
Toen ik in de derde klas zat, verhuisden
we naar Hoogvliet.
Via de lagere school kregen we zwemles in het Sportfondsenbad in de van
Maanenstraat in Blijdorp. Daar gingen
we met een paar kinderen na schooltijd
met de tram naartoe. Via de zwemjuffrouw, tante Bep, kwam ik in aanraking

met handbal en handbalvereniging
Roda op de sportvelden van Laag
Zestienhoven. Behalve trainen (op
vrijdagavond) en handballen konden
we op maandagavond gymnastieken
in de gymzaal op Zuid, handwerken
op dinsdagavond op de zolder van
de lagere school aan de Hillevliet en
trainen op woensdagavond in Noord. ‘s
Zomers gingen we op de ﬁets; veertien
dagen kamperen op een boerderij in
Drunen. Handballen heb ik van mijn

tiende tot mijn 35e met veel plezier
gedaan. Door verhuizingen niet steeds
bij dezelfde vereniging, maar daardoor
niet met minder plezier.
Via deze sport heb ik ook mijn man
leren kennen, waarmee ik 40 jaar
getrouwd ben.
Karin Kraak-Wendrich
kath.kraak@gmail.com

CCtje Fillem, in de broek van Ome Willem
Van de week besloot ik maar weer eens naar de bioscoop te
gaan. Ik wil eigenlijk elke week wel ’n keer, maar er komt
meestal weinig van. Om de een of andere reden staat de ‘bioscoopladder’ niet meer in de krant, dus je moet wel naar de
stad toe om erachter te komen wat waar draait. De film die je
wel zou willen zien, is dan altijd al aan de gang.

c foto burosolo.nl

Er is in de bioscoopwereld wel wat
veranderd. Ik ga meestal naar Cinerama,
indertijd meen ik gesticht door Lou
Landré, zou die nog leven, om ﬁlms op
gigantische doeken te laten zien; daar is
nu een aangename wachtruimte met leestafel en ’n goede bar. Dat was vroeger
wel anders. In mijn boek Poste Restante
uit 1992 schreef ik in mijn ‘Brief aan
Dick Maas’, naar aanleiding van een of
andere Flodderﬁlm:
“Kijk, dat de gang naar de bioscoop in
Nederland op zich reeds een martelgang
is, daar kunt u natuurlijk ook niks aan
doen. Denk ik. Al zou het mij als ‘ﬁlmmaker’ wel bezig houden.

Cox Column

Aﬁjn, je gaat als bioscoopbezoeker
naar een gebouw in de stad waarvan je
je herinnert dat er ’n bioscoop in zat.
Inmiddels blijken dat er ’n stuk of acht
te zijn geworden. Kom je om zeven
uur, dan is jouw ﬁlm al om kwart voor

zeven begonnen. Kom je om half zeven,
dan begint ie om kwart over zeven. Eén
juffrouw bedient de kassa voor alle bioscopen tegelijk, dus je moet wat geduld
oefenen. Op zich is dat helemaal niet
erg, ware het niet dat je omringd bent
door een schreeuwerige, ongemanierde
horde tuig, dat patat etend, ijs zwelgend
en Mars proppend om je heen hangt,
en waar je zelfs bij een zwaar bombardement niet de schuilkelder mee in zou
willen vluchten.
Eenmaal binnen baan je je een weg
naar een open plaats, die je zelf maar
moet zien te vinden, tussen de gevulde
koeklijven door, en er overheen, want
de laatste juffrouw die je zo ﬁjn bij
scheen met haar lantaarntje is reeds lang
bijgezet in het Filmmuseum. Dan blijkt
dat het helemaal niet zo erg is dat je te
laat bent, want men is bezig met een
eindeloze reeks reclameﬁlmpjes, die lang

niet allemaal op het punt beginnen dat de
geniale schepper ervan bij het maken in
gedachten had. Je hoort een knal en wat
gekraak, en uit alles wat volgt blijkt dat
de eerste seconden reeds geweest zijn.
Maar waar?
Ook projectie op een ﬁlmdoek is in de
Nederlandse bioscoop geen sterk punt.
De ﬁlm zit te hoog of te laag, en aangezien er ook geen levende ziel meer bij
zo’n machine schijnt te zitten, duurt het
meestal een stief kwartiertje vooraleer
iemand er iets aan doet. Want hoe de
schreeuwlelijkerds in de zaal ook al het
gebodene op het doek luidkeels van hun
onbeschofte commentaar voorzien, als
makke schapen blijven ze zitten kijken
naar het beeld dat scheef, onscherp of
ondersteboven staat.”
En zo ging ik nog een tijdje door. Maar
dat is echt veranderd. Om te beginnen ga
ik natuurlijk ’s middags. Ik had gekozen
voor de ﬁlm ‘A serious man’, omdat ‘A
single man’ met Colin Firth naar bleek
alleen ’s avonds draaide. Ik zat in zaal
6, en toen het licht doofde om half twee,
zat ik alleen... Negen rijen van dertien
stoelen, maar ik was de enige bezoeker...

Dat vond ik dan wel weer jammer,
want het is een fantastische ﬁlm van de
Coen-brothers. Geluid, projectie, de stoel
waarop ik zat, alles eerste klas. Waarom
gaan mensen niet meer naar de ﬁlm? Ze
kunnen mij niet ongelukkiger maken
door te zeggen: “Die heb ik al op dvd
gezien.” Het is geen vergelijk mensen!
In de bioscoop zie en hoor je alles tien
tot twintig keer beter. Het hoort natuurlijk ook ’n beetje bij deze tijd, waarin
men geen kwaliteit en klasse meer
erkent en herkent, laat staan op prijs
stelt. Onderdeel van de verloedering van
het geheel.
Maar u moet echt eens meer gaan!
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MILOT Reizen
Reisburo en Touringcarbedrijf

’n goed kunstgebit?

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

Voor ons geen kunst!
Behandeling bij u thuis mogelijk!

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.

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.

6 dgn Beierse Woud
(HP) ma. 3 mei incl.
dagtocht Praag € 249,-

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur

3 dgn. Londen (LO)
vr. 16 april
€ 149,-

6 dgn, Budapest (LO)
(heen - en terugreis)
ma. 31 mei
€ 269,3 dgn. Parijs (LO)
vr. 26 maart
€ 109,-

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

www.milotreizen.nl

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Van ontwerp tot realisatie

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

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

www.degedenkgroep.nl
Goetzee DELA

Siemens 1400t wasmachine met condensdroger
set bestaande uit een 1400 toeren wasmachine W
egens
de condensdroger
g
en elektronisch gestuurde
succes
geprolonwasmachine:
geerd
- 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.

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.

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

vertrouwde
uitvaartverzorging

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 112”
Een rubriek als Waar-was-dat-nou krijgt bij iedere opgave tientallen, neen honderden oplossingen. Slechts een zeer, zeer klein deel
van deze oplossingen vindt een plekje in de krant en op internet.
De overgrote meerderheid verdwijnt via ‘het archief’ uiteindelijk in
de prullenbak. Maar voor het zover is, hebben mensen elkaar via de
krant gevonden. Soms zit tussen de laatste ontmoeting en de naam
in de krant zo’n 50-60 jaar. Maar dankzij onze bemiddeling gaat men
bij de herkennismaking verder, alsof 1955 gisteren was.

De WWDN-foto 112 leverde voor
Delfshavenaren weinig problemen op. In
de jaren zestig stond de fotograaf op de
Oostkousdijk en fotografeerde (van links
naar rechts) de Waaldijk, de Havenstraat
en de Schoonderloostraat.
Ciska Velders (Ridderkerk): “Volgens mij
is dit het begin van de Havenstraat en de
school die bedoeld wordt is de School
met den Bijbel met meester Knijf als
bovenmeester; deze woonde inderdaad
op de Hooidrift. Ik ben daar begonnen
op de kleuterschool. Eerst in een kerkje
(ik dacht in de Piet Heinstraat bij het Piet
Heinsplein), in mijn herinnering donker
en afgelegen, want de school was nog
niet klaar. Rond 1947/48 ging ik naar
de kleuterschool bij de ‘holletjes’. De
holletjes waren voor de overgang van het
Heijman Dullaertplein naar de Schoonderloostraat. Daar speelden we veel na
schooltijd; schommelen en koppeltje
duikelen aan het hekje dat daar stond,
ter bescherming als de tram rakelings
langs denderde. Ik weet niet of daar ooit
een ongeluk is gebeurd, maar het was
levensgevaarlijk, zo’n situatie is nu niet
meer denkbaar.”
Mevrouw C.Broeder: “Wat leuk, eindelijk eens wat uit mijn oude buurtje. Deze
flat stond aan de Havenstraat tegenover
de lagere school. Deze foto is genomen
vanaf de Oostkousdijk en begin Schoonderloostraat , daar woonde ik achter de
lagere school. Mijn broers hebben nog
op deze school gezeten, ik zelf zat op
het kleuterschooltje, eigenlijk onder de
lagere school. (Dus je was het buurmeisje
van de tweeling De Deugd aan de overkant? AvdS).”
Familie C.L.Fries: “Wij woonden van
1967 tot 1987 in deze flat op 237b en
later op 237c. Het is de Bakema-flat; in
1988/1989 is de flat gesloopt en kwam
er nieuwbouw voor in de plaats. Wij
hebben tien jaar op de tweede verdieping
gewoond en daarna tien jaar op de derde.
Alle mannen van de twaalf gezinnen
in het flat, werkten op de Scheepswerf
van Niehuis van de Berg. Het was altijd
gezellig met de gezinnen in de flat; per
verdieping woonden vier gezinnen naast
elkaar. Op de hoek van de Waaldijk zit
nog steeds het café van Arie Verschoor;
nu zit daar Theo van Rijswijk in. Maar

naar mijn weten staat nog steeds de naam
Arie Verschoor erop.”
N. van Delft: “Dit is de Havenstraat, met
rechts het gebouw van de School met den
Bijbel. De heer Knijf was het hoofd en
in de eerste klas gaf juffrouw Schippers
les. Bij haar zat ik in de klas. Tramlijn 10
reed bijna binnen bij de school, zo dicht
lag de rails bij de ingang van de school.
Ik heb daar vandaan een schoolreisje naar
diergaarde Blijdorp gemaakt, waarbij de
tram netjes voor school werd geparkeerd
om in te stappen. Om de hoek was het
Heiman Dullaertplein,waar ik vanuit de
Pieter de Hoochstraat elke schooldag
over ging. We passeerden dan de auto’s
geladen met huiden (wat een stank) voor
Kauffmann.”
Marian van der Spek: “Grappig wat er
verteld wordt over de Hervormde school
en dat je zelf van een Gereformeerde
school werd gehaald. Bij mij was het
precies andersom. Wij verhuisden in
1957 naar de Willem Buytewechstraat,
waardoor ik als gereformeerde kleuter
naar de hervormde kleuterschool moest.
Die kleuterschool had haar ingang aan
het Heyman Dullaertplein en was een op
zichzelf staand modern gebouw, dat erg
laag lag. Mijn juf heette juffrouw Freeman (op z’n Engels). Om er te komen,
moest ik vanaf de Willem Buytewechstraat de trap af, de Schoonderloosstraat
in en dan langs het oudemannetjeshuis
van het Leger des Heils de hoek om en
je was er. Tegenover de kleuterschool
was een hek met een schuine betonrand,
die ik eens als glijbaan heb gebruikt
waardoor ik met een onderbroek met
gaten thuiskwam. Toen ik zes was, moest
ik naar de gereformeerde Dr. H. Colijnschool in de Korfmakerstraat.”
Arie Boogaard (Nieuwegein): “Op die
school heb ik een blauwe maandag
gezeten; later ging ik naar de Openbare
school in de Coolhavenstraat. De flat is
gebouwd rond 1951 en was het eerste
nieuwbouwproject in Delfshaven, ik
woonde zelf op het Heiman Dullaertplein. De fotograaf stond met zijn rug
naar de Oostkousdijk, de tramleidingen
van tram 10 zijn duidelijk te zien richting
Havenstraat. Links op de foto nog een
stukje Waaldijk, rechts op de foto een
stukje muur van het huis naast de school.
Ik heb daar een leuke jeugd gehad, met

TOEN
veel avontuurlijke belevingen; spelen op
straat tot mijn vader ons binnenfloot en
dat kon hij heel hard. En lekker hangen
voor het café van Verschoor met vele
buurtvriendjes.”
W.H. van Driel (Capelle aan den IJssel):
“Als je op de foto de Havenstraat inkijkt,
zat er later middenin het flatgebouw,
waar je die inham ziet, clubhuis Het Anker. Op de Waaldijk zat een locatie van
de Domeinen. Achter de fotograaf is dus
het Heiman Dullaertplein waar een kapper zat en daarnaast de laad- en losplaats
voor vrachtwagens van huidenhandel
Kaufmann, gevestigd op de Westzeedijk.
Rechts is een hol naar beneden naar de
Schoonderloostraat. Op dit korte stukje
zat een kleuterschool, waar ik in 1959
en1960 naar school ging, met daarnaast
een lompenboer.”
Willem van der Heul (Waterview
Heights, NSW, Australië): “Deze
WWDN-foto is om te zoenen: Havenstraat hoek Waaldijk. Deze huizen waren
nieuw toen ik er kwam wonen met mijn
ouders. We betrokken het eerste huis op
de eerste galerij. Allemaal werkers van
scheepswerf Niehuis en van der Berg,
die achter in de Waaldijk was gevestigd.
Ik werkte daar 22 jaar, later verhuisde de
werf naar de Eemhaven in Pernis. Ik ging
mee. Als je kijkt in de Waaldijk boven
de garagedeur zie je een ijzeren hek.
Daarachter stond de kolenkist. Langs een
ladder kwam de kolenman naar boven en
gooide de kolen in de kist. Gemak dient
de mens. Mijn moeder is daar gestorven
en ik ben daar uitgetrouwd. Zes jaar
woonde ik daar. Naast ons woonde de
familie De Graaf, leuke mensen. In het
laatste huis op de derde galerij woonde
Preesman, die mijn baas was in de plaatwerkerij. Aan de overkant was de School
met den Bijbel. Die heb ik helemaal
doorlopen.”
Kees van der Horst, Hazelaarstraat 39,
3203 XC Spijkenisse: “Het was een
leuke buurt, waar ik soms nog doorheen
rijd met de auto. Af en toe neem ik zelfs
een biertje in café Verschoor, alleen Arie
is er niet meer. Nu runnen Joke en Theo
het café, maar er heerst nog steeds de
sfeer van de jaren 60, toen ik daar vertrok
bij mijn vader achterop de Berini richting
huis.”

NU
Peter van der Sloot: “Havenstraat hoek
Waaldijk. Volgens mij is het gebouw
ontworpen door architect Jaap Bakema
1914-1981 en werd in de volksmond de
Bakemaflat genoemd. Bakema heeft een
groot stempel op de wederopbouwarchitectuur in Rotterdam gehad; ook de
Centrale Bibliotheek in de Hoogstraat is
van zijn hand.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 114

Vanuit het Duitse Nordhorn ‘berispte’ mij een lezeres van deze krant, Loes van Dalen
- Vreugdenhil. Ze liet mij weten weinig tot niets over haar geboorte/jeugdgrond terug
te vinden in De Oud-Rotterdammer. Eerst keek ze richting redactie, maar ze had
een andere oplossing: “Ineens bedacht ik, dat meer aandacht voor ….. wellicht ook
gegenereerd zou kunnen worden door het plaatsen van een WWDN-foto. Ongetwijfeld
zou dat blije reacties oproepen. Mijn wijk ontbeerde natuurlijk havens, waterstokers,
kroegen e.d., maar had, zeker voor de bewoners, toch tal van andere heerlijke plekken.
Ik heb geweldige herinneringen aan de wijk, waar ik van 1937 tot 1958 woonde.”
Voor mij was een oude prentbriefkaart snel gevonden en daarom kan de welbekende
vraag worden gesteld.

Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl of
www.deoudrotterdammer.nl .
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 12
april 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

Een krant zoals deze kan voortbestaan dankzij de advertenties, die, in tegenstelling tot huis-aan-huisbladen, nooit méér dan 50 procent van de omvang bedragen. Beleid is dat het aantal redactionele
pagina’s minstens de helft is. De evenwichtige verdeling maakt deze krant ook zo leesbaar én interessant voor de adverteerder. In deze opinie daarom de adverteerders in de spotlights.

Adverteerders kennen hun doelgroep
Het valt aan te nemen dat de adverteerders in deze krant weten dat hun doelgroep ouderen zijn,
die soms wat extra service nodig hebben. Indien nodig mogen ze daarvoor best wel iets meer in
rekening brengen als ze de oudere klant daarover maar eerlijk en duidelijk op de hoogte stellen.
De consument op zijn beurt moet ook niet automatisch denken dat ‘een prijsbreker’ alle bijkomende zaken voor zijn rekening neemt. Vraag altijd wat het kost indien u extra service wenst.
Indien de totaalprijs u niet bevalt, dan stelt u gewoon eerlijk dat u toch eerst maar eens bij een
andere aanbieder gaat kijken. U zult merken hoe de leverancier dan vaak wat soepeler wordt.

Informatie
Opinie

De adverteerders met de beste bedoelingen in deze krant – natuurlijk
willen zij hun normale winst kunnen
maken – zullen u overigens zeker
tegemoet komen in hun service als
u bijvoorbeeld wat meer hulp nodig
hebt. We noemen als voorbeeld zwaar
witgoed en meubels die bij u mogelijk
driehoog (de trap op) moeten worden
bezorgd.
Er zijn leveranciers van witgoed die
voor bezorging en aansluiting (zoals
een wasmachine) een extra bedrag in
rekening brengen. Bij anderen is dat in
de prijs inbegrepen. Prijsvergelijkingen zijn daardoor vaak heel moeizaam
te maken. Een kleine middenstander in
uw buurt – misschien wel wat duurder
– zal sneller geneigd zijn de wasmachine te bezorgen op een tijdstip dat
het u uitkomt.
Moet er een aantal kleinere en onverwachte werkzaamheden worden verricht, dan zal hij daarover niet zo gauw
moeilijk doen. Bij de grote ketens zit
u vrijwel altijd vast aan vaste dagen of
dagdelen wanneer uw aanschaf wordt
gebracht en aangesloten.
En als bijvoorbeeld extra materiaal
nodig is voor aansluiting of blijkt dat
bij een wasmachine de elektrische
installatie onveilig is (vaak het geval
als wasmachines of drogers in een
oude douche staan) dan mogen de

bezorgers het nieuwe witgoed zelfs
niet in bedrijf stellen.
Dan zit u met de gebakken peren
en zal u alsnog een elektricien of
installateur moeten inschakelen om
uw installatie in orde te maken. Een
kleine middenstander in uw buurt zal u
waarschijnlijk meteen of op heel korte
termijn daarbij helpen en, afhankelijk
van de hoeveelheid werk, u een redelijke extra rekening sturen. Dus pas
op: goedkoop kan ook duurkoop zijn.
Het moge duidelijk zijn dat ouderen,
die zelf aardig wat mans zijn (zoals
handige doe-het-zelvers), het goedkoopst uit kunnen zijn als zij gericht
kopen. Want de garantietermijnen zijn
vrijwel overal hetzelfde.
Wij zijn ook geen voorstander van
extra verzekeringen voor langduriger
garanties. Op het meeste witgoed zit
al een garantie (de leverancier moet
daarvoor borg staan) van twee jaar.
Elke leverancier is verplicht het oude
witgoed mee terug te nemen (u betaalt
voor een verwijderingsbijdrage).
De tegenwoordige apparaten gaan bij
normaal gebruik (dat staat ook in de
meeste garantievoorwaarden) zonder
mankementen veel langer mee. Er zijn
zelfs televisiemerken en wasmachines
die zonder enig probleem meer dan
vijftien jaar draaien.
Sommige winkeliers en (vooral) grote

ketens willen u maar wat
graag een langere garantietermijn ‘aansmeren’,
want op die premie worden grote winsten
gemaakt of hoge
provisies (soms ook
voor de verkoper
zelf) verkregen.
Wij kennen een
voorbeeld
van een
wasmachine,
gekocht (en
thuis bezorgd)
bij een grote
keten (geen
adverteerder in deze
krant), waarbij de koper
dringend werd aanbevolen
de garantietermijn met vijf jaar te
verlengen. De wasmachine kostte in
totaal 469 euro (inclusief bezorging en
aansluiting). Voor de extra garantietermijn van vijf jaar telde de consument
nog eens 80 euro contant neer.
Had hij deze 80 euro op een eenvoudige spaarrekening vastgezet, dan
was dit bedrag aan het eind van de
zevenjaarlijkse periode uitgegroeid tot
circa 100 euro. Uitgaande van voorrijkosten van 70 euro van een servicemonteur plus een kwartier arbeidsloon
(elk merk biedt die) is een eventuele

reparatie nog goed betaalbaar. Want
de kans is heel klein dat in die zeven
jaar een mankement aan het apparaat
ontstaat. Waarom zult u dat risico
afdekken?
En dan hebben we het hier nog niet
over de ﬁnancieringsmogelijkheden van witgoed die
soms ook zijn gekoppeld
aan de betaling van de
extra garantietermijn. Consumenten beseffen te
weinig dat zij
op een consumentenkrediet
heel hoge rentepercentages betalen.
Het komt
zelfs voor
dat over
een periode
van vijf jaar
gerekend mensen
eigenlijk de dubbele aanschafprijs hebben betaald.
Bij het kopen van meubels gebeurt het regelmatig dat de bezorgers
niet de oude driezitsbank of de stoelen
mee terugnemen. De consument moet
die zelf bij het grof vuil zetten. Voor
oudere hulpbehoevenden kan dat een
grote zorg zijn. In de woninginrichting
zijn grote ketens vaak niet in staat op
ouderen gerichte service te verlenen.
Wij hebben zelf meegemaakt dat
de stoffen vloerbedekking van onze
moeder van 98 jaar in een verzorgingshuis moest worden vernieuwd
uit hygiënische overwegingen. De
verkoopster in de winkelketen vond

dat zij daarvoor perfect laminaat had
dat ‘in de aanbieding’ was. Dus tot
aanschaf besloten; je gaat op een
goed advies af. Maar daarna ontstonden de problemen. Het laminaat kon
slechts op één dag in de week worden
gelegd en daarvoor moest de hele
kamer al ’s morgens vroeg (om 09.00
uur) ontruimd zijn. Mevrouw moest
de avond daarvoor maar even in een
andere kamer worden ondergebracht.
Dat zij daardoor helemaal van slag
zou raken, vond de verkoopster niet
haar probleem. Bovendien zou er voor
het aanbrengen van het laminaat vijf
uren arbeidsloon staan (wel in de prijs
inbegrepen). Na veel overleg, waarbij
uiteindelijk de ﬁliaalmanager eraan te
pas kwam, hebben we de order kunnen veranderen in veel gemakkelijker
(maximaal anderhalf uur) te leggen
(en hygiënischer) vinyl. Vervolgens
kostte het erg veel moeite het door ons
gewenste tijdstip voor het stofferen
vast te leggen. Voor het zware werk
van de stoffeerders niets dan lof. Ze
moesten echter die middag nog drie
klussen doen en lieten alle restanten
liggen. Geen punt, maar dit is niet de
service die wij wensen en waarvoor
we desnoods bereid zijn een normaal
extra bedrag te betalen.
Reactie van de bedrijfsleider van het
zorgcentrum: “Oh, maar wij kennen
wel een leverancier die het helemaal naar onze planning en met de
gewenste service doet. Niet of nauwelijks duurder dan de door u genoemde
grote keten.”

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

inkomstenbelasting is terug te halen.

Tegemoetkomingen
voor ouderen
Hoeveel is de vaste tegemoetkoming
op de AOW en waar kan ik die terugvinden in mijn aangifte inkomstenbelasting?

Familierecht

In uw AOW zit al een tegemoetkoming van €34,26 (bruto per maand).
Die is mede gebaseerd op het wegvallen in het verleden van aftrekposten voor ouderen. Daarnaast is er
de ‘tegemoetkoming buitengewone
uitgaven’ van de Belastingdienst die
vaak in december automatisch wordt
uitgekeerd. Deze heeft betrekking
op mensen die steeds extra aftrekposten hebben opgevoerd vanwege
chronische ziekten. Heeft u sinds kort
een chronische ziekte dan is het aan
te bevelen via aangifte te bekijken
of er nog iets in de aftrekpost voor
‘speciﬁeke zorgkosten’ aan betaalde

Broer rommelt aan
met rekening moeder
Mijn broer is gemachtigd voor de
bankrekening van mijn moeder. Wij
hebben het vermoeden dat hij al heel
lang stelselmatig grote geldbedragen
naar zijn eigen rekening overmaakt
onder vermelding ‘lening’. Mijn
moeder is op dit moment niet meer
aanspreekbaar en stervende door
een zware hersenbloeding. Als mijn
moeder overlijdt, kunnen wij dan
het geld terugvorderen dat hij dan
onrechtmatig heeft overgeboekt?
Dit is een onverkwikkelijke affaire
die het best kan worden opgelost
door een ‘open’ gesprek met uw broer
aan te gaan. Dat gesprek zal zakelijk
- zonder venijnigheden naar elkaar moeten worden gevoerd.

Waarom zou uw broer geen inzage
geven in de bankafschriften van uw
moeder? Het is geen kwestie dat u
uw gemachtigde broer niet vertrouwt,
maar omdat u op de hoogte wilt blijven van de gang van zaken. Uw broer
kan daarover niet moeilijk doen, want
als hij dat niet wil, heeft hij wat te
verbergen.
Als ﬁnancieel beheerder zou uw
broer ten opzichte van de andere
kinderen jaarlijks een (schriftelijk)
verslag moeten uitbrengen van de
handelingen die hij met de rekening
van uw moeder heeft gedaan. Hij kan
er ook niet omheen duidelijk te maken hoeveel hij van uw moeder heeft
‘geleend’ en tegen welk rentetarief.
Zijn handeling om geld over te maken naar zijn eigen rekening onder de
noemer ‘lening’ verdient zeker niet
de schoonheidsprijs. Leg hem voor
dat u evenveel ook van uw moeder
wil ‘lenen’.
Als uw moeder overlijdt, treedt het

wettelijk erfrecht in werking (aannemende dat zij geen testament heeft
laten opmaken). Dan zal uw broer
alle leningen moeten terugbetalen
of moeten laten verrekenen met zijn
eventuele erfdeel. Op dat moment
kunt u de ﬁnanciële gang van zaken
bij uw moeder met terugwerkende
kracht opeisen en eventueel claims
leggen.
Door nu informatie te geven aan alle
kinderen over de rekening van uw
moeder bij haar leven kan een hoop
ruzie achteraf voorkomen worden.
Gaat het straks om een ﬂinke nalatenschap, dan valt het aan te bevelen
een notaris in te schakelen. Indien
uw broer onwillig blijft, kunt u hem
vertellen dat u bij de kantonrechter
een procedure start om ofﬁcieel onder bewind stellen van uw moeder te
verkrijgen, omdat zij waarschijnlijk
handelingsonbekwaam is. Hij zal dan
beseffen dat hij te ver is gegaan. De
druk op hem zal dan heel groot wor-

Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
den om toch maar met eigen familie
eruit te komen.
Echtscheiding van zoon,
schoondochter onterven
Onze zoon gaat binnenkort scheiden.
Wij willen onze schoondochter onterven. Moeten wij dat door een notaris
laten vastleggen?
Als de echtscheiding zijn beslag
heeft gekregen, is uw schoondochter
sowieso geen erfgenaam meer van u.
Mocht u onverhoopt tussen nu en de
ofﬁciële echtscheidingsdatum overlijden, dan zou het kunnen dat zij
nog wel van u mede (samen met uw
zoon) erft als zij in gemeenschap van
goederen met uw zoon is getrouwd
en er niet eerder een testament is
opgemaakt dat anders bepaalt.
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‘Wereldwijd wordt
Finitrose beschouwd
als hét middel tegen
artrose-, reuma- en andere
gewrichtspijnen.’

Finitrose
Verbazingwekkende resultaten tegen
artrose-, reuma- en andere gewrichtspijnen
Waarom Finitrose?
Finitrose is het enige voedingssupplement dat naast glucosamine-chondroïtine
tevens collageen 2 bevat. Dit collageen 2 is het hoofdbestanddeel van kraakbeen.
Supplementatie van dit hoogwaardige collageen 2 gaat het herstel van beschadigd
kraakbeen bij artrose bevorderen. Daarbij remt collageen 2 bij mensen met reuma
de auto-immuun reactie waardoor de gewrichtsontstekingen afnemen. Tevens
bevat Finitrose ook MSM en kruiden met een krachtig ontstekingsremmend effect
waardoor de meeste mensen met gewrichtspijnen al na enkele dagen een duidelijke
verbetering waarnemen. Finitrose is momenteel het meest krachtige middel tegen
chronische gewrichtspijnen op de internationale markt.
Citaat: chirurg T. Mariën

EEN KUUR = 126 TABLETTEN
NU VOOR

38.-

inclusief
verzendkosten

Wilt u ook zonder pijn door het leven?
Bestel Finitrose door de onderstaande bon in te vullen. Of bestel via WWW.VITAMALL6.NL

Bestelformulier voor Finitrose
Stuur de bon op in een envelop
zonder postzegel naar:

Naam:

Vitamall
Antwoordnummer 2
2950 VB Alblasserdam

Postcode:

En ontvang uw bestelling
binnen 5 werkdagen thuis.

Vul hier uw aantal kuren in: aantal: ..... x kuur á 126 tabletten van E38.- inclusief verzendkosten

Finitrose is exclusief verkrijgbaar bij:

m/v

Straatnaam:

Niet verplicht: Telefoon:

nr:
Plaats:
E-mail:

Ik geef Vitamall toestemming om het door mij verschuldigde bedrag af te schrijven per automatische incasso
van het onderstaande bank/giro-rekeningnummer:
Bank/giro nr.

Ten name van

Handtekening:

Datum, plaats
DOHR0310

Finitrose_255x367mm_OHR.indd 1

19-3-2010 14:00:01
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- Coolsestraat 1933; Het lieve jongetje
rechts op de stoep zittend ben ik. Let
op de vliegende hollander, de opoeﬁets
en de autoped met ﬁetsstuur -

Eén van de eerste
‘allochtonen’ in het Westen!
Met mijn ouders ging het in de twintiger jaren niet veel beter dan de duizenden buitenlanders heden
ten dage. Mijn vader, geboren in Farmsum (bij Delfzijl), werkte op zijn vijftiende in Appingedam als
leerling-mallenmaker bij Brons-motorenfabriek voor een grijpstuiver. Dagelijks fietste hij in weer en
wind naar zijn werk. In de crisistijd 1928 is ook hij ontslagen en is toen een half jaar scheepsjager geweest. Op een paard met een boom en een lange lijn, schepen van Delfzijl naar Appingedam of verder
slepen en vice versa. Alleen was er niet iedere dag wat te verdienen. Daarom pakte hij in het voorjaar
van 1929 zijn valiesje en emigreerde naar Rotterdam. Met de boemel naar Groningen, dan op de trein
naar Amersfoort en vervolgens Rotterdam.
Na enig zoeken kon hij een bovenhuis
vinden in de Coolsestraat. Na een half
jaar kwam ook mijn moeder vanuit
Zeerijp (nu gemeente Loppersum) naar
de grote onbekende stad.
Mijn ouders hadden het geluk dat ze de
Nederlandse taal machtig waren, want
in Groningen werd alleen plat boers gepraat. Op school gelukkig Nederlands.
Mijn vader vond in de eerste week al
werk. Bij de Fordfabriek aan het Marconiplein dat toen in aanbouw was.
Reigersnesten
3 Augustus 1931 ben ik in de Coolsestraat op de wereld gezet en heb daar
nog drie jaar gewoond. Schuin onder
ons zat een lorrenboer, even verderop
een handkar- en carrierverhuurder.
Op de hoek met de Oude Binnenweg,
zat een café. Aan de andere kant de
diergaarde. Langs de Diergaardesingel
stonden heel hoge bomen die vol zaten
met reigersnesten. De reigers lieten
duidelijk merken dat ze er waren met
veel gekrijs en ze kakten alles vol.
Tegenover ons kostuumnaaister K. van
Gelder- Tuinman.
Rond 1935 verhuisden we naar de

- Mijn trotse vader in de winkeldeur. Mijn
moeder bestierde de winkel -

Sam. Mullerstraat, 1 hoog. Ik had
er inmiddels een zusje bij gekregen.
Verhuizen was in die tijd een ﬂuitje van
een cent. Als je een ander behangetje
wilde of te klein woonde, verhuisde je
gewoon. Huizen zat en de eerste weken
hoefde je ook geen huur te betalen
Mobilisatie
In 1938 hadden mijn ouders, als
zuinige Groningers wat geld gespaard.
Zodoende konden ze een winkeltje in
de Zwartjanstraat huren. Met het geld
dat over was konden ze de inboedel
van de winkel kopen. Zo ontstond het
Groninger Sigarenmagazijn, naast
familie Kooren, de dierenzaak en aan
de andere kant een porseleinwinkel.
Schuin aan de overkant zat Zwart-Jan
de vakman, de kachel- en kolenboer. Ik

zat op school op het Pijnackerplein.
Tijdens de mobilisatie, in 1939, moest
onze vader zijn uniform van de blauwe
huzaren weer aantrekken. Dat uniform
paste maar net en stonk vreselijk naar
de mottenballen, want het had jarenlang in een hutkoffer (kist) gelegen.
Mijn moeder kon het alleen met twee
kleine kinderen en de winkel slecht
aan en ze besloten de zaak te verkopen,
begin 1940.
We kregen een woning in Spangen,
dichterbij de Fordfabriek, in de Da
Costastraat 38e, tussen P.C. Hooftplein

- Vader werkte bij de Fordfabriek op het
Marconiplein -

en de Schie. Toevallig weer schuin boven een carrierverhuurder, Fa. Spilker.
Op de hoek met Nic. Beetstraat zat
een kruidenier. Schuin tegenover een
kaasboer en aan de andere kant, hoek
Busken Huetstraat een groenteboer. Ik

zat op de school met de bijbel op de
Mathenesserdijk.
Ravage
Op 10 mei om 6.30 uur maakte ik mijn
moeder wakker (mijn vader zat op de
Waaldorpervlakte bij Den Haag, het
vaderland te verdedigen), en vroeg haar
waarom er op dit uur al matten geklopt
werden. De schrik was groot toen

- De Samuel Mullerstraat. Op de achtergrond
het Mathenesserplein. De broodbezorger van
Van de Meer en Schoep, poseerde ook graag
voor een kiekje -

bleek dat dat geklop mitrailleurvuur
was en dat Nederland in oorlog was.
Er werd al gevochten op het vliegveld
Waalhaven en later op de Maasbruggen. Wij, mijn moeder, zusje en ik zijn
naar Groningse kennissen gegaan in de
Zegwaarddwarsstraat. Daar woonden
hoofdzakelijk personeelsleden van de
Noordsingelgevangenis. De kennis was
cipier. Toen het bombardement begon
zat ik op de stoep voor het huis. Ik zag
de vliegtuigen overkomen. Ik werd
naar binnen gesleurd en we moesten in
de gang blijven. Hoe lang weet ik niet
meer. Op een gegeven moment werd er
op de deur gebonkt door de brandweer
die riep: “Doe de deur open. Het bom-

bardement is over, maar het huis boven
staat in brand!” Buiten zagen we een
enorme ravage. De nacht hebben we
bij vreemde mensen doorgebracht in de
buurt van de Straatweg.
De volgende morgen zijn we naar kennissen gelopen in Berkel & Rodenrijs,
waar we enige tijd hebben gelogeerd.
Toen konden we terug naar Spangen.
Toch was de ellende nog niet over,
want Engelsen begonnen ons met
brandbommen (van die zeskantige
staven) te bestoken. Enkele daarvan
kwamen in de buurt van de Schie en de
Aelbrechtskade terecht. De vliegtuigen
vlogen alleen ‘s nachts, wat betekende
dat de Duitsers met hun afweergeschut hen de halve nacht probeerden
neer te halen, waardoor wij diezelfde
tijd op de trap moesten zitten in ons
pyjamaatje. Door het bovenraampje
van de voordeur zagen we de gloeiende
granaatscherven voorbij vliegen en op
straat ketsen.
Vlaardingen
In Vlaardingen hadden ze ondertussen
een hele wijk van noodwoningen voor
de Rotterdammers gebouwd ‘de Babberspolder’. In 1942 zijn mijn ouders
daarheen verhuisd. Wij, mijn zus en ik,
zaten toen in Groningen. Wij zijn eind
‘42 ook naar Vlaardingen gekomen en
mijn ouders zijn tot op het laatst aan
de Vaartweg in Vlaardingen blijven
wonen.
Aad Westerkamp

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 9 maart 2010
Voor boksliefhebbers was deze foto uit oktober 1954 een feest der herkenning. Het blijft opvallend hoeveel nostalgie oude Rotterdamse boksfoto’s
oproepen. Velen reageerden, in het geval van voorzitter Aad van der Laan van SC Feyenoord uit onverwachte hoek. Aad schrijft: “Duidelijk blij is Piet
van Klaveren, links zien we Louis van Sinderen als helper. Hij heeft gebokst onder de naam Luc Lucas. De ander is Ben Bril, zelf een eminent bokser
geweest en daarna een uitstekende scheidsrechter. Ik heb zelf vele wedstrijden onder zijn leiding gebokst.” Dat Aad ook gebokst heeft, weten weinigen.
De meesten herinneren zich hem als een prima keeper. Sommige lezers lieten weten in de bokser Leen Jansen te zien. Maar voor Rob van Sinderen staat
vast dat het om Piet van Klaveren gaat. Dat hij voorts zijn vader herkent, ligt voor de hand. Over Louis van Sinderen weet Arthur de Clerck nog het
volgende te melden: “Luc (Louis) was kampioen lichtgewicht en een vriend van mijn vader Jan. We kwamen bij elkaar op visite in de Zijdewindestraat
en de Meerdervoortstraat. Luc werkte bij de Shell en is later naar Vlaardingen verhuisd. De foto zal best wel op de school van Theo Huizenaar gemaakt
zijn, waar Luc kind aan huis was.” De foto is niet bij Huizenaar gemaakt, maar zo goed als zeker na het gevecht om het Nederlands kampioenschap lichtgewicht tegen Henk Klok. Piet van Klaveren won
die partij en daarmee de titel. Piet van Klaveren en zijn tweelingbroer Wim werden geboren in 1930, twee jaar nadat hun grote (half)broer Bep
Olympisch kampioen was geworden. Piet nam in 1952 deel aan de Olympische Spelen in Helsinki. Hij werd in de tweede partij uitgeschakeld. In
1953 ging Piet over naar de profs. Hij bokste bij Theo Huizenaar, die Piet een technisch begaafde bokser vond. Hij had het volgens Huizenaar nog
ver kunnen brengen als hij beter naar hem had geluisterd. In zijn boek ‘De Waarheid over de Bokssport’ schrijft Huizenaar: “Ik had hem verboden
motor te rijden, hij heeft dit stiekem toch gedaan en tijdens een rit moest hij plotseling stoppen, de motor viel om, kwam op zijn knie terecht, met het
gevolg een ernstige blessure, die nooit geheel is genezen.”
Piet van Klaveren bokste in november 1960 zijn laatste partij. Als sigarenwinkelier in de Middellandstraat toonde hij zich nog lange tijd aan het
publiek. Hij overleed in 2008.
Nieuwe foto
Een sportman spreekt in 1965 in Rotterdam met een journalist. Zijn verblijf in de Maasstad besloeg weliswaar slechts enkele
jaren, maar in die tijd was hij wel zeer bepalend. Wie herkent deze sporter?
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De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!

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

$PEDFKWHOLMN 6FKRHQPDNHU
6OHXWHOVHUYLFH

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

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

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

Hoogstade Krimpen aan de IJssel

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

het einde van
onmogelijke uitvaartwensen.
Bij Monuta maakt u van elk
afscheid een mooie herinnering.

kijk op monuta.nl of bel met
Monuta Memoriam, Langenhorst 100, Rotterdam, telefoonnummer 0800 - 023 10 10 of
Monuta Van den Toorn, Jacques Dutilhweg 333, Rotterdam, telefoonnummer (010) 202 14 33.

OPEN HUIS

zaterdag 27 maart
van 11.00 - 13.00 uur
aanbellen bij Hoogstade 5

• Diverse ruime 3-kamer appartementen met
balkon(s) en berging.
• Ruime en lichte woonkamer met weids uitzicht
en open keuken.
• Badkamer met ligbad en wastafel.
• Twee ruime slaapkamers.
• Zeer centraal gelegen nabij winkelcentrum
“Crimpenhof”.
Vraagprijzen vanaf € 197.500,- k.k.

010 - 288 99 77
www.helmwesep.nl

010 - 450 11 77
www.ooms.com

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

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

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

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor

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

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

€ 88,50 p.m.

Woninginrichting
Verschoor het
juiste adres voor:
Tapijt - Bedden
Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren
Zonwering
Behang

10 kasteelbanken in diverse stoffen
Zeer scherp geprijsd e 1195,175 cm breed met keerbare kussens

Vreugdenhil
Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ’s-Gravenzande - 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
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Advertorial

Keuken
upgraden?
“Ons gezin groeit en onze
inbouwapparatuur groeit
met ons mee”
U kent dat wel, met de komst van
schoondochters, schoonzoons, kleinkinderen etc. groeit uw gezin en verandert
er veel in huis. Andere behoeftes en
kookgewoontes; een grotere koelkast,
een fornuis met meer mogelijkheden en
een grotere magnetron? Maar een hele
nieuwe keuken aanschaffen, dat gaat net
iets te ver.
Ook op het gebied van inbouwapparatuur bent u bij Arnold Aijkens in
Hoogvliet en Rotterdam aan het juiste
adres. U meet de inbouwmaten van uw
huidige apparatuur op en de specialisten
van Arnold Aykens zoeken samen met
u de juiste apparatuur uit. Eventueel
kunnen wij het natuurlijk ook voor
u inbouwen zodat u zelf alleen maar
hoeft te kiezen in welke kast u het wilt
hebben. Eventueel kunnen wij het ook
even komen opmeten, mocht het niet
lukken de juiste inbouwmaten vast
te stellen. Juist situaties als deze zijn
standaardwerk voor Arnold Aijkens die
de laatste jaren heeft ingespeeld op de
groeiende vraag naar inbouwapparatuur
en hierover goede afspraken met zijn
leveranciers heeft gemaakt. Uiteraard
mag je je alleen speciaalzaak noemen als
de totale collectie zo uitgebreid mogelijk
is en je de klant persoonlijk kan wijzen
op alle specificaties van het artikel waar
deze belangstelling voor heeft. Dus
korte levertijden en zeer lage prijzen!!
Arnold Aijkens
Zwartjanstraat 80
3035 AW Rotterdam
Middenbaan-Noord 132/134
3191 EL Hoogvliet
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En hier geeft
hij mij zijn dame

Deo Cantemus;
‘Rotterdam zingt
Van Hem’

Begin maart speelde Jan Timman in het Centrum Beeldende Kunst
in Rotterdam een benefietsimultaan voor zijn vriend Hennie Maliangkay. Veertig deelnemers betaalden elk 25 euro, drank en eten
hebben misschien ook wat opgebracht, er werden kunstwerken
verloot en er werd een cd verkocht die speciaal voor deze gelegenheid was vervaardigd. De totale opbrengst was bestemd om
Maliangkay een korte vakantie te bezorgen. Op betrekkelijk jonge
leeftijd werd hij getroffen door de ziekte van Alzheimer. Hij verblijft
al een aantal jaren in een verpleeghuis.
In januari 1988 was ‘thuisschaker’
Maliangkay de held in een andere
simultaanwedstrijd, toen hij in 46 zetten wereldkampioen Gary Kasparov
versloeg. In het verslag dat de trotse
winnaar een week later daarvan in het
weekblad De Tijd gaf, en dat in de
booklet van de cd is herdrukt, vertelt
hij hoe hij onder de indruk van Kasparovs verschijning was: “Ik zit aan
bord acht van de vierentwintig en heb
dus de gelegenheid hem eens rustig te
bekijken. Een keurig pak, misschien
iets te krap jasje, een schrale handdruk
en een plichtmatige glimlach. Zijn
gezicht is donker en vertoont zeer
wisselende stemmingen. Zijn ogen
staan koud en dreigend. Opeens staat
hij voor me: zijn ogen flitsen heen en
weer, zijn hand schiet als een wesp
over het bord. Er gaat een enorme
agressie van hem uit.”
Weerstand
Maliangkay houdt wel van wat
weerstand.“Een weldadig gevoel
kruipt in mijn borst omhoog, dit
betekent strijd.” Hij is beeldend
kunstenaar, een erkende grootheid in
de Rotterdamse ‘sien’, maar bovenal
schaker, café- of thuisschaker, speler
van vluggertjes, om geld, drank of om

de eer, vriend van grootmeesters en
meesters. In het gevolg van de jonge
grootmeester Timman reisde hij in de
jaren zeventig met de bestelbus van
vriend en marktkoopman Huib Knuvers langs binnen- en buitenlandse
toernooien.
Op de cd, met de aanstekelijke titel,
´En hier geeft hij mij zijn dame`, is
het radioverslag opgenomen dat Ton
van der Graaf destijds voor de VPRO
met Hennie Maliangkay maakte. Dat
hij goed kon schaken staat buiten kijf,
maar zonder vereniging geen officiële
erkenning of rating. Hij was vooral
geïnteresseerd in de wereld eromheen.
In het radioverslag vertelt hij over
de gekte van sommige spelers, over
Joegoslavische schaakzigeuners, de
korte armpjes van Anatoli Karpov,
waarvoor de schaaktafels moesten
worden aangepast, de hypnotische blik
van Michail Tall en over de Chinese
kampioen die in Amsterdam een stelling met gestolen fietsen als stukken
opzette.
Geen waardering
In zijn analyse noteert Maliangkay na
de 31e zet van de simultaangever: “En
hier geeft Kasparov mij zijn dame.”
Tien zetten later: “Er waren nog vijf

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (56)

tegenstanders over. Kasparov rende
letterlijk de andere borden af om
me onder druk te zetten. Het is een
heerlijk gezicht de wereldkampioen
zo voor je te zien rennen. Vijf zetten
nog en dan moest hij zich gewonnen geven. Een slappe handdruk met
afgewende blik was de beloning voor
de winnaar.
In een gesprekje achteraf putte
Kasparov zich uit in verontschuldigingen. Hij was nog moe van het
wereldkampioenschap waarin hij zijn
titel met succes had verdedigd, hij had
veel gereisd en vergaderd. Hij had te
veel fouten gemaakt. Geen woord van
waardering voor zijn tegenstander.
Kasparov meende dat je van schaken
tegen zwakkere tegenstanders zelf
zwakker gaat spelen. “Dat begrijp ik
niet”, zegt Hennie Maliangkay. “Want
hij is de wereldkampioen en dus is
iedereen zwakker. In feite tilde hij
met die opmerking de partij boven
het simultaangebeuren uit alsof het
een echte partij was. Dat is in feite het
grootste compliment dat hij me had
kunnen geven.”
Rien Vroegindeweij

Dit jaar organiseert het Christelijk Gemengd Koor ‘Deo Cantemus’ opnieuw
het inmiddels traditioneel geworden
‘Rotterdam zingt van Hem’-concert in het,
onlangs geheel vernieuwde, Concertgebouw de Doelen in Rotterdam.
Het concert is op 14 april 2010 uur (aanvang 20.00 uur), m.m.v. het Christelijk
Regiokoor ‘Adonai’ uit Waddinxveen
o.l.v. Peter Burger, Mirjam Feijer, sopraan,
André de Jager, orgel, Jan Lenselink,
vleugel en begeleidingsorkest l’Orchestra
Particolare. De algehele leiding is in
handen van Cor de Haan. Toegangskaarten
zijn verkrijgbaar voor € 19,00 en € 21,00
en te bestellen via www.deocantemus.nl,
per e-mail (kaartverkoop@deocantemus.
nl) of per telefoon (06-43556415 of 0643556721).

Vrijwilliger worden?
Voor een ziekenhuis in Spijkenisse zoekt
Unie Van Vrijwilligers vrijwilligers die patiënten willen bezoeken voor een praatje
en gezelschap. Daarnaast zoeken wij voor
een verpleeghuis vrijwilligers voor een
huiskamerproject, voornamelijk om de bewoners te assisteren bij de maaltijd en om
gezelschap te bieden. In dat verpleeghuis
is er ook dringend behoefte aan wandelvrijwilligers. Voor een zorghotel zijn wij
op zoek naar gastvrouwen/-heren voor in
een brasserie waar men drankjes en versnaperingen verkoopt of in het restaurant
om de warme maaltijd uit te serveren.
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 kijk op onze
website: www.uvvrotterdam.nl.

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in
2002. Henk was een 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.

Schietribune
De Schietribune van Sparta was een prima
plek om wedstrijden van de Kasteelheren
te bekijken. In 1963 is de accommodatie
gebouwd en dat was op het moment dat deze
foto van een jeugdelftal van de Spangenaren
is gemaakt. Welk elftal en wie de spelers
zijn is niet bekend, maar het kan zijn van
een elftal dat meedeed aan een traditionele
wedstrijd op Koninginnedag. Na meer dan
25 jaar trouwe dienst raasde op 25 en 26
januari 1990 een orkaanachtige storm over
Spangen en het stadion van Sparta. Grote
delen van het dak van de Schietribune en
van het Kasteel zelf scheurden los. Of dat al
niet genoeg ellende veroorzaakte aan club
en buurt, sloeg het noodlot twee dagen later
opnieuw toe. De storm was opnieuw aangewakkerd en trof de gehavende Schietribune
wederom in volle hevigheid. Vrijwel alle
spanten en nog loszittende dakdelen vielen

ten prooi aan de stormwind. De schade was
ruim twee miljoen gulden.
De thuiswedstrijden tot eind april speelde de
hoofdmacht van Sparta voor het publiek dat
plaats had genomen op een dakloze tribune.
Drie maanden later kwam de overkapping
van de eretribune gereed, waarna werd
begonnen met het slopen van het hoge deel
van de Schietribune. Op 13 januari 1991
werd de volledig gerenoveerde accommodatie opengesteld door voetbalcrack
Tinus Bosselaar en nachtburgemeester Jules
Deelder. Vanuit een hoogwerker herdoopten
de twee de Schietribune in Rijnmondtribune, het resultaat van een naamprijsvraag.
In 1998 viel de tribune ten prooi aan de
slopersmoker, waarna op deze plaats de
Dennis Nevilletribune kwam, met de helft
minder capaciteit dan de vorige.
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COMPUTE

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

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

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

Prijs € 50,= Box 3 € 20,= extra.

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

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 !

Cafe Restaurant
“In ’t Wapen
van Ameide”
Benedendamsestraat 3, 4233 EN Ameide
tel. 0183-601308
info@wapenvanameide.nl
Wij hebben ruim101 dagtocht-arrangementen
met o.a. uilenshow ,glasblazer , mandenbreier ,
gidsroutes , vaartochten , ooievaars e.d.

www.wapenvanameide.nl
www.dagtochtarrangementen.nl

Trudi en Gerrit

Op zoek naar nieuwe vrienden?

Bent u 55 jaar of ouder en op zoek naar een
leeftijdsgenoot om samen iets leuks te ondernemen?
Dan helpt de Matchmaker, de nieuwe dienst van
Laurens Actief, u de eerste contacten te leggen.
Samen is nu eenmaal vaak leuker dan alleen.
Denk aan een filmbezoek, een dagje winkelen,
iemand om uw hobby mee te delen of gewoon
ergens een kopje koffie drinken. De Matchmaker van
Laurens Actief helpt u door de eerste ontmoeting
te regelen. Hierna besluit u zelf of u nog vaker iets
onderneemt.
Wilt u uw vriendenkring uitbreiden? Kom dan naar
de presentatie op dinsdag 30 maart van 10.00 tot
11.30 uur in Laurens Woongebouw Nijeveld (G.B.
Shawplaats 100 in Ommoord). De toegang is gratis
en iedereen is van harte welkom om te zien en horen
wat de Matchmaker van Laurens Actief inhoudt.
Wilt u zich aanmelden voor de presentatie dan kunt u
contact opnemen met Natascha Meijer van Laurens
Actief op telefoon 010 222 92 22 of
stuur een email naar:
n.meijer@laurens.nl.

Ps. Aanvragen huur en zorgtoeslag
moeten voor 1 april.
Huis bezoek minder validen mogelijk

bens
Mode voor
bens
ieder moment! bens
MODE

Bereidt u voor
op het voorjaar

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

Opticien
Uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

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

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

http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg

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

BON

Mooie schepen
en banen

Ik ontvang van u het boek:

Deel 1 Cafés in Rotterdam
1900-1980 en betaal € 39,50

(incl verzendkosten)
Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en
betaal slechts € 35,00 (incl verzendkosten)

van Hans Roodenburg en
Cees de Keijzer

Nu, speciaal voor de Vrienden van De Oud-Rotterdammer

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.

Deel 2 Cafés in Rotterdam 1980-2000

en betaal € 49,50 (incl verzendkosten)
Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en
betaal slechts € 45,00 (incl verzendkosten)

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:

Naam en voorletters:

Postcode en plaats:

Straat:

Tel:

Postcode en plaats:

Email:

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

De Kraak

uimin
www.huis-ontren
VOF
D. van Vian

cialist in
Is al vele jaren de spe
ingen.
ruim
ont
rijf
bed
en
g
wonin
r eisen van de
● De woning wordt naa
enaar/
/eig
atie
por
cor
g
nin
wo
verhuurder opgeleverd.

●

●
●

Vrienden van
De Oud-Rotterdamm
er
krijgen 10% korting

nieuwingen
Zelf aangebrachte ver
inele staat
brengen wij terug in orig
gen van groot
zin
hui
ver
wij
n
doe
● Tevens
rvice
kse
itpa
in/u
.
evt
naar klein en

●

●

gratis
Wij geven u altijd een
geen voorrijkosten
en
e
gav
sop
prij
offerte/

●

eden altijd
Onze betalingen geschi
eid cliënten
enh
red
tev
na
f
tera
ach

●

otterdammer
Vrienden van De Oud-R
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U krijgt bij ons altijd vol
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Wij verwijderen de geh
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zoa
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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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GROOTS JUBILEUM CONCERT

D
DUTCH SWING COLLEGE BAN
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

PASEN

IN DE LIMBURGSE
EN MAASDUINEN

PEEL

3-Daags Paasarrangement
• 2x overnachting
• 2x ontbijtbuffet
• 4-gangen verrassingsdiner
• dinchbuffet op zondagavond
• Late check-out tot 17:00 uur
(o.b.v. 2 personen per kamer)
MAASHESEWEG 80A VENRAY
TEL. 0478-511466
WWW.ASTERIA.NL

Leuk en betaalbaar weg met uw
kleinkind(eren)? Kom eens naar
klim en klauterparadijs

gebeuren? Wij helpen u met advies, registratie en met de uitvoering.

HEREDITAS
Smaragd 34
2651 RW Berkel en Rodenrijs

STAAL ROTTERDAM PRESENTEERT :

Meezing gala van Staal

van Brabant
NE GRATIS!
E
S
S
A
LW
O
V
Kerstarrangement 24 december tot 01 januari

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.

€ 700,00

De prijs voor dit arrangement is
incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht . Wat krijgt u nog meer aangeboden!

Parallelweg 4c - 3131 dg - Vlaardingen
Tel: 010 - 23 27 295 - www.dejungle.com
Een geheel verzorgde vakantie temidden

Speciale aanbieding!

Restaurant “Johannahoeve”

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.

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 15 april 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

telefoon 010-5240234
www.hereditas.org

Nalatenschap Voorbereiding & Afwikkeling

N DEZE
BIJ INLEVERING VA
ADVERTENTIE:
Vakantie in het

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV.
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in
De kamers zijn op de begane grond en goed
Hotel de Paddestoel.
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt
Vakantie
in het
van
Brabant
Dit Senioren-hotel
biedt u een geheel
uit op een
prachtige
tuin en / of bos, met
verzorgde
vakantie
op
basis
van
volpension
eigen
terras
met
buiten
meubeltjes.
Dus u
Kerstarrangement
24
december
tot
01
januari
incl.koffie/ en of thee.
hoeft geen trap of lift te nemen.
De prijs voor dit arrangement is € 700,00 incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.
Heeft uapril
dieetwensen?
Ook daar houden wij
Leuke
uitstapjes, muziekavond
met Marie 10-14
Paasarrangement
€ 364,00
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats
Daarnaastenkunt
u ook bij ons
Christien,
bingo en spelletjes. € 582,00 incl. rekening
Zomerarrangement
busretour, mee.
middagtochtjes
toeristenbelasting
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht . Wat krijgt u nog meer aangeboden!
vooropstapplaats
bridge en familie
weekendjes
DeU comfortabele,
kamers zijnmet
allewordt opgehaaldruime
en teruggebracht
onze luxeterecht
touringcar,
Zuidplein/Alexander/
en koelkast,
als u iets te
vieren met
hebt.nachtbel en TV.
maalgeheel
voorzien
van douche,
toilet,
kitchenet- te,
Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht.
Een
verzorgde
vakantie
temidden
telefoon
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in
De kamers zijn op de begane grond en goed
Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met % 013-5282555
Hotel de Paddestoel.
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt
bezoek
website:www.hoteldepaddestoel.nl
Dit Senioren-hotel of
biedt
u eenonze
geheel
uit op een prachtige tuin en / of bos, met
De van
Paddestoel,
Scheibaan
5, 5062TM
Oisterwijk.
verzorgde vakantie Hotel
op basis
volpension
eigen
terras met
buiten meubeltjes. Dus u
incl.koffie/ en of thee.
hoeft geen trap of lift te nemen.
Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie
rekening mee. Daarnaast kunt u ook bij ons
Christien, bingo en spelletjes.
terecht voor bridge en familie weekendjes
De comfortabele, ruime kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet, kitchenet- en als u iets te vieren hebt.

p.p.

Vragen of wensen over wat er na de uitvaart met uw nalatenschap moet

“De jungle”!

De leukste binnenspeeltuin van de regio!
Ballenbad, luchtkussens, bouwblokken, glijbaan, enz...

€139, 50

Met zaterdag 17 april:

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

Groot scala aan bekende
en minder bekende artiesten
Presentatie van Ellis Chicago
(bekend van o.a. het Oude Noorden Zangfestival)
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.

KLOOSTERWANDELING
PINKSTEREN
kleine groep olv gids
eten en slapen in klooster.
Keuze uit
22-24 mei
zusters van Denekamp
of
21-25 mei
Benedictinessen van
Hurtebise, Ardennen
Bel: 06-12549135
www.dewandelmaat.nl
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Fototentoonstelling F.J. Rotgans in het Nederlands Fotomuseum
Het Nederlands Fotomuseum presenteert de kleurenfotografie van Frits J. Rotgans. Rotgans (19121978) is vooral bekend vanwege zijn zwart-wit breedbeeldopnamen, gemaakt met zelf gebouwde
camera’s. Zijn spectaculaire beelden van de Rotterdamse haven, Amsterdam en Schiphol uit de
jaren zeventig zijn ongeëvenaard. Rotgans’ kleurenfotografie is vreemd genoeg lange tijd onderbelicht en met name ondergewaardeerd gebleven. Het Nederlands Fotomuseum, dat zijn nalatenschap
beheert, presenteert een selectie van zijn mooiste kleurenfoto’s, die een bijzonder beeld geven van
het welvarende Nederland van de jaren zeventig van de 20ste eeuw. Onderwerpen zijn onder meer
vrijetijdsbesteding (het Keukenhof, de camping of het strand), klassieke stadsgezichten (Dordrecht,
Gouda en Edam), de metroaanleg in Amsterdam, de Daf-fabrieken, Schiphol, de molens van
Kinderdijk en het Hollandse landschap. De typische kleuren die wij over het algemeen met de jaren
70 associëren, komen in deze foto’s fraai naar voren, waardoor zij haast onvermijdelijk een sterk
‘retro-gevoel’ oproepen.

*BUNGALOWPARK SIMPELVELD*
Heerlijk rustige bungalows in Limburgs Heuvelland. Huisdieren toegestaan.
Bij vermelding van deze advertentie extra lezerskorting.
Bel 045-5441242 of zie WWW.BUNGALOWPARKSIMPELVELD.NL

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!
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-- Er op uit! Kalender -ept
Mrt - s

t/m

30

sept

www.ovmrotterdam.nl

VAN HET CHR. GEMENGD KOOR ‘DEO CANTEMUS’
CONCERTGEBOUW ‘DE DOELEN’, ROTTERDAM
14 april 2010, aanvang 20.00 uur

SHOWTIME! schenkingen in de spotlights

Mei

Fototentoonstelling Frits J. Rotgans

t/m 11
t/m 9

Nederlands fotomuseum, Wilhelminakade 332

Rommelmarkt ‘De Sevencamp’

Maart

Paasbuffet met optreden
van Koor ‘Nieuw Zuid’

27

met grote en kleine meubelen, glas- en aardewerk, elektra en
geluid apparatuur, kleding enz. enz.
‘De Sevencamp’, Tochtenweg 35, Rotterdam Zevenkamp –
10.00-15.00 uur

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

Maart

Wandeling door het Lloydkwartier

Maart

Vergeten bombardement

29

Gilde Rotterdam organiseert een wandeling door het Lloydkwartier. Startpunt: voor het voormalig belastinggebouw aan de
Puntegaalstraat.
Gilde Rotterdam - 14.00 uur - € 3,50 p.p.

31

Documentaire: Op 31 maart 1943 treffen bommen de woonwijken Tussendijken en Bospolder met het verlies van 2500
woningen en 700 levens tot gevolg.
OorlogsVerzetsMuseum - 14.00 uur - € 3,- / t/m 12 jaar € 1,50

April

Snuffelmarkt Drechtstedenhal Dordrecht

April

Postzegelbeurs Rotterdamsche
Philatelistenvereniging

5

April

17

Kaarten: € 19,- en € 21,-. Bestellen: www.deocantemus.nl
of 06-43556415 / 06-43556721

Bezoek de tentoonstelling, borrel gezellig na in het proeflokaal
Jenevermuseum, Lange Haven 74-76, Schiedam
Openingstijden di – vrij 12.00-17.00 uur, weekend 13.00-18.00

Maart

9

Verdere medewerkenden:
Christelijk Regiokoor ‘Adonai’ uit Waddinxveen o.l.v. Peter Burger
Mirjam Feijer - sopraan, André de Jager - orgel,
Jan Lenselink - vleugel, l’ Orchestra Particolare,
algehele leiding: Cor de Haan

OorlogsVerzetsMuseum, Coolhaven 375

April

28

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

Rotterdam Oorlogshaven

1Ste paasdag zondag 4 april en 2de paasdag maandag 5 april.
Geopend van 10 tot 17 uur
Info 0164 210236

Wijkgebouw Larenkamp, Slinge 303 – 11.00-17.00 uur –
Toegang gratis

Meezing gala van Staal

met grote en kleine meubelen, glas- en aardewerk, elektra en
geluid apparatuur, kleding enz. enz.
‘De Sevencamp’, Tochtenweg 35, Rotterdam Zevenkamp –
10.00-15.00 uur

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

OUD ROTTERDAMMERTJES
GEVRAAGD

GEVRAAGD
PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

PARTY & VERHUUR

COMPUTER

TE KOOP GEVRAAGD
Verzamelingen
Nederlandse- en
Buitenlandse Postzegels.
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55
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

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.

FOTO’S

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

www.fotovanrotterdam.nl

7 Dagen per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467

DIVERSEN
Videoclub Loksterland zoekt nieuwe leden!
Bij ons leert u een goede film te maken en alles over
cameragebruik en montage.
Bezoek onze clubmiddagen!
Elke dinsdag van 13.30 – 15.30 uur.
Locatie de Kulk, Hoogvliet.
Info: 010-4380024 of 010-2630423
Een Eeuw Ned. Passagiersvaart HAL
175 jaar Kon Marechaussee
Korps Rijkspolitie 50 jaar
Het dagelijksleven op RK Jongens- en meisjesinternaten 1910-1980 Hondenboeken div. titels o.a. Braaf
van Rien Poortvliet Harley Davidson in Nederland Onze
Prins Bernhard, in het publiek en binnenskamers
tel. 0182530419
06 25015047

ARNOUD VOET

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

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
SNUFFELMARKT DRECHTSTEDENHAL DORDRECHT
1STE PAASDAG ZONDAG 4 APRIL EN 2DE PAASDAG
MAANDAG 5 APRIL.
GEOPEND VAN 10 TOT 17 UUR
INFO 0164 210236

FILMS
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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TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

PHILIPS
94cm LCD tv

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

“Hogadent”

- Type 37pﬂ5604

-

94cm Full-HD 1080p beeld kwaliteit
zeer eenvoudige bediening
enorm goede geluids kwaliteit
apart in te stellen hoofdtelefoon volume
d.m.v. lichtsensor zeer energie zuinig
en altijd goed ingesteld voor dag of avond
- 2 scart, 4 hdmi, USB foto, digitenne reader
- uiteraard met stereo en teletext
- geleverd met draaibare voet

IJsselmonde

Weer lachen en eten in het openbaar met
tandheelkundige implantaten.

van € 999,voor € 599,-

ook leverbaar in 107cm

2 jaar garantie aan huis!
van €1199.- voor € 699.Gratis thuisgebracht en aangesloten.
RADIO

VO N

Een kunstgebit dat niet past veroorzaakt vaak pijn bij het dragen. Ook
eten en spontaan lachen gaat over het algemeen niet probleemloos. De
oplossing hiervoor is dichterbij dan u denkt.

U

Het vanouds bekende goedkope adres

ANS DE VRIES HAD AL JAREN PROBLEMEN MET
HAAR KUNSTGEBIT: ‘’Ik durfde bijna nergens meer
naartoe. Ik schaamde me voor mijn loszittende
kunstgebit. Nu ik implantaten heb is dat voorbij!”

DE CONCURRENT

Noordmolenstraat 43 - 45, 3035 RE Rotterdam (Noord), Tel.: 010 - 465 11 08

Tandheelkundige implantaten geven weer zekerheid. Dit zijn kunstwortels die
in de kaak worden aangebracht. Hierop klikt u uw kunstgebit vast.
Het klikgebit wordt vergoed door de basisverzekering.

Op vrijdag 2 april 2010 organiseert Hogadent een
informatiedag over implantaten/klikgebitten/prothesen.
Deze dag vindt plaats tussen 10.00 uur en 15.00 uur aan de Taselaarstraat 11,
3078 VM in Rotterdam ijsselmonde.
Komt u gerust langs. U kunt de informatiedag gratis bezoeken. Bent u niet
in de gelegenheid om langs te komen? Ook op een ander tijdstip bent u van
harte welkom. Bel ons voor het maken van een afspraak of meer informatie op
telefoonnummer 010 48 30 372.
Bij inschrijving korting op eigenbijdrage
Kijk voor meer informatie ook op
www.hogadent.nl!

Hogadent.nl

Op weg naar uw tandheelkundig specialist

In onze winkels kunnen
wij u een enorme
collectie tonen op
het gebied van
wasautomaten,
koelkasten, vrieskasten,
wasdrogers, vaatwassers, airco’s,
magnetrons, fornuizen,
afzuigsystemen,
Inbouw apparatuur,
klein huishoudelijke
apparatuur en
stofzuigers.

VOOR SLIMME KOKERS
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t
Kor
n
e
z
j
i
r
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l
&
Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon : 010 - 4661043
Telefoon : 010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL
Hoogvliet
Middenbaan
- noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon : 010 - 4160464

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

***

***

Telefoon : 010 - 4160464
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Herman Heijermans mulo

Zomaar een klas uit 1966
Zet je in voor
een gezin,
Home-Start!
Home-Start biedt middels ondersteuning van vrijwilligers ( een dagdeel per
week) een steuntje in de rug aan gezinnen waar het even niet zo lekker loopt!
Ervaren moeders, vaders, oma’s, opa’s
of heb je affiniteit met gezinnen, meld je
dan aan bij Home-Start. Veel gezinnen
wachten op jou. Ervaring met opvoeden
en positief ingesteld zijn en weten dat
opvoeden leuk maar niet altijd eenvoudig is, is wat je nodig hebt voor dit
vrijwilligerswerk.
Op de foto’s de pas getrainde vrijwilligers die zich binnenkort inzetten voor
gezinnen aan de noordelijke Maasoever
van Rotterdam via Home-Start.
Deze vrijwilligers vonden de training
heel zinnig. Leuk om bij een groep
te horen die eenzelfde doel hebben
namelijk gezinnen ondersteunen. Prettig om gewaardeerd te worden dat je
vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Een
interessante training waarin normen en
waarden aan de orde komen, grenzen
stellen en veel onderwerpen die met
het gezinsleven te maken hebben.
Men vond het fijn om handvatten te
krijgen om gezinnen straks te kunnen
ondersteunen. De training vond men
super gezellig en goed georganiseerd en
verzorgd.
Ook vinden vrijwilligers het mooi dat
moeder of vader zijn, ouder of grootouder voldoende is om de ondersteuning
aan gezinnen te mogen bieden. Moeders
voor moeders dat is wel een gedegen
begrip en met Home-Start en deze
training wordt dat uitgevoerd. Maar ook
vaders zijn van harte welkom. Dus zin
in een gezin, meld je aan bij HomeStart. Je bent héél welkom!
Binnenkort start er weer een nieuwe
training. Heb je tijd over en/of behoefte
een steuntje in de rug te zijn voor een
gezin, meld je dan aan bij Home-Start
van Humanitas.
Aanmelden telefoonnummer: 0102653930, Eudokiaplein 32, 3037 BT
Rotterdam of bezoek de website www.
home-start.nl.

Je kan natuurlijk wachten
tot Rob Kamphues spontaan
langs komt, of tot het mooiste meisje van de klas in de
picture wordt gezet. Een andere mogelijkheid is om het
toetsenbord te pakken en
je herinneringen op papier
zetten. Dat laatste is het dus
geworden, na een reactie
van een klasgenoot uit 1966
op een eerdere publicatie
in dit blad. Henk Pool en ondergetekende bleken goede
herinneringen te bewaren
aan de vier jaar dat wij op
de Herman Heijermans mulo
in de Rosener Manzstraat
zaten. We hebben zelfs gediplomeerd het pand verlaten.
Op zich is dat verbazingwekkend, want
in die tijd gold dat je met een behaalde
7 eigenlijk te hard gewerkt had. Vier
jaar zaten we opgeborgen in een lokaal
met een ouderwetse hoge lessenaar,
uitkijkend op de Taanderstraat, met als
enig uitje de gymles in de Korfmakersstraat, jongens en meisjes gescheiden
natuurlijk.
Onder toeziend oog van directeur Van
Vuuren, pontificaal bij de deur aanwezig, werden we ’s morgens gelucht, tot
grote vreugde van de bakker, die daar
met zijn kar stond te wachten en de
spritsen niet aan kon slepen.
De excursies binnen het gebouw waren
beperkt tot de tekenles op zolder en naar
het natuurkundelokaal in de lange gang
beneden. Daar werd ons, naast andere
interessante proeven, het geheim van de
Maagdenburger halve bollen verklaard.
Over halve bollen en maagden hadden
we overigens heel andere ideeën, maar
dat ter zijde.
Muziek en mode
De Engelse les van de onlangs gepensi-

- Examenklas in 1966-

oneerde 75- jarige onderwijstijger Jaap
van Dijke, die net aan zijn eerste baantje
begon, ging meestal over zijn zojuist afgesloten diensttijd. Heel veel verder dan
het dunst mogelijke voor het examen
toelaatbare boekje The Snowgoose van
Paul Gallico, ben ik niet gekomen, maar
of hem dat te verwijten valt, durf ik niet
te beweren.
Mijn passie lag bij Frans en wiskunde,
deels door mijn vooropleiding, maar
ook door de personen die het gaven.
Fontaines’ La coche et la mouche, waar
de vlieg meent een geweldige prestatie
te leveren, door op de rug van het paard
de heuvel te beklimmen, sprak me meer
aan dan Orwell’s dictatoriale varkens.
Het tijdperk stond in het teken van
muziek en het daaraan gekoppelde
modebeeld; lange bontjassen en Amerikaanse legerparka’s, de schoolboeken
werden op bijpassende wijze vervoerd.
Mmmmy generation (the Who) hield
zich bezig met de Beatles, Stones of
Shadows. Wij werden de “dedicated
followers of fashion”. Het breken
met vaststaande tradities maakte zijn

opwachting.
De ME hoefde nog niet uit te rukken, de
opstandigheid der pubers was nog van
gematigde aard. Je brommer kon je ’s
avonds nog gewoon voor de deur laten
staan. Wat niet mocht was fietsen of
brommen op het schoolplein.
De legendarische conciërge, mijnheer
Koelewijn, anderhalve turf hoog, hield
dat nauwlettend in het oog. “Kereltje
kom jij eens hier”, bulderde zijn schelle
stem over het plein, met als resultaat
een dagje veegdienst, voor recidivisten
al snel een weekje.
Multiple choice
Spieken was tot kunst verheven, de gevolgen gespeeld desastreus. Leerkrachten zijn wat dat betreft door de eeuwen
heen altijd voorzien van licht sadistisch
genetisch materiaal. De ingewikkelde
cijfersystemen, waarmee mijn kinderen
hun toekomst voorspelden, waren nog
niet uitgevonden en met een beetje
inspanning in het laatste trimester, was
de overgangsklus wel te klaren. Om
het motto van de school: “Op hoop van

zegen” daarbij te hanteren, was een net
iets te groot risico.
Dé uitvinding van het decennium was
de multiple choice vraag; het goede
antwoord stond er altijd bij, waardoor
procentueel gezien, je kansen aanmerkelijk stegen.
Als ultiem hoogtepunt herinner ik me
de werkweek, die traditiegetrouw, in het
laatste schooljaar altijd per omgebouwde rijnaak werd gemaakt. De cruise
voerde normaliter door de Nederlandse
wateren, maar omdat de boot in Keulen
lag en niet op tijd in Rotterdam kon
zijn, werden we per bus naar Duitsland
vervoerd om in te schepen. Een heerlijk
reisje langs de Rijn viel ons ten deel,
van Keulen tot Bingen en terug. ’s
Nachts varen en overdag op pad. Een
groot aantal excursies heb ik later met
mijn kinderen opnieuw gemaakt. Helaas
behoor ik bijna weer tot de doelgroep
van Rijnreisjes, vandaar waarschijnlijk het spreekwoord: “Driemaal is
scheepsrecht”. Nu snap ik ook waarom
die schöne Frau Lorelei, zo weemoedig
zingt: “Ich weiss nicht, was soll es
bedeuten, das ich so traurig bin”. Het
zal de leeftijd zijn.
Nieuwsgierig
Kortom niets dan goede herinneringen
aan het tijdperk: “Herman Heijermans”.
Hopelijk zijn er nog oud klasgenoten,
die onze nieuwsgierigheid delen, naar
hoe het een ieder is vergaan. Ik herinner
me nog zeker de helft van alle namen op
de foto. Het leek Henk Pool en ondergetekende een goed idee te kijken of we
de lijst compleet kunnen maken. Vier
hebben we er al gevonden Nel Stam,
getrouwd met de eerder genoemde Jaap
van Dijke en Adrie de Vries, die regelmatig in dit blad adverteerde, George
Timmermans en Hans van Heeren. Wie
volgt?
Upemmelaar@chello.nl

- Klas uit 1964 -
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Openhaarden &
Kachelcentrum

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

Nieuwe lente, nieuwe liefde ?
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Meubeltoonkamers MODERN

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

Voor singles van 40 tot 85 jaar.
www.40PlusRelatie.nl (lid BER)
Bel: 015 – 88 94 807

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

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

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
Buitenhavenweg 132 & 140 te Schiedam (naast BAS)
di. t/m vr. 9.00-17.00 uur geopend

Openingstijden: 09.00 - 16.30 uur maandag t/m vrijdag

Tel. 010 4268815

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

UITNODIGING VOOR ONZE INFORMATIEDAG OVER DE MOGELIJKHEDEN
VAN UW GEBIT MET EN ZONDER BEHULP VAN IMPLANTATEN
Heeft u ooit gedacht aan een
kunstgebit of kronen op implantaten
omdat u er vandaag de dag steeds
meer over hoort? Heeft u tot nu toe
drempelvrees gehad om hier meer
informatie over in te winnen?
Grijp dan nu de kans uw situatie
vrijblijvend te laten bekijken door
een NVOI erkend implantoloog.
Op zaterdag 3 april aanstaande
van 10.00 tot 15.00 uur organiseert
Smile Clinic een informatiedag voor
patiënten aan de Niels Bohrplaats 15
in Rotterdam (Ommoord). Iedereen
die informatie wenst over kronen,
bruggen en kunstgebitten (met of
zonder implantaten) is deze dag
welkom.
Alles onder één dak
Smile Clinic is een bedrijf met een unieke
formule. Tandtechniek, tandprothetiek,
tandheelkunde en implantologie worden
hier namelijk uitgeoefend onder één dak.
Doordat de professionals op elk vakgebied
direct met elkaar samenwerken ontstaat
de hoogst denkbare kwaliteit wat duidelijk
merkbaar is in de behandeling en het
eindresultaat.
Second opinion
Bij Smile Clinic komen er verschillende
soorten patiënten: patiënten die één of
meerdere tanden of kiezen missen,
patiënten die ongelukkig zijn met hun gebit
en patiënten waarbij er veel aan het gebit
moet gebeuren. Deze laatste groep wil

TMG

za. 10.00-17.00 uur

ma. gesloten

www.meubeltoonkamers.nl

eigen bijdrage van maximaal €250,-.
Wanneer u nog eigen tanden en/of kiezen
heeft moet u de behandeling zelf betalen.
U kunt wel aanvullend verzekerd zijn voor
de tandarts. Bij Smile Clinic wordt altijd
duidelijk uitgelegd op welke manier er
behandeld zal gaan worden, daarbij wordt
ook een helder overzicht van de kosten aan
de patiënt meegegeven. Het informatiegesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.
Reparaties klaar terwijl u wacht
Een kunstgebit slijt en soms dient er een
reparatie uitgevoerd te worden. Bij Smile
Clinic kunt u gewoon binnenlopen en wordt
uw gebit gerepareerd
terwijl u wacht.

Informatiedag
Zaterdag 3 april 2010
van 10.00 tot 15.00 uur

Niels Bohrplaats 15 in Rotterdam
(winkelcentrum de Binnenhof,
naast de apotheek) T 010 42 000 42

vaak een second opinion. Bij Smile Clinic
krijgt men een helder behandelplan en een
duidelijk kostenplaatje.
Trekken van tanden en kiezen
In sommige gevallen blijkt dat de tanden en
kiezen niet meer te redden zijn en/of de
kosten voor renovatie zodanig hoog zijn,
dat renovatie niet haalbaar is. In deze
gevallen wordt er vaak gekozen voor het
trekken van tanden. Bij Smile Clinic is men
gespecialiseerd in deze behandeling.
Wel of geen implantaten
Of er in de behandeling wel of niet gebruik
gemaakt wordt van implantaten is allereerst de keus van de patiënt. Als de patiënt
implantaten wenst, zal de implantoloog

kijken of er voldoende kaakbot aanwezig is.
Als enige tandartspraktijk in de regio heeft
Smile Clinic een CT-scan in huis.
Middels 3-dimensionaal
beeld kan men
perfect zien wat
de mogelijkheden
in de kaak zijn.

Wat kunt u tijdens de
informatiedag verwachten?
Iedereen die belangstelling heeft voor een
kunstgebit of kronen op implantaten krijgt
op de informatiedag de mogelijkheid
vragen te stellen aan deskundigen (tandartsimplantoloog, tandprotheticus, assistentes
en productspecialisten). Er wordt een
presentatie gehouden over de mogelijkheden van implantaten. Daarnaast kunt u
een afspraak maken voor een vrijblijvend
persoonlijk onderzoek. Dit kan uiteraard in
samenwerking met uw eigen tandarts.
Bent u niet in de gelegenheid om langs te
komen, maar wel geïnteresseerd, bel dan
voor het maken van een afspraak of het
inwinnen van informatie: 010 - 42 000 42.

Kosten en vergoeding van de verzekering
Wanneer u geen eigen tanden en kiezen
meer heeft valt u onder de basisverzekering en
worden de
Lever de coupon in bij het maken van uw
behandelingen
afspraak voor een klikgebit en ontvang een
he
vrijwel altijd
trisc
c
e
l
* hilips e borstel elektrische tandenborstel van Philips gratis.
compleet vergoed.
P
en
tand
* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.
U heeft slechts een

TIS
GRA

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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Nicky Noble, muzikale clown:
Van Jamin tot de Roetetoeters

Er gaat een verhaal over een van de eerste keren dat Nico Oosthoek en Gerard de Jong optraden
als het accordeonduo De Cavelli’s. Het was tijdens een personeelsfeest van Jamin, in Crooswijk,
vermoedelijk eind jaren twintig. Via een familielid had Nico een ingang bij Jamin, en hij wist dat zijn
nietsvermoedende ouders bij het feest in de zaal zouden zitten. Toen pa Oosthoek tot diens grote
verrassing het tweetal op het podium zag, zou hij zijn opgestaan en trots hebben uitgeroepen: “Dat
is m’n zoon!”
Muziek is daarna nooit meer verdwenen uit het leven van Nico Oosthoek
(1912-2002), later bekend geworden
onder de artiestennaam Nicky Noble.
Waar die naam vandaan kwam? Zijn
zus Riet, in zorgcentrum Rubroek in
Crooswijk, denkt dat het te maken
heeft met de nobele inborst van haar
broer: “Hij was een schat van een
knul. Hij gaf z’n laatste gulden als
iemand in de penarie zat.”

Willards
Begin jaren dertig speelde Nico
Oosthoek veel als helft van accorde-

onduo De Cavelli’s en vermoedelijk
in 1933 trad hij toe tot The Willards,
dat met zijn komst een trio werd.
Met accordeonisten Harry (eigenlijk:
Henk) van der Velde en Jack Willard

(eigenlijk: Jacques van den Berg)
heeft hij half Europa doorgereisd.
In de plakboeken van Nico prijken
foto’s van The Willards in theaters in
onder meer Berlijn, Riga, Zwitserland, Kopenhagen en Edinburgh.
Nico zorgde bij The Willards voor de
komische noot, met onder meer een
plakbaard. Hij tapdanste ook.
Kort voor de oorlog moest Nico afhaken bij het accordeontrio als gevolg
van een ernstige longontsteking. The
Willards vielen daardoor uit elkaar en
een veelbelovend contract voor Amerika moest worden geannuleerd.

Xylofoon
Na zijn herstel is Nico als Nicky Noble in z’n eentje verder gegaan met
een muzikaal en komisch nummer.
Het tijdschrift Amusements-Bedrijf
schrijft in de oorlogsjaren herhaaldelijk zeer lovend over hem en zet
in november 1943 in de rubriek
‘Het Nieuwe Nummer’ een nieuw
duo in de schijnwerpers: het duo
Nicky en Willy Noble. Tijdens een
buitenlandse tournee heeft Nico de
Amsterdamse danseres Will Marinus
ontmoet. Met haar vormt hij een duo.
Op het podium en daarbuiten.
“Het aldus ontstane nummer heeft
zich in de laatste week van oktober
onder de naam Nicky en Willy Noble
in het Prinses Theater te Rotterdam
voorgesteld aan het publiek. Wat men
te zien kreeg verdiende ontegenzeggelijk grote waardering. Een nummer
vol muzikaliteit, lichte danskunst en
vrolijkheid. Tezamen en in vereniging, zoals dat in juridische termen
heet, gaat het tweetal zich te buiten
aan plasserige grollen en fratsen,
samen dansen zij een vlotte stepdans,

samen ook bespelen zij de xylofoon.
En tenslotte krijgt ieder voor zich nog
eens gelegenheid zich op eigen speciaal gebied te onderscheiden: Nicky
op het accordeon en Willy in de dans.
Afwisseling te over dus.”
Toeteriks
In 1944 zijn Nico en Willy getrouwd.
Kort daarna verhuisden ze naar Amsterdam, waar ze twee kinderen kregen. Na de geboorte van de tweede,
in 1953, gaf Will het optreden op.
Nico ging weer alleen op pad, onder
meer met een zelfgebouwd instrument vol toeters en bellen.
Voor dat curieuze instrument had
Nico zich weliswaar laten inspireren
door de Amerikaanse ‘novelty’-artiest
Spike Jones, maar hij keek raar op
toen het idee ervan min of meer van
hem werd ‘gepikt’ toen hij zelf in het

buitenland aan het werk was.
Nico’s dochter Linda: “Toen hij
terugkwam zag hij tot zijn grote verrassing dat Tobi Rix dat instrument
helemaal had gekopieerd.”
En dat was de befaamde toeteriks,
waarmee Tobi veel succes kreeg.
Linda: “Die toeteriks kent iedereen,
maar van dat instrument van m’n vader weten veel minder mensen. Ja, ik
denk dat artiesten van zijn generatie
wel weten hoe zit, maar daar leven er
niet zo veel meer van.”
Het steekt nog steeds een beetje. “Ik
ben een beetje anti-Tobi Rix.”
Ergens in de jaren zestig hield de professionele carrière van Nicky Noble
op. Het hele variété ging eraan. Nico
speelde nog wel met andere oudere
artiesten in de min of meer komische
dixielandband De Roetetoeters.
In 2000 overleed Will, twee jaar later
volgde Nico haar. Hij was toen 90.
Linda: “Hij heeft een mooi leven
gehad.”

“Mijn vader had nog een tweede passie”
Bovenstaand verhaal over Nico Oosthoek alias Nicky Noble heb ik kunnen optekenen dankzij reacties van lezers. Meerdere
familieleden van Nico reageerden op een verhaal over De Cavelli’s. Naar aanleiding daarvan ben ik onder meer langs geweest
bij dochter Linda Oosthoek, in Amstelveen, die een stel fantastische plakboeken van haar vader heeft. Na het doornemen van
alle foto’s en verhalen van een heel leven in de muziek leek Linda met een onthulling te komen. “Mijn vader had nog een tweede
passie,” zei ze veelbelovend. Ik dacht: nou gaan we het krijgen. Nou komt de aap uit de mouw. Een tweede passie? Linda: “Ja,
vissen. Hij is tot in zijn laatste dagen op zijn fietsje gaan vissen.”
Ik zag het voor me. De muzikale
clown met zijn Stan Laurel-achtige
fysiek die al z’n visspullen aan de
ﬁets hangt en dan doodgemoedereerd
aan de waterkant gaat zitten. Op de
een of andere manier werkt het beeld
op de lachspieren.

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.

Trio Versloot
In de vorige De Oud-Rotterdammer
hield ik nog een slag om de arm
over het wel en wee van de leden
van het vroegere Trio Versloot uit
Rotterdam, maar afgelopen weken
hebben nog twee weduwes zich
gemeld. Daardoor kan ik nu – helaas
- melden: de mannen van het Trio
Versloot zijn allemaal dood.
Bassist en zanger Gerard Jongste (1929-1996), drummer Toon
Versloot (1931-2007) en accordeonist Wim Gerards (1933-2002)
– van links naar rechts op bijgaand

singlehoesje - zijn niet meer onder
ons. Dat singletje lijkt ook het enige
dat de heren ons aan muziek hebben
nagelaten. De Metro Tango is vermoedelijk gemaakt naar aanleiding
van het in gebruik nemen van de
metro in Rotterdam, in 1968. De
titel van het andere nummer op het
singletje, de Wigeto Wals, zal vast
zijn ingegeven door de voornamen
van de mannen: Wim, Gerard en
Toon. Wi-Ge-To.
Crosio’s
Gerard Jongste en Wim Gerards (‘de
Rotterdamse Johnny Meyer’) hebben
in de jaren voor het Trio Versloot
nog in De Crosio’s gespeeld. De
Crosio’s, vermoedelijk rond 1960
begonnen door Henk van der Sluis,
Wil de Graaf en Wim Gerards als
accordeontrio The Johnsons, maar
na klachten van The Three Jacksons

omgedoopt. De nieuwe naam werd
gevonden in het accordeonmerk
Crosio waartoe de leden zich hadden
bekeerd. De verdere geschiedenis
van de Crosio’s komt een andere
keer. Zanger Bob Govers kan erover
vertellen.
Jimmy White
Hij was op zich verguld met alle
aandacht in de vorige De OudRotterdammer, Jimmy White, maar
de passage over zijn buitenlandse
gevangenschap leidde tot opgetrokken wenkbrauwen in zijn omgeving.
“Wij wisten helemaal niet dat jij in
de gevangenis hebt gezeten”, kreeg
Jimmy te horen. Ja, als je voorbijgaat
aan de context, lijkt het ook heel wat.
Maar hoe gaat het? Je reist als artiest
de halve wereld af, komt in een land
met een raar, autoritair regime, wordt
na een woordenwisseling op het

vliegveld neergeknuppeld en dan –
tot je eigen verbazing - opgesloten.
Met misdaad heeft dat weinig te
maken.
Verder heeft het oproepje over Koos
van der Wiel iets opgeleverd. Een
lezeres hielp me aan het telefoonnummer van Piet Rambas die lange
tijd met Koos heeft samengewerkt.
Hij wist me te melden dat Koos al
zo’n jaar of achttien geleden is overleden. Zijn laatste dagen sleet hij in
zorgcentrum Rubroek, in Crooswijk.
Meer gegevens blijven welkom.
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Een begrip in vloertegels sinds 1987

Timmerbedrijf

DECO-VLOER

R

PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD
v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

de AANWINST v.o.f.

Wij verzorgen voor u:

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

● Dakkapellen
● Keukens

VLOERVERWARMING
Gespecialiseerd
COMPLEET
in geluiddempende
GEINSTALLEERD
vloeren

● Kozijnen, ramen en deuren
(kunststof en hout)
● Aanbouw en verbouwingen
● En al het andere timmerwerk
Neem gerust contact met
ons op voor meer informatie

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

Kattestaart 18

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477

(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

(industrieterrein Wilgendonk)

C. Van Vianen
Mob: 06-53782174

www.decovloer.nl
PC Hulp voor Senioren
Uw Computerspecialist uit Krimpen aan den IJssel voor
Computerhulp aan huis, Onderhoud, Reparatie en Verkoop
Onze kracht:
Snel en flexibel - Hebben geduld en een luisterend oor
Kwaliteit en service - Zeer voordelig uur tarief

Ook kunt u bij ons terecht voor een geheel nieuw computer
systeem. Geheel naar uw wens samengesteld. Onze service gaat daarin verder dan alleen bij de aanschaf. Wanneer
kwaliteit en service net zo belangrijk zijn als de prijs, bent u
bij ons op het juiste adres.

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

Web: www.de-aanwinst.nl
Email: info@de-aanwinst.nl

8 mm S ma lfilm s o p DVD

Introductieprijs*

Via professionele telecine techniek

Voor Computerhulp aan huis
in de regio Zuid Holland en omstreken.
- Computer Hulp en service aan huis (u hoeft de deur niet uit)
- Snel een afspraak
- 90% van de problemen vakkundig opgelost binnen 1 uur
- Betaalbare tarieven
- Haal- en brengservice (voor grote reparaties)
- Opnieuw instellen van uw televisie en radio frequenties

Brinkmanstraat 15
3067 TA Rotterdam
Tel.: 010 - 251 87 82

e 7,00

♦

€ 1,50 per aangeleverde minuut en

♦

€ 7,50 instelkosten per spoel

Wij maken nu ook:

Kom gerust eens langs

Kleurkopieën & Pasfoto’s

Dia ’s o p DVD
Actie’s

♦

€ 0,30 per dia

♦

Korting op grotere aantallen

♦

Minimumkosten € 10,00

ook voor overzetten van negatieven, video's,
LP's, bandrecorder- of cassettetapes
Vraag vrijblijvend naar een offerte

EIGEN WERKPLAATS
WMpr
Lavasweg 19 www.wmpr.nl
tel: 010 7500092
Hoogvliet

Staatsloten: Lever uw oude ‘pechlot’ in en
maak kans op een nieuwe.
Cadeautje: Bij besteding van > 20,- *
10% korting: Op onze fun- & giftartikelen.*
(bij inlevering van deze advertentie)

Boeken Tijdschriften Wenskaarten Kantoorartikelen Lotto
Krasloten Tabak Cadeau- en Funartikelen Postzegels
Strippenkaarten Hobby Staatsloten Beltegoed Simkaarten

10% korting*

- Op het overzetten van dia’s en films naar DVD
- Op alle opdrachten voor de bouw van websites
Webdesign Webapplicaties Overzetten van Dia’s,
8mm films, VHS, VHS-C, analoge en digitale tapes
naar DVD
Webdesign Webapplicaties
Overzetten van dia’s, 8mm films,
VHS, VHS-C, analoge en digitale tapes naar DVD

Dagelijks bankzaken ING Postzegels Pakketten aanbieden & afhalen Kentekens Faxservice Postbussen Cadeaubonnen
*Aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig t/m 31-05-2010 of zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en kennelijke zet- en drukfouten voorbehouden.
Uitgesloten van aanbieding zijn: Tabak postzegels lotto/toto Boekenbonnen en boeken

Spinozaweg 405-407 | 3076 ET Rotterdam | (T)010-4195714 | www.readshop.nl/www.schefferdmd.nl

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk

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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- Langs de kant van de
weg werd dagelijks op een
vouwtafel het nieuwe artikel voor
Het Vrije Volk met de beleving van
de steppende Zeskampers geschreven.
Door het thuisfront werden die ‘gevreten’
Foto’s Rein Wolters -

De kers op de
cake….
In 1962 schafte de Gemeentepolitie Rotterdam de eerste DAF 750
Variomatic personenauto aan. Het
voertuig diende als ondersteuning van
de surveillance, waarbij de C10 de
prioriteitmeldingen reed. De DAF, een
automaat, waarnaar de voorkeur bij de
politie uitging, werd als politievoertuig
ingericht, waarbij een mobilofooninstallatie en een stopbord tot de uitrusting behoorden. Een blauw zwaailicht
werd niet gemonteerd, omdat de DAF
geen spoedmeldingen reed. Dat het,
ter assistentie, in de praktijk toch voorkwam, was niet te vermijden.
Vanaf de productie door DAF tot en
met de overname door Volvo, zette
de politie gedurende veertien jaar
verschillende uitvoeringen in. Helaas
waren de DAFjes al uit de roulatie toen
het historisch besef zich manifesteerde.
Er werd gezocht naar een geschikt type
DAF om tot replica van de originele
om te toveren.
De keuze viel in 1999 op het type
33 van bouwjaar 1973 (altijd binnen
gestaan en als tweede auto gebruikt) en
werd door bewoners van de Jeugdgevangenis te Zutphen, geheel gestript
en tot politievoertuig omgebouwd,
origineel bestickerd en van een inmiddels verouderde mobilofooninstallatie
voorzien. Daar sommige technische
onderdelen niet voorhanden waren,
was rijden niet mogelijk.
In 2009 werd de DAF opgenomen in
de Stichting C10 en via contact met
het DAF-museum in Eindhoven, door
Garage Kloppers aan de Metaalhof te
Rotterdam, van de ontbrekende onderdelen voorzien. Technisch werd het
voertuig rijklaar gemaakt en ter keuring
aangeboden bij de Rijksdienst voor
het Wegverkeer. Bij de Rijksdienst
stonden de nieuwste auto’s ter keuring.
Het DAFje viel qua formaat in het niet,
maar aan belangstelling geen gebrek.
Hij werd volledig goedgekeurd.
Bij de eerste ritten bleek al snel de
positieve publieke aandacht.

Hoogvlietse
Zeskampers
trainen voor vijfde stepstunt
Met Hoogvliet heb ik al vijftig jaar een speciale band. De oorsprong ligt in 1959 toen
ik als spijbelende tiener bankethandelaar Jan Witholt van de Rose Spoorstraat in
de satellietwijk hielp met het deur aan deur verkopen van koekjes. In 1972 ben ik
van de (daarna afgebroken) Rosestraat verhuisd naar een maisonnetteflat (intussen
ook afgebroken) aan de Saffraanstraat 69 op de Westpunt van Hoogvliet. Met plezier
werkte ik er als melkbezorger en journalist voor Het Vrije Volk (later Rotterdams Dagblad) en werd in 1989 benoemd tot ‘Hoogvlieter van het Jaar’.
Een extra dikke band heb ik met,
wat ik gemakshalve, ‘de Zeskamp’, als verzamelnaam heb
gegeven. In de jaren zeventig werd
Hoogvliet een fanatiek deelnemer
aan de Zeskampcompetitie van de
NCRV op televisie. Enthousiast
reisden meer dan vijfhonderd supporters 15 december 1973 met acht
touringcars en eigen auto’s naar
de Martinihal in Groningen voor
deelname aan de eerste ofﬁciële
Zeskamp. Uiteraard met spandoeken, toeters en bellen. Terwijl in
de hal almaar meer wedstrijdsfeer
werd opgebouwd, zat vrijwel elke
Hoogvlieter thuis voor de buis
gekluisterd en wachtte in spanning
de verrichtingen van de ploeg af.
Ook burgemeester Nico Hesseler
van het naburige dorp Poortugaal
(op 1 januari 1985 volgde een fusie
met Rhoon tot de nieuwe gemeente
Albrandswaard) stak de Hoogvlietse zeskampers een (ﬁnancieel)
hart onder de riem.
Steppen
De aﬂevering werd een debacle,
maar daar kwam 12 januari 1974

voor duizenden supporters in
Ahoy een geweldige revanche op.
Hoogvliet stond als sportieve natie
ineens hoog op de Zeskampladder met daarna spectaculaire, door
duizenden aanschouwde, zeskampwedstrijden op Wilhelm Tellplaats
en Binnenban.
De ploeg werd ook internationaal
en daar kreeg ik als journalist mee
te maken. Ik moest bijvoorbeeld
mee naar Reading bij Londen om
een aﬂevering van ‘Spel zonder
Grenzen’ te verslaan. Dit, door de
overtocht ‘orkaanachtige’, avontuur van de Zeskampers heb ik
beschreven in eerdere boeken over
Hoogvliet.
In 1982 waagden de Zeskampers
zich aan het steppen. Ze stepten
de HoPaRun (Hoogvliet-Parijs)
tien jaar eerder dan dat het eerste
startschot klonk voor de lopers van
de RoPaRun.
Op twee speciaal geconstrueerde
driepersoonssteps legden de 23
mannen en vrouwen (Louise
Dikmans, Marja Doorn¬kamp,
Ans van Veen, Marja Kapogiannis, Yvonne Heinrici, Jolanda van

De C10 en de DAF zijn, op dinsdagmiddagen van 13.30 tot 16.30 uur, live
te zien bij de Historische Collectie
Politie Rotterdam Rijnmond, aan de
Boezemsingel 12 te Rotterdam.
De Voorzitter Stichting C10
Bram Verhoeff

- De glorieuze intocht in de wijk Meeuwenplaat van de steppers
die veel publiciteit kregen op hun bijzondere rit naar Parijs.
Bloemenverkopers hadden door de sportieve stunt een prima omzet -

der Hor, Gerda Roos, Nelly van
Rijn, Ron Arnold (tevens kok),
Paul den Broeder, Leo Cullens, de
broers Rinie en Joop van der Hor,
Hans Bogdan, Tjarco Koedood, de
chauffeurs Karel Reijniers, Huib
Klop en Ruud de Rijke, Nannie Lang¬broek (huishoudelijke
dienst), Marjolijn Smit (masseuse),
dokters¬assistente Luciënne de
Vrijer en Ellie (keukenhulp) en
Rein (journalist) Wolters in acht
dagen de afstand van ruim vijfhonderd kilometer tussen Hoogvliet
en Parijs af. Het was een ware triomftocht van internationale allure
met twee dagen later, op zondag 12
september, een glorieuze intocht
door Hoogvliet tot besluit. Elke
dag schreef ik in Het Vrije Volk
over het verloop onderweg en naar
benen happende boerderijhonden.
Vijf jaar later deden de Zeskampers op 16, 17, en 18 oktober 1987
nogmaals Parijs aan. Niet per step,
maar met een luxe touringcar,
compleet met bar. De twee steps
gingen trouwens wel mee, maar
dan in de buik van het voertuig.
In Parijs werd, om nog een keer
te proeven, natuurlijk gestept. Na
aﬂoop klonk: “We moeten knap
gek zijn geweest.”
On Wheels
De steppers hielden niettemin de
sportieve smaak vast en sloegen de
vleugels uit. Ze stepten daarna door
Engeland (1999), naar New York
(2002) en maakten ook een toer
van 1106 kilometer door Nederland
in 2006. Als uitzondering op de rit
naar Parijs, zamelden ze onderweg
geld in voor goede doelen. Meer
dan een kwart miljoen euro ging
naar diverse fondsen. Na hun tocht
naar de andere kant van de oceaan
overheerst de naam ‘New York

- Over het ﬁetspad bij de Baarsweg in
Hoogvliet werden vrijdagavond
3 september 1982 de eerste meters
gestept naar Parijs. De lichtstad werd
één week later in de middag bereikt -

steppers’ en daarmee gaat het team
sindsdien door het leven.
Sinds februari zijn de New York
steppers (onder wie een aantal
van het eerste Zeskampuur) weer
in training op hun vertrouwde en
gereviseerde steps, nu voor hun
vijfde sportieve stunt voor Stichting On Wheels. Deze organisatie
zet zich in om kinderen die lijden
aan de (spier)ziekte van Duchenne,
samen met het hele gezin van
een onbekommerde vakantie te
laten genieten. De steppers gaan
veertien rolstoelers van 11 tot en
met 19 juni begeleiden op hun
estafetterit Rolling On Wheels
over ruim 450 kilometer van het
Abe Lenstrastadion in Heerenveen
(vertrekpunt) via omwegen naar
Maasdijk (eindpunt). Onderweg
zamelen de steppers geld in voor
een nieuwe rolstoelbus.
Ook dit keer ga ik mee. Nu onder
meer om gegevens te verzamelen
voor het laatste hoofdstuk van
een boek over het ruim 35-jarige
Hoogvlietse zeskampfenomeen.
In het najaar verschijnt het,
uiteraard voorzien van bijzondere
foto’s. Giften voor de nieuwe
rolstoelbus zijn welkom op rek.
nr. 51.51.88.646 van Stichting
Sportzeskamp Hoogvliet o.v.v.
steppen 2010.
Zie ook www.stichtingonwheels.nl
.
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Grijs, fit en wijs.
Welkom in het RRR

Wat moet u doen?

Om welke problemen gaat het?

Wanneer u nog in een ziekenhuis ligt bijvoorbeeld na een beroerte of in
verband met een medische ingreep, kan het verstandig zijn dat u tijdelijk in het RRR wordt opgenomen. Veelal kunt u echter volstaan met het
volgen van een dagprogramma. Enkele keren per week wordt u dan voor
een paar uur met een taxibus van huis gehaald en naar het RRR gebracht
waar u “aan de slag gaat”. Het programma dat u in kleine groepen van 4 to
5 personen wordt aangeboden bestaat niet alleen uit het doen van oefeningen, maar er wordt ook met elkaar gesproken en er worden instructies
gegeven. U krijgt college waardoor u beter begrijpt wat er aan de hand is
en hoe u tot op hoge leeftijd zo zelfstandig mogelijk kunt blijven.

Wanneer u wat ouder wordt en u
merkt dat u beperkt wordt door
uw lichaam is het nog maar de
vraag of dat onvermijdelijk is.
Beter eten en meer bewegen zijn
dan heel belangrijk. Maar u heeft
ook een steuntje in de rug nodig
en deskundige begeleiding en
advisering. De oorzaak van de
beperking kan heel verschillend
zijn: u kunt zijn gevallen of u heeft een ander ongeluk meegemaakt, soms
een droeve gebeurtenis met grote gevolgen maar ook kan het zijn dat u
bijvoorbeeld als gevolg van een chronische ziekte langzaam maar zeker in
slechte conditie bent komen te verkeren.

De problemen die u ervaart kunnen heel verschillend zijn: uw voeten,
benen of handen laten u in de steek. U raakt snel geëmotioneerd of u kunt
niet meer zo goed praten of wordt vergeetachtig. U slaapt niet meer zo
goed.

Voor wie is dit bedoeld?

Er is geen leeftijdsbeperking maar tot nu toe zijn de jongste deelnemers
begin 60 en de oudsten begin 90. Zij zijn woonachtig in Rotterdam of in
de directe omgeving.

van Beethovenlaan 60
3055 JD Rotterdam

Uw huisarts of uw specialist kan u doorverwijzen. Daarna maakt u een
afspraak en laat u zich in het RRR onderzoeken door een revalidatiearts die
wordt bijgestaan door een team van therapeuten. Samen met u wordt bepaald wat u nodig heeft om weer datgene te doen wat voor u van belang
is.

Wat kost het?

U hoeft voor de revalidatie inclusief het vervoer per taxi niets te betalen,
zelfs geen eigen bijdrage.

Bereikbaarheid.

Het RRR is het voormalige Rheumaverpleeghuis en is gevestigd aan de Van
Beethovenlaan 60 in Hillegersberg. Voor meer informatie kunt u de WEBsite raadplegen: www.rrr.nl of u kunt ons bellen: 010-2781230.

Tel 010 278 12 78
Fax 010 278 12 00

secretariaat@rrr.nl
www.rrr.nl

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 23 maart 2010

pagina 23

De zomer viel twee jaar
geleden toch op donderdag?
Wanneer zijn we ermee begonnen? Met te denken en te zeggen dat de zomers vroeger
warmer waren en de winters veel kouder met stratenvol sneeuw? Ik, en ik ben pas 72
jaar, herinner mij zomers waarbij ik in winterkleding van de straat regende. Ook staan
mij winters voor ogen, dat er geen sprake was van schaatsen op de Heemraadssingel of
Aelbrechtskolk. Ik weet nog van Paasdagen dat ik op zolder kolen moest scheppen om
de haard in de woonkamer brandende te houden. Hoezo was het vroeger kouder, warmer, beter of slechter?
Misschien is de eerste lentedag van
2010 wel eerverleden week woensdag gevallen. Ik weet dat het prachtig
weer was, reden om de deur uit te
gaan. Ik had de noodzaak om naar
Oud-Lekkerland in de Alblasserwaard te gaan, want daar stond een
schilderij op me te wachten.
DOR-lezer Arnold Polet had in het
Gastenboek van deze krant aangekondigd dat hij een schilderij van
de, gebombardeerde en uitgebrande,
Rotterdamse Luthersekerk aan de
Zuidblaak had. Door omstandigheden moest Arnold afscheid van
het kunstwerk van Kees de Voogt
nemen. Ik was de gelukkige die
op tijd reageerde en sinds verleden
week donderdag hangt ‘de kerk’ nu
bij mij aan de wand. We kunnen
Cornelis (Kees) de Voogt geen zeer
bekend schilder noemen. Hij werd
in 1893 in onze stad geboren; hij
schilderde vooral havengezichten,
stadsgezichten en stillevens. Hij
woonde en werkte als kunstschilder
en restaurateur in Rotterdam, waar
hij in 1973 overleed. Kees de Voogt
is opgenomen in het Lexicon van
Scheen (1969-1970) en het Lexicon
van Jacobs (1993).
Zijn visie op het kerkgebouw van de
Evangelisch Luthersche Gemeente
aan de Wolfshoek hoek Posthoornstraat, getuigt van een naïeve vorm
van schilderen. Maar de inhoud die
het kleurige schilderij uitstraalt, laat
ook zien dat Kees de Voogt ‘zijn’
stad als kleurrijk en waardevol beschouwde. Hij zal in de geschiedenis
nooit als een Rembrandt blijven bestaan, maar een Spionneur overleeft
hij zeker.

Kinderdijk
Tijdens mijn rit naar Oud-Lekkerland
werd ik vergezeld door (ik zou bijna
schrijven vanzelfsprekend) mijn
vaste steun en toeverlaat Willy Bakker. Op weg naar de Alblasserwaard
begreep ik van haar, dat het ruim
veertien jaar geleden was dat zij de
molens van Kinderdijk had gezien.
Ik liet mijn TomTom diverse malen
roepen, dat “indien mogelijk” ik direct moest keren. Ik verliet namelijk
de geadviseerde kortste route en ging
vanaf de Noordtunnel via de Alblasserdamse Oost- en West Kinderdijk
naar de Molenstraat toe.
Het was zalig lenteweer, doodstil op
straat en het vakantiegevoel sloeg
toe. Willy pakte haar fotocamera, die
ze altijd meeneemt, en regelmatig
klonk rechts van mij “Kun je hier
even stoppen”?
Tientallen foto’s later waren we
in Oud-Lekkerland en klonk het
verzoek of we via dezelfde route
terug naar Rotterdam konden rijden.
Daar ik eind jaren veertig, begin
jaren vijftig thuis, via een KROradioprogramma, al geleerd had dat
moeders wil wet is, deed ik dus wat
mij gevraagd werd. (Dat mijn medeleerlingen op de mulo van mijnheer
Overweg in de Grote Visserijstraat
een programma een bijna gelijkluidende titel gaven, begreep ik niet.
Toen ik het een keer ’s avonds ná
het eten aan mijn vader vroeg, kreeg
ik als antwoord een afdruk van zijn
grote slagershand op mijn gezicht.
Mij werd toegebeten: “Je vraagt niet
naar dit soort smerige dingen. Daar
ben je nog te jong voor.” Ik kan me
niet herinneren, dat mijn ouders

ooit met mij over ‘dit soort smerige
dingen’ hebben gesproken. Ik weet
nog wel het advies, dat mijn moeder
me op 19 december 1962 gaf, ik was
toen 25 jaar. Ik was op die dag getrouwd en stond op het punt met mijn
bruid naar onze driekamerwoning in
de Boomgaardsstraat te gaan. Mijn
moeder riep me apart en zei: “Ben
je wel voorzichtig de eerste dagen.”
Ik vroeg, waar ik voorzichtig mee
moest zijn. Haar antwoord verbaast
me nog steeds: “Je begrijpt wel wat
ik bedoel.” Oh, u wilt natuurlijk
graag weten waarom mijn vader zo
furieus reageerde. Wel, het ‘moeders
wil is wet’, werd door mijn klasgenoten gezegd als ‘moeder is wild in
bed!’).
Terug naar de rit Oud-lekkerland –
Rotterdam. Via de Lekdijk naderden
we de Kinderdijkse Molenstraat. Het
bleek mij, dat een route A naar B er
heel anders uitziet, dan een route B
naar A. Weer stond ik regelmatig
langs de kant van de weg en liet
Willy de camera het nodige doen.
Zeer binnenkort kunt u op Internet
zien, wat het resultaat is van haar
camerawerk. Op deze pagina treft u
een voorproefje van een door haar,
uit de hand genomen, panoramafoto
van de wereldberoemde molens te
Kinderdijk.
Uit vlak bij huis
Eerder beschreef ik het vakantiegevoel dat mij bekroop. Tijdens het
ritje terug naar Alblasserdam, realiseerde ik me heel bewust dat Kinderdijk door (inter)nationale toeristen
een graag bezocht stukje Nederland
is. De molens en de andere aantrekkelijkheden van/in de Alblasserwaard
worden in veel talen aangeprezen. En
wij, de overgrote meerderheid van
de (oud) Rotterdammers, wonen daar
een 20 tot 30 autominuten vandaan.
Ik vroeg me af, waarom wij niet
vaker naar die mooie plekjes rond
Rotterdam gaan. De Krimpenerwaard tussen de Algerabrug en
Schoonhoven, met een uitstapje naar
Gouda, is ook zo’n heerlijk gebied.
We schromen er niet voor tijdens ‘de
grote vakantie’ een 1000 tot 1500
kilometer af te leggen om in een
‘mooi’ gebied te komen. We willen
vaak niet erkennen, dat die schoon-

door Aad van der Struijs

heid ook op minder dan 50 kilometer
van onze voordeur te vinden is. Die
‘grote vakantiebestemmingen’ moeten we handhaven, maar het moois
om ons heen mogen we best meer
bezoeken.
U begrijpt het al: ik had nog helemaal geen zin al naar huis te gaan.
Ik reed naar de Bergsche Bosdreef
6 in Bergschenhoek. Daar zit caférestaurant Hoekse Hout; een heerlijk
rustpunt in het kunstmatig aangelegde Bergsche Bos. Vanaf de Molenlaan bij de Terbregse Irenebrug
is dit uitgebreide bos gemakkelijk
te vinden. Het is zo’n stukje natuur
‘net om de hoek’, maar duizenden
Rotterdammers hebben geen weet
van het bestaan.
Het Hoekse Hout is een gelegenheid,
die je niet in het Rotterdam van 2010
verwacht. Er heerst een zeer persoonlijke ambiance. Of deze gestalte
krijgt door eigenaren Hans de Bruine
en Rob Beker, alsmede hun hardwerkende Hoekse Hout-team behoef je
je eigenlijk niet af te vragen. Zonder
dat je, buiten de bezoekers, nog
iemand gezien hebt, voel je je thuis
op het grote buitenterras óf binnen in
de gezellige restaurantruimte. Door
de (vreemde) bezoekers op het terras
word je vriendelijk begroet. Je hoort
er gelijk bij!
Opmerkelijk is, dat tientallen
hondenbezitters met hun huisdieren
ook een plekje op het terras hebben
gevonden. Deze honden worden door
de exploitanten als een (niet-betalende) klant gezien. Iedere hond krijgt
het nodige te drinken (water!) en iets
te knauwen (een kluif). De baas kan
kiezen uit de gepresenteerde kaart.
Zijn bestelling moet hij wel betalen!
‘Hondenhaters’ behoeven niet bang
te zijn, dat zij in hun rust gestoord
worden door keffende, blaffende,
vechtende en bijtende honden. Het
Hoekse Hout past een soort natuurlijke selectie toe. De klant dient de
baas van zijn hond te zijn. Wanneer

de hond het voor het zeggen heeft,
mijdt de klant vanzelf het caférestaurant.
Op ‘mijn’ woensdagmiddag, had ik
zin Willy en mijzelf op een echte
Engelse High Tea te trakteren. In
99,99% van de restaurants moet je
een High Tea enkele dagen vooraf
opgeven. Bij mijn bestelling bleek
dit ook voor het Hoekse Hout te
gelden. Omdat ik bij mijn bestelling
nog geen menukaart gezien had, ging
de serveerster naar binnen om deze
kaart te halen. Ze bleef 2-3 minuten
weg, kwam met de menukaarten en
zei: “Als u een 20 minuten tijd hebt,
kan er in de keuken toch voor een
High Tea gezorgd worden.” Het zal
duidelijk zijn, dat Willy en ik dat
wachten er graag voor over hadden.
We zaten in het zonnetje, achter het
glas. De vogeltjes floten, we kregen
adviezen van andere bezoekers waar
we in Hillegersberg ook eens een
High Tea moesten proberen, het
biertje smaakte heerlijk; kortom, we
waren uit dichtbij huis!
Na verloop van tijd presenteerde
mede-eigenaar Rob Beker de samengestelde High Tea. Ik moet wel heel
ver in mijn geheugen teruggaan om
een presentatie te vinden, die enigszins gelijk was aan wat nu op tafel
stond. Ik moest terug naar 1973 naar
het Schotse Fort Augustus bij restaurant The Scotch Kitchen. De smaak
van de High Tea daar, staat als zeer
goed in mijn hersens gebrand. De
smaak van de High Tea eerverleden
week woensdag was echter voortreffelijk. En na anderhalf uur drinken,
eten en snoepen was ik voldaan!
Aanbevelingen doe ik nooit. Ik
beperk me tot adviezen. In dit geval
is het advies: Stuur de auto waarin u
zit, eens richting Het Hoekse Hout.
Er is genoeg gratis parkeerruimte
voor de deur.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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UITNODIGING OPEN DAG

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

AAN BOORD VAN
NIEUWSTE RIVIERCRUISE SCHIP
VISTA PRIMA 

Bezoek onze toonzaal in de regio

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

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

23 vestigingen in Nederland

Verhuizen

Kom naar de open dag en maak kans op een gratis cruise!
Meldt u aan via www.rivers.nl of bel 0164.259848

31 MAART 2010, 10 - 17 uur
Holland Amerikakade te Rotterdam

is

7 OF 13-DAAGSE EXCLUSIEVE
RIJN-MAIN-MOEZEL PREMIERE CRUISE

duurder
Het is hip om zo lang mogelijk gebruik te maken van uw
eigen huis!
Maar soms is een aanpassing
noodzakelijk.
Kijk eens naar onze website.

Cruiseprijs per persoon
op basis van volpension inclusief:
 Busreis per luxe touringcar vanaf Rotterdam
 Nederlandse begeleiding en havengelden
 GEEN administratie- en reserveringskosten!
 GEEN 1-persoonstoeslag, beperkt beschikbaar op=op!

7 dagen normaal 970,- nu va 760,13 dagen normaal 1.800 nu va 1.325,-

WWW.RIVERS.NL 0164.259848

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

www.apollo-aqua.nl

Iedere dag 5 verschillende menu's
van € 9,15 - € 15,50

Dan ontdekt u dat onze vele
oplossingen heel mooi zijn.

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

Apollo Medical bv
Brugstraat 16

Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

2471 AT Zwammerdam
0172 619142 fax 0172 619145
www.apollo-aqua.nl
E-mail: apollo-info@apollo-aqua.nl

EETCAFE/PETIT RESTAURANT

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

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

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

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

D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN




010 484 09 99 (Rotterdam)
070 306 16 96 (Den Haag)
WWW. BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER . NL

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Raadhuisplein 4
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee
tevens in het krantenarchief op het internet.

- Nu dan wel de Melrose Abbey -

Melrose Abbey
Het artikel van Jeanne van Leeuwen-vd
Heide in de uitgave van 9 maart is een
leuk artikel, maar de boot op de foto is de
BOLTON ABBEY, veel later ingezet op
de Hullroute; de MELROSE Abbey had
de brug midscheeps. Ik heb zelf ook die
reis gemaakt daarop in ‘49/’50; onvergetelijk voor een vijf jaar oud broekkie.
Goed blad van jullie!!!!!!!!!!!
Bert Pama

Geachte redactie
In De Oud-Rotterdammer van 9 maart
2010 stond in de rubriek Tante Post een
verhaal van Sonja Niemandsverdriet
over de zoektocht naar Jan Zeldenrust
die Jan Zeldenrijk bleek te heten. Ik heb
met Jan in dezelfde klas gezeten op de
Oranje Nassauschool aan de Beukelsdijk. Ik woonde toen op de Beukelsdijk
en Jan woonde net aan het begin om
de hoek, misschien heet het daar al Essenburgsingel. Ik heb een tijd geleden

Op bezoek
Ik ben Elisabeth Winkelman, in 1928 geboren in de Benthuizerstraat. Vandaar zijn
wij verhuisd naar de Polanenstraat, de Beukendaal en de Meiendaal. In de dertiger
jaren, zijn we nog eens verhuisd; eerst naar de ’s Gravenweg en vervolgens naar
de Annastraat (op de hoek Voorschoterlaan), waar we de bombardementen hebben
meegemaakt. Voor de veiligheid zijn we toen een tijdje naar Zevenhuizen verhuisd.
Toen de oorlog voorbij was en mijn moeder in 1945 overleden, moesten we op de
wachtlijst om weer een huis in Rotterdam te krijgen. Mijn vader vond toen zelf een
bovenhuis in de Mathenesserstraat. Daar woonde ik een paar jaar samen met hem
en mijn broertje, totdat mijn vader hertrouwde en hij naar Vreewijk verhuisde en ik
in de leeftijd van 19 trouwde en in Hoensbroek (Limburg) ging wonen.
In Kralingen ging ik naar de Lambertusschool op de Hoflaan. Een meisjesschool
waar nonnen lesgaven. Daarna naar het RK Lyceum voor meisjes in de Breitnerstraat en vervolgens naar Schoevers. Een paar namen van klasgenoten van de
Lambertusschool en het Lyceum weet ik nog. Mijn beste vriendin Paula Schuurs,
met wie ik nog contact had toen we beiden getrouwd waren en kinderen hadden.
Haar adres ben ik kwijtgeraakt door het vele verhuizen. Ik hoop dat iemand mij
daaraan kan helpen. Haar achternaam is sinds haar trouwen Thibuomery en ze
woont in Frankrijk. Ook was er Miep Breys. Zij zat naast me bij taal. Anderen
zijn: Hannie vd Sluis, Rietje van Beinen, Ieneke Lotman, Miesje Crandel, Fientje
Jungerhans, Betsy Leer, Toos Zeller en nog veel meer. Op Schoevers had ik twee
goede vriendinnen: Miep en Mickey. Wij lunchten altijd samen in een leeg klaslokaal en speelden dan met een Ouijabord.
Nadat ik mijn diploma op Schoevers had gehaald, kreeg ik mijn eerste en enige
baan bij Van Ommeren. Eerst als typiste bij de Technische Dienst, later als secretaresse van de manager. Zijn naam was Haanebrink. Ik keek vanuit mijn kantoor uit
op de haven en de schepen. Ik nam ontslag toen ik ging trouwen.
De volgende zeven jaar woonde ik met mijn man in Limburg en kreeg vier kinderen. Toen ik zwanger was van de vijfde emigreerden we naar Alberta Canada,
in 1955. Ik beviel daar van mijn vijfde kind en in 1956 van het zesde. In 1962
verhuisden we naar Zuid-Californië en daar kwam het zevende kind. Ik vond het
heerlijk mijn kinderen te zien opgroeien en toen de laatste uit huis vertrok en ik
weer alleenstaand was, besloot ik in 1987, na 32 jaar, een bezoek aan Nederland
te brengen. Tijdens een kort verblijf zag ik mijn broer en zijn familie en mijn zus
met haar kinderen en wat oude vrienden. Mijn vader was overleden, maar mijn
stiefmoeder leefde nog. Twintig jaren vlogen voorbij. Één van mijn zoons is altijd
geïnteresseerd geweest in onze achtergrond en moedigde me aan nog een keer
terug te gaan. Hij zou meegaan als chauffeur en reismaatje, zodat hij zijn familie in
Nederland kon ontmoeten. In september 2009 zijn we vier weken naar Nederland
gekomen om vele bezoekjes af te leggen, poffertjes, kroketten en stroopwafels te
eten. Wij zijn een week in Rotterdam geweest en gezien waar ik vroeger gewoond
had, een week in Maasdam (vlakbij mijn broer), een paar dagen in Limburg en
daarna met z’n tweeën veel bezienswaardigheden bezocht. Het was een fantastische tijd.
Elisabeth Winkelman (Bep van Wijk)
904 Rock Lane, #A
Prescott, AZ 86305
USA
winkelman.elisabeth6@gmail.com
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een klassenfoto geplaatst op Schoolbank.
Het is de tweede klas van het schooljaar
1952/1953. Jan Zeldenrijk zit op de
voorste rij derde van rechts. Hij en ik zijn
daar ongeveer zeven jaar. Enkele jaren
geleden kreeg ik van Willy Wolterman
(ook een klasgenoot van de Beukelsdijk)
al door dat Jan overleden zou zijn, een
bericht dat nu bevestigd is. Wij speelden
destijds op straat met elkaar, rolschaatsen, knikkeren, hardlopen, enz.
Ton Kleppe
tonkleppe@hetnet.nl
------------------------------------------------Tripje
Het bleek voor veel lezers een ‘vrolijke
sprong, terug in de tijd’ te zijn om de
afbeeldingen van de bekende stripfiguur
‘Oom Tripje en zijn trawanten’ terug te
zien in De Oud-Rotterdammer. Zoveel
leuke, spontane reacties hebben mij hierover bereikt en heel veel herinneringen
aan deze wekelijkse stripverhalen heb ik
met plezier en een tikkeltje weemoedige
gedachten gedeeld. Ik wil al die mensen
die reageerden op dit stukje jeugdsentiment daarvoor hartelijk bedanken.
H.J. Molenaar
Theseusstraat 229
3054 RZ Rotterdam
------------------------------------------------Willebrordusschool
Als kleuter bezocht ik de nonnenschool
St. Lucia aan de Aert van Nesstraat. Van
kort vóór het bombardement van Rotterdam tot vlak erna. Door omstandigheden
heb ik - als jongen - nog even in de eerste
klas van de lagere school bij de nonnen
gezeten, maar snel daarna ging ik naar de
St. Willebrordusschool in de Mauritsstraat. Dat was in 1941. Iedereen kende
meester Willemse, die inderdaad les gaf
in de derde klas.
Willemse was bij ons thuis geen onbekende. Mijn vader was ook - wat toen
officieel “hoofd ener school” heette - op
een school die net als de St Willebrordusschool deel uitmaakte van de VVKO - de
Vereeniging voor Katholiek Onderwijs.
Er passeerden dus heel wat namen bij
ons thuis.
De heer Spijkerman werd omstreeks
1942 benoemd tot schoolhoofd. Die
man was de broer van mijn moeder.
Toen ik in de derde klas kwam, was hij
de onderwijzer (schoolhoofden waren
toen nog onderwijzer naast de functie
van schoolhoofd). Dat was vreemd. Hoe
moest ik hem aanspreken; als meneer
Spijkerman of als oom Jo?
Zijn dochter Ans had inderdaad een klein
hokje, direct rechts als je de toegangsdeur
door was. Dat was dus mijn nicht.
In 1947 had ik de zes klassen doorlopen
en ging, na met succes toelatingsexamen
te hebben gedaan voor de HBS aan de
Beukelsdijk, de Mauritsstraat verlaten.
Veel namen ben ik vergeten, maar bij het
horen ervan zeg je vaak “oh ja”. Een paar
namen schieten mij nog te binnen: Eef
Portegies, die woonde op de hoek van
de Oude Binnenweg en de Mauritsstraat
en Eef Kerseboom. Natuurlijk bewaart

Gaesbeekstraat
Bijgaande foto is genomen in 1930. Waarschijnlijk zijn er niet veel mensen meer
van in leven. Ik ben het kleine meisje dat vooraan op de grond zit en ik ben nu 84
jaar. Er staan ook een neef, nicht, broer en drie zussen op de foto. Verder straatgenootjes. Mijn school, de Graaf Jan van Nassauschool, stond net om de hoek. Nog
wat verder in de straat was de Harmonie; een bioscoop waar wij plaatjes bekeken
van de films die er gedraaid werden. Vooral Shirly Temple was favoriet! Ook de
krant hing daar aangeplakt die veel gelezen werd. Geld om zelf een krant te kopen
was er in die crisisjaren niet. Zomaar een herinnering uit lang vervlogen dagen.
Dini Magielsen –Meinster
dini.m@tiscali.nl

iedereen de hen gekend heeft goede
herinneringen aan meneer Van de Berg
en de heer Adriaanse, die in de zesde klas
“handenarbeid” gaf.
Guus Poppelaars
Kolkleede 24
2991 WL Barendrecht.
gu.poppelaars@planet.nl
------------------------------------------------Bedrog
Ik woon in Spanje, maar onlangs was
ik in Rotterdam en las De Oud-Rotterdammer met uw artikel over oplichting,
waarin u mensen oproept hun ervaringen
in te sturen.
Ik dacht meteen aan een heerschap dat
acht jaar geleden een flink deel van mijn
moeders’ erfenis wilde inpikken. Laten
we hem Heer B. noemen. Hij deed zich
voor als belastingconsulent en behartigde
de belangen van een vriendin van mijn
moeder. Zo leerde mijn moeder hem
kennen. Die vriendin was “als een tante”
voor hem en hij kwam wekelijks koffie
drinken. Dan haalde hij geld voor haar
met haar pinpasje! Omdat hij charmant
was, vertrouwde mijn moeder hem en
besloot ze hem te benoemen tot haar
executeur-testamentair, toen ze haar
einde voelde naderen. Op deze manier
wilde ze ons “werk uit handen nemen”.
Nog voor de begrafenis kwam hij mijn
pinpas, als zijnde haar gemachtigde,
ophalen. Ik vond dat raar, maar hij zei dat
het nodig was om alvast de begrafenis te
kunnen betalen. Natuurlijk was het dom
van mij haar pasje af te staan, maar op
zo’n moment...
Vervolgens duurde de afwikkeling heel
lang. Wel zag ik dat er telkens flinke
bedragen van mijn moeders giro werden
afgehaald, maar hij verklaarde dat die
bedragen te maken hadden met de begrafeniskosten. Het duurde lang voordat
het huis was verkocht, maar ook daarna

bleef de beloofde eindafrekening uit.
Wel kregen we telkens een deel van ons
geld toegestuurd, zodat we niet te veel
argwaan zouden krijgen.
Pas na twee jaar hebben wij, de kinderen, de executeur bij ons geroepen.
Doordat hij een gladde prater was, leek
zijn verhaal bijna te kloppen. Maar toen
hij de ordners met papieren mee naar
huis wilde nemen, zei mijn zwager:
“Die mappen blijven hier.” Dat bleek
zeer effectief, want daarna begon voor
mij het echte werk. De papieren klopten
voor geen meter. Hij was ons nog veel
geld schuldig. Hij had mijn moeders
overlijden nog niet eens gemeld aan
haar diverse banken! Ik stuurde de Heer
B. herhaalde malen een aangetekende
brief, maar daar reageerde hij niet op.
Ik deed aangifte bij de politie, maar die
vond de zaak “niet ernstig genoeg”. We
namen een advocaat en kennelijk was
haar briefpapier voldoende hem te laten
reageren. Doordat ik de zaken tot op de
bodem had uitgezocht en met keiharde
getallen kon komen, kregen we de Heer
B. op de knieën, onder dreiging van
juridische stappen.
Hij heeft alles tot de laatste cent terugbetaald en ik kon zelf de eindafrekening
maken met een verantwoording naar
mijn broer en zus toe.
Dit was een zeer onverkwikkelijke zaak.
Mijn moeder had het zo zeker niet gewild! Ik schrijf dit ter nagedachtenis aan
haar en hoop dat dit verhaal een waarschuwing mag zijn voor andere mensen,
die in hun onschuld een aardig uitziende
“jongeman” machtigen om hun zaken te
behartigen na hun overlijden.
Maya Ramón
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hij eens contact met mij opnemen als hij
dit leest.

Hierbij een foto van de vierde klas mulo van de Heer Jacob van Gaesbeekschool,
gedateerd juni/juli 1955. Deze school was/is gevestigd aan de Zwartewaalstraat/
Gaesbeekstraat te Rotterdam-Zuid. De namen van de leerlingen waren: van boven
naar beneden, eerste rij, v.l.n.r. Paul van Pelt, Aart van Bodegom, Simon Roest,
Arie de Klerk, Heer Schukking, Flip van Kuyk, Dik Maat, Henk van der Meer en
Cor van der Boer. Tweede rij: Diny Kunst, Riet Krispijn, Sonja Blaak, Toos Touw,
Ans van Donk, Elly van Eyk, Elly van Dijk, Eefje de Vries en Stini Spoor. Derde
rij: Fred Blokker, Piet Vermoen en Martin Linders.
Op deze foto ontbreken Astrid Leening en Cor Veldhoen, die is overleden. Misschien zijn voor-/achternamen niet helemaal juist gespeld, dan excuus hiervoor.
Mochten er oud-leerlingen interesse hebben in een nader contact, dan zou ik dit
zeker op prijs stellen. Ik woon nu in Alkmaar.
Henk van der Meer
K. van ’t Veerstraat 100
1814 TT Alkmaar
06-27282817
Joods ziekenhuis
Op 26 februari 1943 werden patiënten en personeel uit o.a. het joodse
ziekenhuis aan de Schietbaanlaan door
de Nazi’s weggehaald en gedeporteerd
naar de vernietigingskampen Sobibor en
Auschwitz-Birkenau. Voor mijn korte
documentaire, waarin deze gebeurtenis
een belangrijke rol speelt, wil ik gebruik
maken van foto’s van het in- en exterieur van dit gebouw. Onderzoek daarnaar
leverde niets op.Wie kan mij helpen aan
de betreffende afbeeldingen?
Hans Kloover
06 47 800 811
010 - 215 10 89
j.kloover8@upcmail.nl
-------------------------------------------------

Peter Tazelaar
In de periode 1963-1967 werkte oudverzetsman en MWO-drager Peter Tazelaar (1920-1993) als “bunkerspecialist”
bij de Britse firma Calebrett & Son in de
Rotterdamse haven. Ik verricht onderzoek naar het leven van Tazelaar en zou
graag in contact komen met mensen die
hem in die tijd gekend hebben. Victor
Laurentius, v.laurentius@gmail.com,
www.petertazelaar.nl, tel. 070-3355133.
------------------------------------------------Vinke & Co
Ik heb op de bulktanker van Vinke,
ms Rijn, gevaren van januari 1972
tot het schip onder Antilliaanse vlag
ging varen. De chef Technische Dienst
was een oude schoolkameraad van de
machinistenschool, Jan. Misschien wil

Cobie Sipkema-Van Gremberghen
Hanzelaan 94
7607 NX Almelo
------------------------------------------------Matty van Leeuwen
Mijn vader, Reinier Beentjes (1930),
zoekt Matty of Mattie van Leeuwen.
Mattie zal nu ongeveer 70 jaar zijn. Haar
ouders hadden vroeger een radiozaak,
Van Leeuwen op de Vierambachtstraat.
Mijn vader woonde toentertijd in Castricum en zat bij de Koninklijke Marine.
Hij is heel nieuwsgierig hoe het met
Mattie gaat en nu hij 80 wordt leek het
me leuk dit oproepje te doen.
Irma van Koert-Beentjes
Libelleveen 101
3205 SB Spijkenisse
devankoertjes@telfort.nl
------------------------------------------------Leo Smeets
Har de Jongh zoekt zijn oude vriend,
Leo Smeets (ca 85 jaar).
Gaarne contact, 010-4200857
------------------------------------------------Brederodestraat
Enige tijd geleden vroeg ik in De
Oud-Rotterdammer of mensen wilden

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

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

Gaesbeekschool

W.J. Suyker
Borgvlietsedreef 974
4615 ET Bergen op Zoom
0164-238492
------------------------------------------------Wim van Maaren
In De Oud-Rotterdammer van
10.11.2009 stond een foto van de Jericholaan. Mijn eerste echte ’vriendje’,
Wim van Maaren, woonde daar. Zijn familie had meubelzaken in Rotterdam. Ik
heb met hem twee winters geschaatst op
IJsclub Kralingen en vaak bij hem thuis
opgepast op jongere kinderen. Ik was
15-16 jaar. Later werkte ik als leerlingverpleegster in het Havenziekenhuis.
Wim zat toen nog op de middelbare
school en wilde arts worden. Ik ben nu
68. Wie kan mij iets over hem vertellen
en misschien zijn adres doorgeven?

reageren die in Spangen gewoond hadden rond 1934 1940. Ik kreeg ontzettend
veel reacties; zelfs uit Nieuw-Zeeland.
Mensen sturen dit blad door over de hele
wereld. Ik doe dat ook aan familie in
Australië. Nu heb ik een straatfoto, gemaakt in 1939 in de Brederodestraat in
Spangen. Ik ben benieuwd of er mensen
zijn die zich herkennen. Mail mij s.v.p.

neringen aan de melkzaak van mijn
ouders aan de Vogelenzang 13. Zoals
vroeger gewoon was, ging mijn vader
langs de deur om de melk uit te venten.
Als er onder de lezers mensen zijn die
zich deze melkzaak herinneren, zou
ik dat graag horen. Ik heb zelfs geen
enkele foto van de vroegere zaak van
mijn vader.

C. Schaap-Kremer
cis.schaap@planet.nl
-----------------------------------------------Geachte redactie
Wie kan mij helpen aan foto’s of herin-

Van Letow-Beer
Schepnet 6, Hoogvliet
010-4169889

Melkwinkel in de Kipstraat

Mijn opa, Adrianus (Janus) Olsthoorn dreef tot omstreeks 1920 een melkwinkel
(filiaal van de Rotterdamsche Melkinrichting) aan de Kipstraat 10b in Rotterdam.
Daarna werd deze winkel voortgezet door Sjef (of Jo?) Visser. Wie kan mij hierover
iets meer vertellen? Wie staan er allemaal op deze foto?
Wie heeft een vooroorlogse foto van de Kipstraat, liefst met deze winkel erop?
F.Kester
keste552@planet.nl
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Andere Tijden

Het televisieprogramma Andere Tijden zoekt mensen die herinneringen hebben aan
het uitgaansleven op Katendrecht in oorlogstijd. Woonde u op de Kaap en wilt u uw
verhalen vertellen, bel dan naar: Femke Veltman op 035-6774587
of email: femke.veltman@nps.nl
Ulo Gashouderstraat
Door het stukje over de Jericholaan en
de naam Hans de Groot, kwamen bij mij
herinneringen boven aan de Kralingse
ulo in de Gashouderstraat waar ik van
1960-1964 op zat. Ik haalde ‘s morgens de
zus van Hans op (Marja). Zij zaten samen
bij mij in de klas. Het was een groot
gebouw (inmiddels afgebroken) met links
gymlokalen en rechts het schoolgebouw.
Wij moesten een trap op en dan liep je
gelijk tegen het kamertje van de conciërge
de heer Lanser. Onze klassenleraar was

- Zo zag ik er uit in 1964 -

de heer B. v.d. Zwaan. Hij woonde aan
de Randweg en reed in een Borgward
Isabella. Hij was een gezette man en
rookte Velasques sigaren. Wij hadden
Duits van hem en één van zijn grappen
was dat hij een meisje aan z’n arm nam
en door de klas wandelde terwijl hij zong
‘kansst du pfeifen Johanna gewiss kann
ich dass’ en dan ﬂoot hij een wijsje. Uit
die klas herinner ik mij nog Hans en
Marja de Groot, Hans v.d. Hoek, Elze
van Anen, Jansje Filippo, Henk Nicodem,
John van Helmond, Lia Vromans, Leo
Zwaan, Henny Lahey en Joke v.d.Gaag.
Regelmatig ﬁetste ik naar huis (Terbregge)
langs de Kralingse Plas met twee jongens
uit Nieuwerkerk; de ene heette Kees
en daar rookte ik weleens stiekem een
sigaretje mee. Na diverse waarschuwingen
werd ik teruggeplaatst van klas 3 naar 2
en kwam bij de heer Van Berkel. Uit die
klas herinner ik mij Nel Schols, Elly uit
de Brouwerstraat (haar vriend reed op een
Royal Nord), Lydia Dedert en Rob Grollé.

Van de leerkrachten ken ik nog de heren
Mijnders, Smit en Vermeulen (indo) en
mevrouw Theunissen. Verder herinner ik
mij een bezoekje aan de Willem Ruys,
de snackbar van King aan de Jeruzalemstraat (met jukebox) en de danslessen in
de Palestinastraat waar ik bij de eerste
dansles de hak van mijn schoen brak. Ik
heb Hans de Groot een brief geschreven
en een leuke mail terug gekregen en John
van Helmond heb ik toevallig pas bij een
trouwerij ontmoet. Wie herinnert zich deze
school nog of bovengenoemde namen. Ik
ben benieuwd.
Francien de Leede (Fransje van Driel)
Rietstapstraat 34
3056LS Rotterdam
ariedeleede@kpnplanet.nl
--------------------------------------------------Geachte redactie
Na lang twijfelen plaats ik een oproep om
iemand te vinden waarmee ik maandenlang naar ons werkadres ﬁetste. Zij naar
Architectenbureau Kraayenvanger aan de
Admiraliteitskade, ik naar de Admiraliteitsstraat. Zij woonde in de Herlaerstraat
bij de Noordsingel en ik kwam van Hillegersberg en haakte aan op de Bergweg.
Mijn werkgever huurde onder haar
kantoor een kelderruimte waar een partij

Puzzel mee en win !!!
De winnaars zijn:

weet haar woon- of verblijfplaats? Haar
partner werkte destijds in een radiozaak in
de Vierambachtstraat.
Henk Bast
Rehobothplein 97
3281 XV Numansdorp
0186-681608
h.bas21@hetnet.nl

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

P.J.M. Brien, Nieuwerkerk aan den IJssel
A. Steenbergen, Capelle aan den IJssel

Verticaal
1. marionet; 2. extra large (afk.); 3. alstublieft (afk.); 4. telwoord; 5. beperkt van duur
(vergankelijk); 6. goudstaaf; 7. ontsmettingsmiddel voor wondjes; 8. bips (zitvlak); 9.
kleine vrucht; 10. erbium (scheik. afk.); 11. plaats in Noord-Holland; 16. voormalige
Chinese leider; 18. vertragingstoestel; 20. uitroep van schrik; 21. Europeaan; 23.
ruwe steenmassa; 25. zwemvogel; 26. stille haat (rancune); 27. kort steekwapen;
29. zijn mond voorbij pratend (flapuit); 32. boterhamsmeersel; 34. meisjesnaam; 36.
trainen (studeren); 37. kookgerei; 39. eiland in de Middellandse zee; 40. grimas; 42.
hoofdstad van Tunesië; 43. verdieping; 45. katholieke scholengemeenschap (afk.);
46. republiek (afk.); 51. int. autokenteken Australië; 53. boomsoort; 54. donorbewijs
(wilsbeschikking); 55. gemalen graan; 56. golfterm; 57. balletrokje; 59. grap (boert);
60. rond verkeersplein; 62. tropische vrucht; 63. land in Afrika; 66. rivier in Utrecht;
67. onderwereld; 69. Electric Light Orchestra (afk.); 71. rode muts met kwastje; 73.
telwoord; 74. reinigingsmiddel; 75. geneesheer; 78. waterloop; 80. harde kunststof
(afk.); 82. gewicht (afk.); 85. vanaf (afk.).

hypo werd opgeslagen, die later, tijdens
de watersnood, volledig is weggespoeld.
Daar ik regelmatig een baaltje voor een
klant ging halen, kwam het vaak tot een
gesprekje over en weer. Omdat de tijd wat
gaat dringen (1927), zou het leuk zijn elkaar nog eens te ontmoeten. In Hoogvliet
zou zij een bloemenzaak en aanverwante
artikelen geëxploiteerd hebben. Wie o wie

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 31 MAART 2010
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Rotterdam kijkt uit naar de lente

Horizontaal
1. waardebepaling (raming); 7. deel van gelaat; 12. werkschuw; 13. volkomen ontwikkeld insect; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. eminentie (afk.); 17. Zwitserse hoofdstad; 19. de fijnste veren; 21. muzieknoot; 22. voertuig op twee wielen; 24.
cannabis sativa; 27. directie (afk.); 28. Europeaan; 30. Chinese vermicelli; 31. vogeleigenschap; 32. gewicht; 33. kever; 35. aardmannetje (kabouter); 37. medicijn (dragee); 38. prikkelbaar (boos); 41. scheepsvloer; 42. vullen met benzine; 44. plat open
zeilbootje; 46. herkauwend huisdier (koe); 47. indianentent; 48. ongeduldig heen en
weer lopen; 49. rijstbrandewijn; 50. klanknabootsing van dof knallend geluid; 52.
kerstboomversiering; 54. universiteitsterrein; 56. lidwoord; 58. mannelijk beroep; 61.
vordering; 62. extra uitkering; 64. plaaggeest; 65. gekneed mengsel om te bakken;
67. vertrek in een woning; 68. gesloten; 70. (half)zacht (Engels); 72. tenger; 73. land
in Zuid-Amerika; 76. jongensnaam; 77. lengtemaat (afk.); 78. licht paars; 79. kleine
gemeente; 81. zink (scheik. afk.); 82. bewaarplaats voor gevangen vis; 83. welpenleidster; 84. ten verzoeke van (afk.); 86. als gast blijven slapen; 87. koffiesurrogaat.

Zaterdagmiddag 10 april hopen de oud-leerlingen van de lagere schoolklas
van 1950-1956 een reünie te houden in hun schoolgebouw van destijds aan de
Spijkenissestraat 1-15 te Rotterdam Zuid. Zo’n twintig leerlingen, eventueel met
partner, zullen komen en bij leven en welzijn meester Bochove en zijn vrouw een
hand kunnen drukken. Niet alle klasgenoten hebben wij kunnen opsporen, dus wij
roepen iedereen op die mogelijk kortere of langere tijd in onze klas gezeten heeft
zich te melden bij Wim van Vugt, De Hoef 50 2995VT Heerjansdam telefoon
078 6772981 of 06 53391876 e-mail wavvugt@hetnet.nl

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

De bloemen komen weer op, huizen worden schoongemaakt, terrassen buiten gezet, de zon begint weer te schijnen en de temperatuur stijgt. Het wordt lente. De strenge winter van dit jaar heeft velen uit doen kijken naar het
moment dat het zover was. De oplossing van de puzzel én de reacties daarop logen daar niet om.
De oplossing van de vorige puzzel was:

l. Schuurmans, Spijkenisse
A. Schoenmakers, Schiedam
M. Peters, Moordrecht

Reünie Graaf Jan van Nassauschool

1

2

3

4

5

12
15

16

22

23

19

29

25

34

39

35

21

32
37

41

42

43

46

48
50

54

49

51

52

55

56

61

57

62

66

58

68

73

77

53

63

67

72

59

69

70
75

78

79

71
76

80

83

84

86

60

64

74

82

11

27

36

45

47

10

20

31

40

9

26

30

44

65

8
14

18
24

33
38

7

13
17

28

6

81
85

87

67

5

69

18

65

20

14

34

70

42

31

3

86

57

48

8

23

36

66

11

1

74

26

61

46

73

43

87

68

10

60

79

75

55

63

25

Pagina 28

Dinsdag 23 maart 2010

Humanitas: wijkzorg!

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

Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.humanitas.nu

Samenwerking tussen scholen en contacten tussen jong en oud

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:
zorgcentrum De Steenplaat in Fe- 0651 - 58 36 34 en over kopen Harry Scheffers: 0623 - 51 76 22
ijenoord en de scholen Sint Mont- Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’
fort College en OSG Nieuw Zuid/
Hugo de Groot. Humanitas is een
van de grootste aanbieders van In De Oud-Rotterdammer van 12 heeft met schoentjes te maken.
maatschappelijke stageplekken in januari toonde Evelyne Borges Weet u waar het hier om gaat
Rotterdam. Leerlingen van beide Mendes u een Heidelberg degel. en waar het voor gebruikt werd?
Stuur uw oplossing vóór 19
scholen kunnen op alle dagen
mei 2010 naar Stichting Huvan de week hun maatschappelijke stage vervullen. De leerlingen
draaien mee op één van de afdelingen of in de keuken, doen kleine
klusjes en leggen contact met bewoners in het Zorghotel. Dagelijks
zijn vier tot zes leerlingen een paar
uur actief in het begeleiden van de
bewoners van het zorghotel. De
samenwerking tussen leerlingen
van twee verschillende scholen
en de contacten tussen jong en
De degel in de huisdrukkerij
oud leveren voor alle partijen een
van Humanitas
meerwaarde. Humanitas hoopt
jongeren daarnaast enthousiast te Deze werd vroeger gebruikt voor
maken om later in de zorg te gaan klein drukwerk en je ziet hem manitas, Afdeling Voorlichting
werken. ‘Pot met Goud op Zuid’, nog regelmatig in drukkerijen, en Publiciteit, Postbus 37137,
Humanitas en beide scholen heb- nu vaak voor de afwerking, zoals 3005 LC Rotterdam of mail naar
ben voor hun project een award prägen, stanzen, rillen en perfo- info@stichtinghumanitas.nl
(Nationaal Compliment) uitgereikt reren. De prijswinnaars van de (onderwerp: prijsvraag, vergekregen na een geslaagd pilot- boeken en dinerbonnen zijn: G. geet niet uw adres te vermeljaar waarbij in een paar maanden van der Waal, G. Heijerman en den) en u maakt kans op één
ruim 75 leerlingen vrijwilligers- F. Bor uit Rotterdam, J. van Kla- van de vijf prachtige boeken
werk via maatschappelijke stage veren uit Papendrecht en D. ‘Open de luiken van uw geheuOost uit Spijkenisse. Van harte gen’ met dinerbonnen ter
(MaS) hebben verricht.
gefeliciteerd! U krijgt binnenkort waarde van € 30, te besteden in
Wonen bij Humanitas?
uw prijs thuisgestuurd.
één van de vijftien Humanitas
seniorenrestaurants. De uit010-461 51 24
Suppoost Mia Koster van het Her- slag kunt u lezen in De OudWerken bij Humanitas?
inneringsmuseum van Humani- Rotterdammer van1 juni 2010.
010 - 461 51 51
tas-Akropolis toont u het nieuwe Medewerkers van Humanitas zijn van
Vrijwilliger bij Humanitas?
deelneming uitgesloten. Over de uitslag
voorwerp. Klein, maar fijn. Het wordt niet gecorrespondeerd.
010 - 461 52 48

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt geeft compliment voor
maatschappelijke stageproject Humanitas Zorghotel
Op complimentendag, maandag 1 maart jl., reikte staatssecretaris Marja van Bijsterveldt, namens het CDA Rotterdam, het CDAcompliment uit. De winnaar was het maatschappelijke stageproject in het Humanitas Zorghotel’.
Het Humanitas Zorghotel is vrijwilligers en de vraag van schoeen tijdelijk onderkomen van len naar maatschappelijke staverpleeghuis Hannie Dekhuij- geplekken tegemoet te komen,
zen en De Steenplaat met een heeft ‘Pot met Goud op Zuid’ een
permanente uitstraling. Om de samenwerkingsrelatie opgezet
vraag van een instelling naar tussen het Humanitas Zorghotel,

De mensen van de betrokken organisaties: Achter v.l.n.r.: Ilkay Makay (school Hugo
de Groot), Andrea Riegman (school Montfort college), Ilse Breeuwer (Steenplaat
Zorghotel), Marijan van Rooijen en Astrid Langstraat (directeur en coördinator
Hannie Dekhuijzen Zorghotel) , Hennie Brouwer (coördinator Steenplaat Persoonshaven) Voor: Ettie Huberts (Pot met Zuid op Goud), staatsecretaris Marja
van Bijsterveldt, Ronald van Sintmaartensdijk (makelaar maatschappelijke stage)

Humanistisch Café over: ‘Laat je talenten bloeien’
Soms kom je mensen tegen die over hun woorden struikelen
van enthousiasme. Heleen de Mooy is zo’n vrouw. Kinderen en
ouders begeleiden is haar passie. Op 25 maart spreekt zij hierover in het Humanistisch Café.
In haar Kinderpraktijk werkt
nodigt tot een gesprek met de
Heleen vanuit het besef dat
ander, wordt er een maaltijd
niet gedrag maatgevend is en
geserveerd. Elke laatste dondat niet gedrag veranderd
derdag van de maand wordt er
een Humanistisch Café gehouden met een ander thema en
een andere spreker: een wetenschapper, kunstenaar, filosoof of andere deskundige.
Datum: 25 maart
Aanvang:18.00 uur
Locatie: De Zingende
Heleen de Mooy
Zeeleeuw, Sint-Jobskamoet worden, maar
de 140 (Müllerpier)
dat je de oorsprong
3024 EN Rotterdam, bevan gedrag moet vinreikbaar met tramlijn 8.
den. Alleen door de
Kosten: € 7,50 inclusief
basis vanuit begrip aan te pakmaaltijd (ook vegetarisch) en
ken kunnen mensen groeien.
drankje
Zij heeft dit ook binnen haar
Spirituele markt
eigen gezinssituatie ervaren.
Gerard
Goosenflat
in Ommoord
Haar benaderingswijze om talenten op de voorgrond te zetten, past niet alleen kinderen, Op zondag 28 maart is iedereen
eigenlijk alle mensen en zeker welkom in de Gerard Goosenflat
op de spirituele markt. Diverse
humanisten.
activiteiten: verschillende soorHet Humanistisch Café is een ten kaartlezen, massagetafels,
gezellig praatcafé, waar gedis- psychometreren, foto’s lezen,
cussieerd wordt rondom een zandlezen en verkooptafels met
thema. Het is voor iedereen die o.a. stenen en andere leuke dinhet leuk en belangrijk vindt om gen. Toegang gratis en consulten
anderen te ontmoeten door € 7,50. Van 10.30 uur tot 16.00 uur.
over de grenzen van de eigen Thomas Mannplaats 150, 3069
directe leefomgeving heen te NJ Rotterdam, telefoon 010 kijken. Omdat samen eten uit- 2511400. Vragen? Nanda Claesen:
0645 - 78 47 03 of Arjen de Slegte:
0645 - 79 64 65.

Herinnert u zich déze nog...?! (19)

Verkoop ‘De Reigers’ in IJsselmonde gestart

Wonen in een rustige groene wijk, met de geneugten van de grote
stad binnen handbereik. De Reigers in Rotterdam-IJsselmonde
biedt u deze combinatie. De verkoop is inmiddels gestart.
De Reigers is een project van ont- eert. U heeft dus keuze genoeg.
wikkelaar De Wilgen Vastgoed. Een Maar welk type u ook kiest, u heeft
van de drie torens, De Zilverreiger, altijd een lichte woonkamer, een
telt 74 koopappartementen. De luxe open keuken en een royaal
twee andere torens, van Humani- balkon met uitzicht op de stad of
tas, krijgen levensloopbestendige op het groen van IJsselmonde. Wilt
huurwoningen en diverse facilitei- u echt optimaal genieten van de
ten, zoals een kinderdagverblijf, buitenruimte en het uitzicht? Dan
een restaurant, een kapsalon en bent u wellicht geïnteresseerd in
een servicecentrum met zorg, fy- een van de penthouses, met enorsiotherapie en wellnessvoorzie- me dakterrassen.
ningen. Ook als u in een van de De verkoopprijzen variëren van
koopappartementen woont, kunt circa 175.000 tot € 295.000 v.o.n.
u van deze voorzieningen gebruik- De drie appartemententorens liggen op loopafstand van winkelmaken.
De woningen in De Zilverreiger centrum Keizerswaard en nabij
tellen twee, drie of vier kamers en voorzieningen als een zwembad,
hebben verschillende plattegron- een tenniscentrum, een apotheek
den. Ook de ligging op de zon vari- en een bibliotheek.

Inschrijving groot succes
Toen Humanitas vorig jaar bekend maakte dat zij in samenwerking met De Wilgen Vastgoed een nieuwbouwproject in
IJsselmonde tot stand zou gaan
brengen, kon men niet bevroeden dat dit een zo’n groot succes
zou worden. De inschrijving
voor de appartementen in de
sociale huursector is daarom gestopt. De belangstelling was zó
groot dat het aantal appartementen fors is overtekend. Wel
kan nog worden ingeschreven
voor de appartementen met een
(kale) huurprijs van circa € 1000,per maand. Overigens zijn ook in
deze categorie nog slechts enkele woningen beschikbaar; enige spoed is dus geboden. Om in
aanmerking te komen voor deze
woningen in de duurdere huursector kunt u contact opnemen
met de verhuurmakelaar mevrouw Coby Bosker op telefoonnummer 010 - 461 51 24 of haar
mailen: CBosker@stichtinghumanitas.nl

