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De regen op de kajuit klonk als muziek
Vanaf mijn vroegste jeugd
brachten wij twee weken
vakantie door op onze zeilboot.
Mijn vader was ooit in de jaren
30 begonnen met een zeilkano
die ergens bij Rhoon, langs de
Oude Maas lag. Langzamerhand werd er over gegaan op
een open zeilboot en in 1949,
mijn geboortejaar, bezaten
mijn ouders een zeilboot met
een kajuit. Deze boot was iets
meer dan zes meter lang en
met mijn twee oudere zussen
en mijn ouders sliepen wij in
die boot.
In de voorpunt lagen wij
daar met zijn drieën. Niet in
slaapzakken, die bestonden
helemaal nog niet. Nee, mijn
moeder kroop iedere avond op
haar knieën in dat puntje om
met lakens en dekens ons bed
op te maken. Mijn herinneringen gaan terug tot ongeveer
mijn derde levensjaar.

Wij woonden tot 1952 ‘op zuid’ en er
werd naar de boot geﬁetst. Er waren
twee koperen primussen waar het
eten op werd gekookt. Ik vond het
altijd een heel mooi gezicht dat aanmaken van die primussen. Eerst wat
spiritus op het randje gieten en als
dat bijna was opgebrand moest er gepompt worden waarna de petroleum
werd vergast en de pan op de primus
kon. Het veilige gevoel dat ik had als
ik ‘s avonds daar in mijn bedje lag
en mijn vader met brommende stem
in de kuip hoorde praten is iets dat
ik nooit vergeet. Ook het tikken van
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- Een parlevinker met zijn handelswaar -

de regen op het kajuitdak klonk soms
gewoon als muziek. Soms lekte dat
kajuitdak ook en moest je met een
zeiltje op je deken slapen zodat je
niet nat werd.
Doos sigaren
In 1955 kwam er een grotere boot en
ook hadden wij toen een auto. Wij
woonden inmiddels in Blijdorp en
de boot lag in Zwartewaal. Dat was
toen een heel klein oud vissersdorpje
aan de Brielse Maas. Die Brielse
Maas was toen veel groter dan nu.
Watersport stond nog in de kinderschoenen en jachthavens bestonden

- Meehelpen aan boord -

daar toen niet. Onze boot lag, met
nog een klein aantal boten, langs een
soort kade.
Mijn vader gaf de mijnheer die er
vlakbij woonde eenmaal per jaar een
doos sigaren en daarvoor paste die
mijnheer op onze boot. Havengeld
was er niet.
Ik vond het heerlijk op het water en
vooral de tochten die wij ondernamen, waren spannend. We gingen
in de vakantie eerst helemaal naar
Hellevoetsluis en daarna door naar
Willemstad of via het Spui naar OudBeijerland en daarna naar Dordrecht
of terug via Oude Maas en het Hartelkanaal. Daarvoor moesten wij eerst
het Voorns Kanaal door. Dat was een
eind varen op de motor. Die motor
was een inbouw benzinemotor. Mijn
vader moest met een slinger de motor
aandraaien, dat vereiste een bepaalde
slag. Dus niet zomaar ronddraaien dat
wiel, nee op het juiste moment moest
hij zijn slag versnellen en dan maar
hopen dat hij aansloeg.
Boodschappen
Eenmaal in Hellevoetsluis ging mijn
moeder eerst boodschappen doen.

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00

www.vanderspekuitvaart.nl

Slager, bakker en groenteboer zaten
allemaal vlak langs het water bij
de sluis. Nog makkelijker was het
bij Dordrecht, daar voer nog een
parlevinker. Als het tij goed liep, dat
wil zeggen als het hoog water ging
worden, konden we de sluis door en
het Haringvliet op. Daar vielen grote
zandplaten droog en ik herinner mij
de zeehonden die rondzwommen
of lekker lagen te zonnen op zo’n
plaat. Alles deden wij zeilend, dus
heel grote afstanden werden er niet
afgelegd. Rustig was het wel, soms te
rustig voor een klein meisje. Toen ik
acht was kwam er een mooi houten
volgbootje en in dat vletje heb ik heel
wat afgevaren. Mijn zussen gingen
inmiddels niet meer mee, dus dat
vletje was echt mijn bootje.
Doodnerveus
Niet altijd was de vakantie echt
ontspannend. Zo’n benzinemotor
weigerde wel eens en heel vaak als
wij hem echt hard nodig hadden.
De Spijkenisserbrug of Botlekbrug
moesten wij regelmatig passeren.
Dan had je echt een motor nodig.
Nog zie ik mijn vader met verhitte

- Wij deden alles zeilend -

kop boven die motor staan, terwijl hij
vloekte als die motor niet aansloeg
en er een groot binnenvaartschip vlak
achter ons zat. Op stromend water
is dat natuurlijk gevaarlijk en mijn
vader was daar doodnerveus onder.
De liefde voor het water heeft ertoe
geleid dat ik nog steeds op een
zeilboot vakanties doorbreng. De
benzinemotor is inmiddels een diesel geworden en op het Haringvliet
hebben we geen hoog en laag water
meer.
Lenie de Zwart
Fam. Boersma
leniewim@caiway.nl
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www.huis-ontruiming.nl

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

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

D. van Vianen VOF
Voor info:

010-414 86 43 of
06-1812 4248
Linker Rottekade 11b
3034 NT Rotterdam
Kvk nr. 24338212
email: info@huis-ontruiming.nl

Senioren ledikant Robert 90 x 200 cm blank eiken
met vaste lattenbodem en een 7 zone pocketveren matras

gratis bezorgd en gemonteerd
en uit voorraad leverbaar

€ 349,00

Bijpassend nachtkastje € 129,00

●

Is al vele jaren de specialist in
woning en bedrijf ontruimingen.

●

De woning wordt naar eisen van de woning
corporatie/eigenaar/verhuurder opgeleverd.

●

U krijgt bij ons altijd volledige
garantie tot oplevering

●

Wij verwijderen de gehele rest boedel zoals
laminaat/vloerbedekking ect.ect.

●

Zelf aangebrachte vernieuwingen
brengen wij terug in originele staat

●

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

●

Wij geven u altijd een gratis
offerte/prijsopgave en geen voorrijkosten

●

Onze betalingen geschieden altijd
achteraf na tevredenheid cliënten

●

Vrienden van De Oud-Rotterdammer
krijgen 10% korting.

Luxe senioren fauteuil
in diverse kleuren

€ 295,00

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.

Zonnesteekprijs

Stap eens bij ons binnen en laat u onder het genot van een kopje koffie of thee
vrijblijvend informeren over de mogelijk heden

Zonnesteekprijs

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

U kunt bij ons ook terecht voor uw inbouwapparatuur,
welke wij vakkundig bij u kunnen installeren.
adver_oud-rot_89x125mm.indd 1

20-11-2009 16:33:25
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Ik was liever trambestuurder geworden
Een enorme verrassing die uitvoerige reportage over de Strevelsweg, hoek Lange Hilleweg. Ik ben in 1932 geboren in de Paarlstraat (zijstraat Putselaan/Slaghekstraat), maar na een jaar of drie
ontdekten mijn ouders een fantastisch huis met vrij uitzicht op de
vliet: Lange Hilleweg 77b. Het was een bovenwoning met twee over
één trap. We hadden dus ook bovenburen die na de eerste verdieping, waar wij woonden, een tweede trap beklommen. Een derde
trap leidde naar de zolder met aan weerszijden een berghok en aan
de andere zijde voor beiden een slaapkamer.
De reden van dit epistel is de foto
met de tram aan het eindpunt van de
Lange Hilleweg. Het betreft lijn 9
die de rit LHW – Vierambachtstraat
(G.J.Mulderstraat) maakte. De “vierasser”, zoals insiders die noemen, staat
daar te wachten tot hij weer mag vertrekken. Deze trams, genummerd 401
t/m 570, zijn grotendeels vervaardigd
door Allan aan de Kleiweg in 1931 en
‘32. Er zijn er thans nog acht die in
goede staat zijn gebracht en gehouden
door de vrijwilligers van RoMeo.
Leuk is dat op de foto op de binnenrail
een serie bijwagens staat van de serie
1375 tot 1406. Je had destijds, net als
nu, zowel ‘s morgens als ‘s avonds
spitsuur, echter niet met auto’s, maar
met mensen! In de spits reden de trams
daarom met een bijwagen. Op zowel de
motor- als bijwagen stond een conducteur die contante betaling eiste voor een

kaartje van 6 cent. Een knipkaart was
ook te koop. Zodra de spits afgelopen
was, omstreeks 9 uur, werden de bijwagens afgekoppeld, de conducteurs van
de bijwagen konden naar huis en ook
enkele motorwagens gingen naar de
remise. Vanaf 16 uur werd het geheel
weer aangekoppeld en na de avondspits
ging het geheel terug naar de remise en
maakten losse wagens met veel lagere
frequentie de avond vol.
In 1932 werd de Nederlandse
Vereniging van Belangstellenden in
het Spoor- en Tramwezen (NVBS)
opgericht. Sedert 1965 ben ik lid en heb
dus samen met hen hun en mijn 75ste
verjaardag gevierd.
Ik ben kantoorbediende geworden en
kreeg geen kans trambestuurder (thans
wagenvoerder genoemd) te worden.
Mijn opleiding was te hoog (driejarige
ulo met schoolexamen).

- Lijn 3 op het Stieltjesplein -

Het sinistere is dat mijn jongere broer
(9 mei 1940) wel dat vak kon kiezen
wegens zijn technische opleiding. Hij
behoort sedert zijn pensionering nog
aldoor tot de vrijwilligers van RoMeo
en doet in de zomer ook mee aan de
toeristentram lijn 10.
Natuurlijk “deed” ik ook aan voetbal.
In 1948 werd ik met mijn buurjongen
lid van de Voetbalclub Zwart-Wit ‘28.
Men had een oproep geplaatst, omdat

er alleen ouderen voetbalden en men
behoefte had aan een jeugdteam. We
waren de nummer twee en drie van de
junioren. Dit lidmaatschap was opzet,
ik bedoel het was een zaterdagmiddagclub, die wegens christelijke achtergrond nooit op zondag mocht spelen.
Dik en ik hadden dus mooi de gelegenheid iedere zondagmiddag om twee uur
in het stadion aanwezig te zijn op vak
D of P, ad 50 cent, om Feijenoord te

zien spelen. Ik zal nooit de overwinning op Ajax vergeten met 9 – 4.
Op de Lange Hilleweg was ook de
winkel van Van der Laan gevestigd.
Zoon Aad heeft later veel van zich
laten horen in Zwart-Wit als keeper en
daaraanvolgend Feijenoord.
T.D.Aldus

CCtje …en liep ik met mijn eigen stilte
te midden van het straatgeraas

c foto burosolo.nl

Van de week had ik een afspraak in het Parkhotel. Vroeger moest ik er, vooral bij buitensteedse
journalisten, want daar gaat het meestal om, “op de Westersingel” bij zeggen, dit in verband
met mogelijke verwisseling met het Zuiderparkhotel op Zuid. Dit was een bijzonder aardig hotel
op de Dordtse Straatweg met een goede keuken en zelfs een sauna met een leuke bar waar je
ook nog een stukje kon eten. Vooral in de dagen dat er in Ahoy wielrijden was of tennissen, zat
het er altijd tjokvol. Om welke geheimzinnige reden het ergens in de jaren negentig zijn deuren
sloot en nu, ik meen, dienst doet als asielzoekerscentrum, is mij niet bekend.

Cox Column

Het Parkhotel is een superhotel, met
bijzonder aardig personeel en een prima
bediening en het is voor bijvoorbeeld
Mokummers makkelijk te vinden, die
hebben het daar altijd wat moeilijker
mee, want die komen nooit ergens (Wat
dat betreft hoorde ik er verleden jaar
nog een zeggen bij “De wereld draait
door” dat je “in Rotterdam nergens kon
lunchen”). In de hal is het rustig, er staan
een paar stevige banken en je kunt er
op je gemak een interview geven. Je
kunt er ook heel makkelijk je auto kwijt
(In de jaren vijftig herinner ik me een
uitspraak van Wim Kan: “In feite hebben
we, zoals we hier zitten, maar twee problemen: Hoe vermager ik en waar laat
ik me auto…” Nou, die twee problemen
hadden wij thuis toen nog niet).
Het interview was met een aantrekkelijke
dame van het Rotebblad, om een uur of
twee waren we klaar en ik dacht: Ik loop

die stad van ons eens in. Ja, waarom niet.
De Westersingel oversteken tot waar de
Engel zit, als u genoeg heeft gespaard
moet u daar eens gaan eten, bijvoorbeeld
Truffelsoep met gebakken zwezerik,
mmmmm, en toen de Westblaak over en
dan kom je op dat aardige Eendrachtsplein, waar een tattoozaakje zit, wat
mankeert die kinderen tegenwoordig
dat ze zich laten tatoeëren, en waar het
volstond met kraampjes met groenten en
fruit en vers brood. Gezellig, Kabouter
Butplug staat er ook, die butplug hadden
ze in het achterste van de wethouder die
verantwoordelijk is voor de aankoop
moeten planten, maar hij staat daar wel
leuk. Een reclamebord en ik meen een
lantaarnpaal benemen wel een beetje
het zicht. Dan die heerlijke Oude Binnenweg, ﬁjne kledingzaakjes, slagerij
Ooteman, voor het lekkerste verse
broodje van Rotterdam, mij werden de

groeten toe geroepen van de terrasjes
door de dronken droppies, Fikkie met
zijn bronzen drol, cafè Timmer, ik kom
er niet meer zo dikwijls, dat bepalen die
rare wetten der conjunctuur, op de hoek
met de Karel Doorman een splinternieuw
warenhuis, en dan dat merkwaardige
Binnenwegplein, door mij dikwijls gemakshalve “Termeulenplein” genoemd.
Nou, als Rotjeknor ergens multicultureel
is, dan is het daar wel. Alle rassen, maar
ook alle standen, zitten er zich te goed te
doen aan de patat van Bram Ladage en
er blijft kennelijk genoeg over voor de
talloze meeuwen. Dat metalen kunstwerk waait er nog altijd in de wind.
Iets verderop naar de Coolsingel zit die
prachtige serviezenzaak van hoe heetten
ze ook alweer er niet meer. Teken des
tijds.
Mijn aandacht werd getrokken door een
immense bruine woontoren die aan de

andere kant van de Coolsingel achter het
Schielandhuis oprees. Bovenin wezen
groene pijlen en letters dat er ruimte te
koop was. Nou heb ik twee dromen: ik
verkoop mijn hele hebben en houwen en
schaf mij een knap bootje aan waarmede
ik het ruime sop kies en niemand heeft
ooit meer iets van mij gehoord. Of: ik
schaf mij een penthouse aan bovenin
een woonpaleis in het Centrum. Als ik
dan ’s avonds ben weergekeerd op mijn
landgoed aan de Blaakse Dijk, en ik
loop mijn erf op, en ik omarm dan mijn
honderdjarige woudreus, ik heb dan
meestal wel een slokje op, en mijn hond
kwispelt in de maneschijn, dan schud ik
al die muizenissen snel uit mijn hoofd.
En wat die woontoren betreft, die bleek
Schielandtoren te heten, en ik kon er niet
in. Gelukkig maar.
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MEUBELSTOFFEERDERIJ

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!
Behandeling bij u thuis mogelijk!
* Leder bewerking
* Gratis offerte. ook aan huis
* 3 jaar garantie
* Gratis ophalen en thuisbezorgen
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808
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www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl
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Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd van
een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij ons aan het goede adres.
Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
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VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex
Oberonweg 262 | Spijkenisse | T 0181 63 33 33
Vlietplein 239 | Ridderkerk | T 0180 49 73 56
info@fegalux.nl | www.fegalux.nl

Openhaarden &
Kachelcentrum

Mangaanstraat 1-5

Kattestaart 18

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477

(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl

Opticien

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

Alleen maar liever samen?
Voor singles van 40 tot 85 jaar.
www.40plusrelatie.nl
lid BER
015 ‐ 88 94 807

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

VOOR EEN PERFECT KAPSEL GAAT U NAAR
DE NEDERLANDSE KAPPERSAKADEMIE

Knippen € 9,25 ● Kleuren vanaf € 28,95
Mariniersweg 149,3011 NK Rotterdam
Maandag t/m vrijdag
: 09.00 - 19.00 uur
Zaterdag
: 09.00 - 15.00 uur
tel. 010 - 411 13 15, www.kappersakademie.nl

27800088 adv De Oude Rotterdammer.indd 1

05-08-2010 12:52:02

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

Meubeltoonkamers MODERN

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

Ik weet niet waar de bank
vandaag moet komen!

AANBIEDING!

Stevig bankstel leverbaar als 3 of 2 zit bank en fauteuil.
Tijdelijk als 3 & 2 zits samen in rundleer € 1598,ook in stof leverbaar - in alle kleuren - gratis thuisbezorgd - volledige garantie

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

Tel. 010 4268815

za. 10.00-17.00 uur

ma. gesloten

www.meubeltoonkamers.nl
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 123”
Dit was weer typisch zo’n ‘Waar-was-dat-nou-foto’ waar
90% van de DOR-lezers moeite mee heeft, maar de resterende 10% weet alles van ‘toen’. Het mankeert er nog aan,
dat men het aantal straatstenen en stoeptegels opgeeft;
alle informatie uit het verleden, spuit men heden ten dage
nog probleemloos op. Foto 123 was in de vijftiger jaren gemaakt op de Schere in Zuidwijk; de fotograaf had zijn lens
richting Langenhorst gericht.

J. Brooijmans-Stehouwer: “Dit is de
Schere bij de Langenhorst. ’t Is jammer, dat je de eerste winkelstraat in
Zuidwijk niet hebt laten zien. Dat was
de Nederhorst. Mijn ouders openden
daar 30 januari 1953 (watersnood) een
sigarenwinkel. Over onze beginperiode
is heel veel over te vertellen, want het
was oorlog in Korea, de watersnood en
er waren haast geen straten. Om het uur
ging er een bus, dus meestal liep je naar
de Groenezoom (lijn 3).
G.J. Geenjaar: “Deze opgave is een makkie. Ik heb de originele prentbriefkaart
in mijn bezit. Deze heb ik toen gekocht
bij de boekwinkel op de Schere, want ik
had mijn vrouw en oudste zoon (nu 55
jaar) ontdekt op de kaart. Zij lopen links
op de foto.”
Nei Plugers-Korteweg (Delft): “Zo’n 50
jaar geleden logeerde ik in de vakanties
vaak bij mijn tante, die met haar gezin
aan de Emelenkamp woonde. Zij deed
hier de boodschappen en ik ging mee;
soms mocht ik ook alleen een boodschap doen. Het waren twee rijtjes met
winkels. Je had er o.a. de dierenwinkel
van De Hooge, een schoenenzaak, een
sigarenwinkel, een kruidenier, een slager,
de Vivo, een behangzaak en Seppel, de
ijswinkel/snackbar. Bij de behangwinkel
haalde ik een stalenboekje om in te kleuren en bij Seppel vaak een punthoorntje
met schepijs. Deze zaak is er trouwens
nog steeds. Wellicht kwamen mijn eerste
en enige teenslippers van de schoenenzaak; ik weet nog dat ze blauw waren,
maar oh, wat deed het zeer tussen mijn
tenen. Teenslippers heb ik nooit meer
gekocht. In Zuidwijk heb ik rolschaatsen
geleerd op het pleintje voor het huis van
mijn tante aan de Emelenkamp én in de
lange gangen van de school, waar zij toen
schoonmaakster was in de avonduren.”
Ruud van der Lee (Den Haag/Leidschenveen): “De eerste winkel van het linker
rijtje was een dierenzaak en de eerste
winkel van het tweede rijtje was een
ijszaak/snackbar, waarvan de eigenaar
de heer Van Dijk was. Links van het
tweede rijtje had je een viswinkel, waar
ik eens per maand als jongetje van zes
een emmertje mosselen voor mijn moeder
ging halen. Ik ben met mijn ouders in
1956 in Zuidwijk gaan wonen, in de
Ringelenburg 7c. Ik ben geboren in de

Mauritsstraat 106, dat is een zijstraat van
de Oude Binnenweg. Mijn moeder is nu
86 jaar. Elke zaterdag ga ik nog bij mijn
moeder kaarten, zodoende lees ik ook
steeds De Oud-Rotterdammer.”
Johan Zandee (Zoetermeer): “De Schere
loopt parallel aan de Slinge, zowat door
heel Zuidwijk heen vanaf de Langenhorst/Nederhorst tot aan de Harkulo/
Meijenhage en koppelde zo twee lokale
winkelcentra. De Schere bevatte toen
diverse zeer belangrijke instituten voor de
wijk: op de hoek bij de Langenhorst / Nederhorst: de IJssalon van Seppel, waar je
heerlijk schepijs (vanille en aardbei) kon
kopen voor een kwartje en 30 cent als je
er slagroom op wilde; het hoofdkantoor
van de Stichting Tuinstad Zuidwijk, waar
vele bewoners en toekomstige inwoners
van Zuidwijk hebben moeten soebatten om een huisje in deze toen nieuwe
woonwijk. Zij hebben een grote stempel
gedrukt op de wijk en haar inwoners; de
verhoudingen waren nogal patriarchaal!
Links op de foto, waar moeder en kind
lopen, was naast het genoemd hoofdkantoor, dierenspeciaalzaak De Hooge (of
Hoogh?) gevestigd, met op de andere
hoek Subro Behang (later verhuisd naar
de Slinge) en die vele Zuidwijkse kamers
van een fris verfje en behang heeft
voorzien. Verder op dat stuk nog een
schoenenzaak, bloemenzaak, slager (De
Zeeuw?), kruidenier,enz. Later is aan
de overkant van het rijtje winkels op de
foto, een garage gekomen met benzinepomp van De Jong, waar destijds de zeer
populaire auto met het pientere pookje
(variomatic) DAF werd verkocht. Met
deze auto kon je rijden met een aangepast
rijbewijs. Als je je normale rijbewijs
niet kon halen, dan maar op voor een
DAF met automatische transmissie. De
auto zonder de gebruikelijke versnelling, kreeg bij het inschakelen van de
variomatic met het “pientere pookje
vooruit of achteruit”, een klein zetje
mee en dat heeft weer een mooi woord
tot gevolg gehad: de ‘DAFdeuk’. Ik heb
een heel leuke jeugd gehad in Zuidwijk,
waar we met de grote golf van eind jaren
50, vanuit Brabant waren komen wonen.
Veel gespeeld in “de bouw”, waar we
allerlei materiaal vonden om vlotten mee
te bouwen, zeepkarren te maken met een
zeil, waarmee we reden/ zeilden op de
Zuiderparkweg!! en zelfs naar het park
bij de Euromast gingen, om van lange

TOEN
hellingen af te scheuren. Hutten werden
gebouwd en uiteraard fikkie gestookt en
aardappeltjes en koekjes gebakken, met
het resthout uit de bouw. Als kind van
tien meegevaren met de buurman (Arie
Blanken) op een bootje van de Roeiersvereniging Eendracht. Met zo’n klein
bootje de ankers van de grote zeeschepen vastleggen was een belevenis van
jewelste. Arie heeft later nog zijn verhaal
gedaan in de film “de stem van het
Water” van Bert Haanstra. Ook nog de
‘Rotterdam’ van stapel zien lopen en later
zelfs meegevaren naar Hoek van Holland,
nadat ik met mijn vader (douanier) aan
boord was op zondagmiddag om nog
wat “in te klaren”. De Rotterdam lag
toen “onder stoom”, dat wil zeggen dat
de loods al aan boord was en de slepers
klaar lagen om het schip van de kade te
trekken.Toen wij weer aan dek kwamen
om aan wal te gaan, was het schip al “van
de kant”. Het gevolg was een vaartocht
naar De Hoek en met het loodsbootje
terug. Link hoor om van de gangway van
zo’n groot schip te moeten springen op
het juiste moment als het sterk op en neer
gaande loodsbootje gunstig ligt.
P.S. Voor stamboom onderzoek altijd op
zoek naar gegevens, afbeeldingen en verdere informatie over de familie Zandee/
Sandee.”
F.C.G. Huizer zet de puntjes op de i: “De
bouw van Zuidwijk begon in 1950 met
de bouw van de Horsten.We kijken naar
een van de eerste straten in Zuidwijk.
Het is de Schere 1-23. Ik ben hier vanaf
1953 opgegroeid en deze buurt was
mijn speelterrein. De eerste paal werd
geslagen op 2-2-1955 en de winkels
werden geopend in december 1955. De
volgorde van de winkels op de foto, die
uit de begintijd moet zijn, is als volgt:
De Hooge (dierenzaak), J.W Houtgraaf
(woninginrichting), Kalkman Schoenen
(later naar Slinge 165), Verhagen (manufacturen), T. Verschoor (brillen), G.J.
Kwant (sigarenhandel), J.Hoogstraten
(zuivel en vleeswaren), H.C. de Zeeuw
(slagerij en één van de oudste winkeliers
van Zuidwijk, op 9 november 2000 gestopt), Vivo (Baks), C. Heezen (groenten
en fruit, later naar de Langenhorst 247),
Prins (bloemsierkunst) en op de achterste
hoek De Spaarbank. Aan de linkerzijde
stond nog niets. Ik herinner mij dat wij
daar speelden tussen de heipalen van het
in aanbouw zijnde flatgebouw. Hierin

NU
kwam vanaf ongeveer 1960 De Jong (een
garage van de Nederlandse DAF), met op
de hoek van de Langenhorst een benzinepomp (waar nu Seppel is gevestigd). Het
pand op de achtergrond na de Langenhorst staat aan de Nederhorst 25-41 en
dateert van 20-1-1953. Op de hoek zat
ijs- en patatzaak Seppel (Sloenhorst/van
Dijk), waar we vroeger veel tijd doorbrachten. Vervolgens H.P.van der Munnik
(schoenmaker), J.G. Jensse jr.(rijwielen,
waar ik later mijn Puch kocht, aan de
achterzijde was de reparatiewerkplaats), J
de Wit (behang), J de Wolf (kantoorboekhandel en postagent, waar je boeken kon
lenen), M.J.van Delft en Zn (bakkerij),
Sigarenmagazijn Zuidwijk en tot slot
Tuinstad Zuidwijk (woningstichting).
Voor de winkels stond vroeger altijd een
bloemenstal en er tegenover op het hui-

dige Van Tijenplantsoen stonden in die
tijd de houten noodschoolgebouwtjes.”
Uiteraard is de winnaar van de attentie
ook deze week blindelings uit de stapel
oplossingen getrokken. Het juiste
antwoord stond op een prentbriefkaart,
maar de TNT was zo vriendelijk een
grote ‘dienststicker’ op de kaart te plakken. Afzender en adres zijn hiermee
onleesbaar geworden; overgebleven
zijn straat 1, R’dam en 68. De afzender
zal de gegevens wel herkennen op deze
‘verzekeringskaart’. Laat me weten wie
je bent en waar de attentie naartoe moet.
Mijn adres is bekend; telefonisch mag
ook (010) 4259636.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 125

De Oud-Rotterdammer”, waarin de WWDN-foto uit Hoek van Holland stond, was nog
niet overal besteld of kon worden afgehaald, of de eerste vragende mailtjes kwamen bij
me binnen. “Waarom wel Hoek van Holland en waarom niet onze wijk? Ook van ons
stukje Rotterdam is nog nooit een WWDN-foto verschenen.”
Ik trek het gelijk recht, maar van alles wat begin zestiger jaren gefotografeerd werd, is
anno nu niets terug te vinden. O ja, toch iets: de naam van de ‘straat’.
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl
of www.deoudrotterdammer.nl .

Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 6 september 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

ZONDER ZORGEN VER

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

HUIZEN

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




VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

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



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

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

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

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

www.miedemaenzn.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.

GRATIS

HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Venrooy Tandtechniek
Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
l
l
l

Reparaties klaar terwijl u wacht
Persoonlijke aandacht en service
klikgebit-specialisten

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Raadhuisplein 4
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt veel zaken om mensen zo lang en zo veel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Uw gemeente voert hem uit. De bekendste regeling is de huishoudelijke hulp. In deze eerste aflevering richten wij ons echter op het door de gemeente zwaar gesubsidieerde vervoer van mensen, zoals met de scootmobiel.

De WMO is verzorgingsstaat Nederland ten top
Een ieder komt ze wel eens tegen op straat, het voetgangersgebied in het winkelcentrum of
gewoon tussen de schappen in de supermarkt: iemand die zich plaatselijk – soms als een
ware coureur - beweegt in een scootmobiel. De kans is heel groot dat deze sociale voorziening is verkregen dankzij de WMO, omdat men invalide is of heel slecht ter been (en daarvoor
onder behandeling van een specialist). Deze mensen betalen een eigen bijdrage die is gekoppeld aan hun verzamelinkomen (maandelijkse uitkering, plus pensioenen en/of rendement op
vermogen). Het is een ingewikkelde materie om aan te geven hoeveel mensen zelf moeten
betalen aan deze regeling.

Is het inkomen echter circa 30.000
euro, dan gaat de eigen bijdrage in
deze situatie rap omhoog naar circa
€125 per vier weken in Rotterdam en
Den Haag en voor mensen jonger dan
65 jaar naar €72 per periode van vier
weken (het verschil komt door andere
manier van belastinghefﬁng).

In de gemeenten Rotterdam en Den
Haag krijgt men een scootmobiel
– als men al van andere WMO- of
AWBZ-voorzieningen gebruik maakt
– gratis. Wel moet men aan een aantal
voorwaarden voldoen, maar als men
al andere thuishulp heeft en men stelt
dat men slecht ter been is, dan wordt
de scootmobiel – aanschafkosten zo’n
3000 euro – door de WMO (en de
gemeente) al gauw verstrekt.

eigen bijdrage als gebruik wordt
gemaakt van een van de vele WMO- of
AWBZ- voorzieningen. Voor de eigen
bijdrage worden ze bij elkaar opgeteld,
maar men betaalt nooit meer dan het
maximum dat bij het verzamelinkomen
behoort. Het vergt wel enige kennis,
maar als men de belastingaangifte bij
de hand heeft, komt men al heel ver.

Niettemin heeft de persoon van 65 jaar
en ouder een huishoudelijke hulp voor
teruggerekend slechts circa 4 euro per
uur en de jongere voor nog niet eens
2,50 euro per uur (plus wellicht nog
een scootmobiel). De alleenstaande oudere vanaf 65 jaar betaalt zelf zelfs bij
een verzamelinkomen van 50.000 euro
per jaar nog geen 9 euro per uur.

Voor de ouderen die niet met internet
kunnen omgaan hebben wij een standaardberekening toegepast. We gaan
uit van de situatie dat een alleenstaande
65-plusser acht uur per week recht
heeft op huishoudelijke hulp via de
WMO en daarnaast aan de voorwaarden voldoet voor de plaatselijke mobiliteit met hulp van een scootmobiel. Hij
of zij betaalt voor dit totaalpakket uit
de WMO in Rotterdam en Den Haag
als het inkomen circa 15.000 euro is
(eigenlijk AOW voor een alleenstaande
plus een klein aanvullend pensioen)
slechts €11,79 per vier weken.

Voor een ‘zwarte’ werkster betaalt
men al gauw 12,50 euro per uur en
voor een ofﬁciële witte werkster nog
meer. Gezien de geringe bedragen die
men betaalt voor toch aanzienlijke
gesubsidieerde huishoudelijke hulp via
de WMO zal men niet zo gauw kennissen of kinderen inschakelen, hoe méér
vertrouwd zij ook zijn.

Informatie
Opinie

Overigens zijn er ook gemeenten die
wél een eigen bijdrage vragen voor
dergelijke hulpmiddelen. Alleen een
scootmobiel (er is bijvoorbeeld géén
huishoudelijke hulp nodig, omdat
dochters of partner dat doen) kost dan
(via de WMO) bij een laag verzamelinkomen (van €15.000) €11,79 per
periode van vier weken.
De eigen bijdrage loopt echter hard op
als het (gezamenlijk) verzamelinkomen
in die gemeenten €30.000 bedraagt.
Dan betaalt men voor de scootmobiel

(in Rotterdam en Den Haag dus niks!)
circa €125 per periode van vier weken.
Voor deze mensen is het ﬁnancieel misschien veel aantrekkelijker zelf zo’n
zeer plaatselijk te gebruiken vervoersapparaat (tweedehands?) aan te schaffen. Het blijft vreemd dat gemeenten
hierin behoorlijk kunnen verschillen.
Het is overduidelijk dat mensen met
lage inkomens erg goedkoop uit zijn
voor deze sociale voorzieningen.
Daarbij gaat het om mensen met een
inkomen onder de €21.700 als men
jonger is dan 65 jaar en onder de
€14.800 als men 65 jaar of ouder is.
Overigens de WMO-loketten in Rotterdam en Den Haag melden ons dat
voor de scootmobiel weliswaar geen
eigen bijdrage wordt gerekend, maar
dat dit beleid – gezien de op komst
zijnde bezuinigingen bij de overheid –
misschien wel wordt veranderd.
Een ieder kan op www.hetcak.nl
met een rekenmodule een indicatie
krijgen wat men moet betalen aan

Met andere woorden: de WMO is ‘de
verzorgingstaat Nederland’ ten voeten
uit en maakt vrijwillige (gratis) hulp of
mantelzorg van familie en/of kennissen
ﬁnancieel zeker niet aantrekkelijk.
Hoe mooi ook de regeling is, zeker

voor de laagste inkomensgroepen, kan
men zo zijn twijfels hebben of deze
nog lang in de huidige vorm is te handhaven. Nog afgezien van de enorme
bureaucratische rompslomp die ermee
gepaard gaat (hoeveel gemeentelijke
ambtenaren en andere dienstverlenende mensen verdienen hiermee
hun inkomen?) zal een nieuw kabinet
ongetwijfeld ook miljardenbezuinigingen zoeken in de WMO en AWBZ.
Daarbij is het vrijwel onontkoombaar
dat ook de allerlaagste inkomensgroepen geconfronteerd zullen worden met
een (geringe) hogere eigen bijdrage
en strakkere regelgeving. De hiervoor
geschetste ﬁnanciële goedkoopte voor
de wat hogere inkomensgroepen zal
zeker minder ‘subsidierijk’ worden.
(In een volgende aﬂevering behandelen we het Persoonsgebonden Budget
waarmee zorgdiensten kunnen worden
ingekocht. Ook deze miljardenverslindende kostenpost van de verzorgingsstaat Nederland zal waarschijnlijk in
de tang worden genomen. Het PGB
heeft overigens een hoog ‘sjoemelbaar’ - waaronder misbruik en fraude
- karakter.)

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’.
Sociale voorzieningen
Caravan verkopen
bij IOAW-uitkering
Ik ben een getrouwde man van 64 en
heb samen met mijn vrouw een IOAW
uitkering. Kan ik mijn stacaravan verkopen met een geschatte waarde van
€11.000 zonder dat ik in de problemen
kom met de Sociale Dienst? Ben ik
verplicht dit op te geven?
De IOAW is een regeling voor oudere
werkloze werknemers na hun WWuitkering. Voor de IOAW geldt geen
vermogenstoets. Dat in tegenstelling
tot de bijstandsuitkering WWB (de
IOAW heeft dezelfde hoogte). Eigenlijk mag de Sociale Dienst ook niet aan
u om die gegevens vragen. Vul daarom
ook die eventuele vraag op het formulier niet in. Pas als de Sociale Dienst
daardoor uw uitkering gaat korten,
neemt u contact met ons op. Want dan
gaan wij de dienst daarop aanspreken.
Vermogen bij intrekken
in verzorgingshuis
Mijn moeder gaat binnenkort naar een

verzorgingstehuis. Weet u hoeveel eigen vermogen ze mag bezitten voordat
men daarover gaat inhouden?
Er is géén zogenoemde vermogenstoets voor de eigen bijdrage in het
verzorgingshuis. De eigen bijdrage is
gebaseerd op het jaarlijkse verzamelinkomen. Dat zijn dus de maandelijkse
inkomsten uit AOW, pensioenen, enz.
in box 1 maar ook de inkomsten uit de
boxen 2 (aanmerkelijke belangen) en 3
(voordeel uit sparen en beleggen).
Heeft uw moeder erg veel vermogen,
dan speelt het ﬁctieve rendement van
4 procent daaruit wel een rol. Bezit zij
bijvoorbeeld boven de vrijstellingen
een half miljoen, dan komt daarvoor
bij haar jaarlijkse belastbaar inkomen
€20.000. Dan betaalt zij waarschijnlijk
de hoogste eigen bijdrage voor de
AWBZ, namelijk €2081,60 euro per
maand. Méér zal zij niet betalen.
Je ziet ook daarom terug dat mensen
met heel veel geld naar particuliere
instellingen gaan waar zij maandelijks
voor volledige verzorging €3000 tot
€4000 betalen. Fiscaal is dat voor deze
vermogende mensen ook aantrekkelijk.

Ze menen ook dat zij particulier beter
verzorgd worden dan in een AWBZinstelling (een overheidsvoorziening).
Of dat ook werkelijk zo is, laten we in
het midden. Vaak zijn het wel mooiere
kamers in mooie gebieden.

Erf- en schenkingsrecht
Geen dubbele belasting
van schenken en erven
Mijn vrouw en ik zijn gehuwd in
gemeenschap van goederen en bezitten
gezamenlijk €200.000. Wij hebben één
meerderjarige zoon. Als ik overlijd,
dan behoudt mijn vrouw haar eigen
€100.000. Mijn vrouw en onze zoon erven dan ieder €50.000. Voor mijn zoon
moet €3100 aan erfbelasting worden
betaald. Mijn zoon krijgt een vordering
op zijn moeder, maar krijgt deze pas
uitbetaald als zij overlijdt. Dat kan nog
vele jaren duren, als er dan nog geld
is, want zij hoeft dit geld niet apart te
bewaren en mag het opmaken! Deze
regeling is nuttig om de langstlevende
niet in ﬁnanciële problemen te brengen.
Het kan echter zo zijn, dat de moeder
geen ﬁnanciële problemen verwacht

door een hoog pensioen plus AOW en
omdat zij veel contant geld heeft. De
moeder wil de vordering van de zoon
onmiddellijk na het overlijden van
haar man aan haar zoon overmaken.
De belasting beschouwt dit dan weer
als een schenking. Klopt dit?
U maakt enkele verkeerde inschattingen. Als op de vordering van de
zoon geen erfbelasting hoeft te worden
betaald, is er sprake van een testament
waarin alles aan de langstlevende
wordt toebedeeld. Indien daarna de
langstlevende geld aan de kinderen
gaat schenken is er inderdaad sprake
van schenkingsbelasting boven de
vrijstellingen.
Als echter - zoals u het stelt - direct
erfbelasting in een situatie van een vordering wordt afgedragen (dat hoeft niet
per se de langstlevende te zijn, maar
dat kunnen ook de kinderen zelf zijn)
dan is die vordering van de kinderen
bij uitbetaling (ook na overlijden van
de langstlevende) belastingvrij. Dus
er hoeft dan echt niet nog een keer
schenkingsbelasting betaald te worden.
Het moet niet gekker worden!

Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
Schenking herroepen
in het geval dát
Gezien mijn gevorderde leeftijd en
de omstandigheid dat ik sinds enige
jaren weduwnaar ben, overweeg ik
gebruik te maken van de mogelijkheid
jaarlijks aan mijn beide kinderen een
zogenoemde ‘herroepelijke schenking’
te doen, waarbij ik mij wil beperken
tot de belastingvrije schenking (voor
2010 van € 5000 per kind). Doel van
de herroepelijke schenking is om,
indien nodig, terug te kunnen vallen
op mijn spaartegoeden. Nu heb ik al
een testament laten opstellen. Moet ik
dat wijzigen?
Het is inderdaad mogelijk een schenking herroepelijk te maken. Wij halen
uit uw vraag dat u de schenking op
papier wil doen, maar dat u nog wel
het vruchtgebruik over het geld wil
houden. Let er wel op dat dit in een
(notariële) akte moet worden vastgelegd. Er zitten ook talloze juridischtechnische haken en ogen aan.
Raadpleeg daarom eerst een notaris of
een juridisch deskundige.
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Eetkamer “van Gogh”

Deze prachtige eethoek van Nederlands fabrikaat is gemaakt van
massief eiken en leverbaar in verschillende afwerkingen.De tafel
is in verschillende uitvoeringen leverbaar, ovaal, rond of vierkant.
De armstoelen passen onder de tafel, deze zijn ook leverbaar zonder armleuningen. Een complete eethoek bestaande uit een vaste
ovale tafel + 4 armstoelen

€ 3245.-

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

Mode voor bbeennss
ieder moment! bens

Een

gedenksteen

zorgt

voor

een

Komt u hier
binnenkort ook wonen?

speciale herinnering aan een dierbare.

MODE

Bij Dominicus vertalen wij uw wensen in
natuursteen, RVS of glas. Kijk op onze
site voor de mogelijkheden of neem voor
een persoonlijke advies contact met
ons op. Voor ieder budget is er een
mogelijkheid.

Madame Curiestraat 10
3316 GN Dordrecht
Tel. 078 - 618 28 88

Burg. van Walsumweg 530
3011 MZ Rotterdam
Tel. 010 - 270 90 09

De Magistraat,
woonzorg op
sterrenniveau...

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

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

MODE
PRESENTATIE
DAGEN

Vrijdag 27 en
zaterdag 28 augustus
Iedere klant ontvangt
een leuke attentie!

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

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

Welkom!
domus magnus
de luxe van ouder worden

Bereikbaar met: Tramlijn 25,, BBus
us 4499

Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten
Bij Smile Clinic kunt u terecht voor o.a. de volgende behandelingen
• Computergestuurd implanteren;
• Klikgebit op implantaten;
• Nazorg en controle;
TIS e
GRAlectrischl

* ilips e

rste

Ph ndenbo
ta

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

• Bleken van tanden;

• Eendags-behandeling: implanteren
g
din
e
o
g
e
+ plaatsen prothese/kroon/brug in
Ver an all aars
v ker se
één dag.
e
ze
ver proth nder
j
bi of zo aten
t
me plant
T 010 - 42 000 42
Locatie IJsselmonde T 010 - 42 000 42
m
i
Keizerswaard 23, 3078AL Rotterdam
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Verkiezing Rotterdammer van
het jaar 2010

“Het is een voorrecht
hier te mogen werken.”

Oproep tot aanmelden kandidaten

Zorgmedewerkster Adrine van der Put werkt vanaf dag één bij de Magistraat in
Rotterdam. Na jaren gewerkt te hebben in de reguliere zorg maakte ze enkele
jaren geleden de overstap naar Domus Magnus, een particuliere woonzorgorganisatie die persoonlijke zorg en professionele dienstverlening op maat aanbiedt
aan ouderen in een kleinschalige en exclusieve woonomgeving.
De veel te hoge werkdruk, de zorgbenadering van de organisatie en
alles volgens een vaste structuur waar
niet vanaf geweken mocht worden,
hebben Adrine doen besluiten de
overstap te maken naar de particuliere zorg. Met de opening van de Magistraat in Rotterdam was zij in het
sollicitatiegesprek meteen om: “Het
klikt goed tussen de locatiemanager
en mij. Ik wilde meteen aan de slag
en dat ik mee kon helpen aan de start
van deze locatie, maakte de baan nog
interessanter. Vanaf de eerste dag heb
ik me ingezet en zie ik nu een paar
jaar later waar we staan. Door toewij-

ding van de medewerkers en de neuzen dezelfde kant op is er een goede
werksfeer, structuur en organisatie
komen te staan. Ouderen heb ik altijd
boeiend gevonden. Vooral de bewoners met psychogeriatrische klachten.
Ik werk in het zorgteam, maar tevens
val ik regelmatig in op de Activiteiten Begeleiding, dat is een heel leuke
afwisseling. De bewoners kunnen de
hele dag op hun prachtige appartement blijven zitten, maar zij doen
graag mee met de activiteiten die
aangeboden worden. Zowel voor de
bewoners als voor ons zorgmedewerkers is het elke keer weer leuk.” De
activiteiten die aangeboden worden
op de Magistraat zijn erg divers. Van
klassieke concerten en lezingen tot en
met uitjes naar musea.

C HI

N

H

A

P

S

Individuele aandacht
In tegenstelling tot vele verzorgings- en verpleeghuizen is er bij de
Magistraat ruimte voor activiteiten
en individuele aandacht. Adrine van
der Put vertelt enthousiast: “Ook de
benadering van Domus Magnus wat
betreft welzijn en aandacht voor de

VE

World Ship Society

Rotterdam Branch

ouderen staat mij heel erg aan. Het
loopt hier allemaal net even anders
dan ik gewend was. De bewoners
wonen in ruime, luxe appartementen
en dat helpt ook bij het welbevinden
van de bewoners. Het doet de mensen
goed. De activiteiten die georganiseerd worden, maken mijn werk extra
leuk. Er kwam onlangs een bewoonster terug op de Magistraat uit het
ziekenhuis. Ik heb tijd om daar dan
even langs te gaan en een kopje
kofﬁe te drinken en haar verhaal
te horen. Ook heb ik onlangs drie
dames weten te strikken voor een
lunch buiten de deur. We zijn toen
naar Delft gereden enhebben daar een
heerlijke middag gehad!

moeten we ook hier hard werken,
het gaat niet allemaal vanzelf, maar
de ambiance, de kleinschaligheid en
mijn collega’s zorgen voor een groot
deel dat ik mijn werk nog steeds met
plezier doe. Mijn collega’s hebben
oog en oor voor elkaar, waardoor
we weinig moeite hebben als we
diensten willen ruilen. We werken
hier echt allemaal met hetzelfde doel
en deze saamhorigheid stralen we
weer uit naar de bewoners. Bewoners
signaleren regelmatig dat wij lol in
ons werk hebben. Ook het contact
met de familie is vaak nauw en plezierig. Soms krijgen we een kaartje,
bloemen of een bedankje als extra
waardering voor onze zorg voor hun
familieleden. Ja, het is echt een voorrecht hier te mogen werken.”

Waardering
Zorgmedewerkster Van der Put : “Het
is gewoon een warm bad. Natuurlijk

De titel ‘Rotterdammer van het jaar’ wordt
al 32 jaar toegekend aan personen, instellingen, clubs, verenigingen of andere groepen
personen die zich op vrijwillige basis
verdienstelijk maken voor de stad Rotterdam, hun wijk, buurt of de medemens. Dit
initiatief wordt uitgevoerd door de Stichting
Ons Rotterdam in samenwerking met De
Oud-Rotterdammer.
De titel wordt jaarlijks bekend gemaakt
en de bijbehorende oorkonde uitgereikt
op de Rotterdamse Dag in de Grote of St.
Laurenskerk. Dit evenement is dit jaar op
zaterdag 13 november.
Het Verkiezingscomité Rotterdammer
van het jaar roept u op kandidaten voor
te dragen. U kunt uw voordracht schriftelijk tot 1 oktober aanstaande doen aan de
Stichting Ons Rotterdam, Postbus 53281,
3008 HG Rotterdam of via E-mail naar
info@onsrotterdam.nl . U wordt verzocht
uw eigen naam, adres, telefoonnummer
en e-mail te vermelden. Van de kandidaat
dient u op te geven waarom u hem of haar
voordraagt en waar nadere informatie kan
worden ingewonnen. Uit de aangemelde
kandidaten worden er drie genomineerd
door het Verkiezingscomité en zij zullen via
pers en internet worden bekend gemaakt.
Via dezelfde adressen kan iedereen op deze
kandidaten stemmen. Let daarom ook op de
website www.onsrotterdam.nl
Nadere informatie: Stichting Ons Rotterdam
Roel Visser
voorzitter Stichting Ons Rotterdam
06-53920673

Restant ‘Koude Oorlog’ naar ‘s-Gravendeel
Een aantal westerse onderzeeboten uit de Baltische Zee, ingezet op het hoogtepunt van de Koude Oorlog in de jaren ’70,
wordt thans in Nederland gesloopt. Joseph Luns was als oud-minister van Buitenlandse Zaken en als NAVO-secretarisgeneraal destijds het politieke symbool van de Koude Oorlog in Nederland. Zou hij deze klassieke ‘waakhond’ van de zee
nu kunnen zien, zou hij zich alsnog in zijn graf omdraaien.

- Foto: Bram Plokker van www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

De U 28 is een van de oude
Duitse onderzeeboten die op de
Dordtsche Kil door de Poolse
sleepboot IKAR naar Scheepssloperij Nederland (SSN) in de
schroothaven (Heuvelmanhaven)
in ’s-Gravendeel wordt gebracht.
Volgens directeur Gerben Snoek
van SSN is zijn organisatie
ﬂexibel in recycling in de ruimste
zin van het woord. Hij heeft
zelf een vijftal mensen in vaste
dienst maar maakt daarnaast veel
gebruik van ingeleend personeel
bij het slopen. SSN wordt ook
wereldwijd ingezet bij bergingen.
Bij SSN liggen nu drie van deze
U-boten voor de sloop.

Destijds heeft de Duitse
Bundesmarine achttien van dit
kleine maar behendige type (206)
onderzeeërs laten bouwen. De
onderwaterverplaatsing is 498
ton en ze zijn 48,6 meter lang.
De romp is gemaakt van speciaal
roestvrij en niet-magnetisch staal.
Onder meer het hoogwaardige
staalschroot is interessant voor
doorverkoop. De beroemde werf
Howaldtswerke-Deutsche Werft
heeft in Kiel acht van dergelijke
dieselelektrisch aangedreven
onderzeeërs gebouwd. Door
Rheinstahl Nordseewerke in Emden werden er tien vervaardigd.
Dat alles tussen 1968 en 1975.

De U-boten werden speciaal
ingezet voor spionage in de
Oostzee en de Finse Golf voor
het geval dat een oorlog zou uitbreken tussen het ‘kapitalistische’
westen, verenigd in de NAVO en
het ‘communistische’ oostblok
van het Warschau Pact. Ze hadden een bereik onder water van
228 zeemijl (422 kilometer).
De Duitse marine heeft ze nog
lang aangehouden als defensiewaakhonden.

De Rotterdam Branch is een afdeling van de WSS, een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging van maritiem geïnteresseerden die zich, op welke manier dan ook, betrokken voelen bij haven en scheepvaart.
De Branch is met 250 leden de grootste ter wereld en stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en kennis van hun interessegebied te vergroten.
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zondag

29 AUG

vrijdag

10 SEPT

vrijdag

17 SEPT

woensdag

22 SEPT

zaterdag

25 SEPT

TIP!

Postbus 8604 - 3009 AP Rotterdam
T 0900 206 06 60 [€ 0,10 p.m.]
E info@de-stromen.nl
I www.de-stromen.nl

Postbus 233 - 3330 AE Zwijndrecht
T 0900 - 8664 [€ 0,10 p.m.]
E info@opmaat.org
I www.opmaat.org
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De Stromen
Opmaat Groep

UITGELICHT
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Cursusmarkt in de Bibliotheek
Als kenniscentrum van de stad organiseert Bibliotheek Rotterdam
op zaterdagmiddag 28 augustus voor de vijfde keer de Rotterdamse
Cursusmarkt. Zo’n dertig cursusaanbieders geven informatie over
hun aanbod op het gebied van taal, creativiteit, inburgering, spiritualiteit en vele andere.
Er zijn diverse kraampjes met
informatie en er zijn negen gratis
workshops in de zalen van de Centrale
Bibliotheek.
Workshops
Ontpiekeren is de titel van een van de
workshops. Praktische tips voor mensen die willen stoppen met piekeren.
Wat kun je er tegen doen?
Opgeruimd Organizing is een
workshop voor mensen die hun eigen

opruimstijl nog niet gevonden hebben.
Welke stijlen zijn er? En welke past
bij jou?
Mindfulness in het dagelijks leven
laat de deelnemers kennismaken met
mindfulness. Een workshop met oefeningen die allemaal een link hebben
met het dagelijks leven.
Je kunt ook leren didgeridoo spelen,
je kennis van het Spaans of het Frans
testen, kennismaken met Tao Healing,
een workshop Anders denken en

levenswijsheid volgen of een goed geaarde uitleg krijgen over Spiritualiteit
in het dagelijks leven. De workshops
zijn gratis.
Informatie
De Rotterdamse Cursusmarkt is voor
Rotterdam de opmaat naar de landelijke maand van het leren in september.
De Cursusmarkt is gratis toegankelijk
van 12.00 tot 16.30 uur in de hal van
de Centrale Bibliotheek, gevestigd
aan de Hoogstraat 110 in Rotterdam,
telefoon (010) 2816262.
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheek.rotterdam.nl.

Lens van Hartog fotovraag

Het Afasie
Trainingscentrum
Voor mensen met een taal- en spraakstoornis, bijvoorbeeld
door een beroerte, is praten, lezen en schrijven niet vanzelfsprekend. Zelfs boodschappen doen is dan een hele opgave.
Het ATC van De Stromen helpt u bij het opnieuw leren en oppakken van deze dagelijkse bezigheden.
Individuele logopedie of
dagbehandeling
Een professioneel team van logopedisten, geschoolde medewerkers dagvoorzieningen, fysio- en
ergotherapeuten, psychologen
en maatschappelijk werkers,
staat dagelijks voor u klaar om
u te adviseren, te begeleiden en
te behandelen. Wilt u individuele
logopedie, dan kunt u iedere
werkdag terecht voor een uur
therapie. Ook kunt u gedurende
de dag deelnemen aan allerlei
(groeps)activiteiten of creatieve
bezigheden, waaronder lezen en
schrijven, geheugentrainingen,
samen de krant lezen en bespreken, tuinieren, gymmen, diverse
spelletjes of een kookactiviteit.
Mantelzorgbijeenkomsten
Met name de onzichtbare gevolgen van een beroerte, zoals
moeite met praten of karakterveranderingen, zijn ingrijpend. Niet
alleen voor uzelf, maar ook voor
uw directe omgeving. Daarom
organiseert het ATC vier keer
per jaar Mantelzorgbijeenkomsten, waar partners, kinderen
en andere nauw betrokkenen

de gelegenheid krijgen om met
elkaar te praten en ervaringen uit
te wisselen.
Meer weten over het ATC?
Bel 010 419 99 15 of surf naar
www.afasietrainingscentrum.nl
Adres: Homerusplein 6, 3076 LZ
Rotterdam (Lombardijen)
Dagvoorzieningen
van De Stromen
Op een prettige en zinvolle manier leven, dat willen we allemaal.
Ook als we ouder worden. Zelf
de dag indelen en in onze eigen
omgeving blijven wonen. Maar
als dat niet altijd meer zo goed
lukt, bijvoorbeeld door lichamelijke of geestelijke beperkingen,
dan bent u van harte welkom zo
nu en dan overdag bij ons te verblijven. De Stromen heeft diverse
dagvoorzieningen waar u voor
behandeling of leuke activiteiten
terecht kunt. In groepsverband of
individueel, wij sluiten ons bij uw
wensen aan.
Meer weten over onze
dagvoorzieningen?
Bel Zorglijn Rotterdam
0900 206 06 60 [ € 0,10 p.m.]
of kijk op www.de-stromen.nl
- overdag bij ons.

Speeltuin Jagthuisstraat
Voor de 66-jarige Koos Horsten
was de ‘feestfoto’ in de rubriek ‘Door de lens van Hartog’
van twee weken geleden niet
moeilijk. ‘Dat is mijn drumband
en majorettenkorps RotterdamWest. Mijn hele gezin was er lid
van, ik was de woordvoerder en
we waren succesvol.
De foto is gemaakt ter gelegenheid
van een feestelijke heropening van de
speeltuin op het binnenterrein Jagthuisstraat. Wij repeteerden er niet, dat
deden we in een gymnastieklokaal aan
de Rochussenstraat.’
Wilma Kruger weet heel zeker dat de
foto niet, zoals werd gesuggereerd, is

gemaakt in wijkpark Oude Westen.
‘Dat is niet betegeld, maar bestaat uit
bomen, struiken en gras.’
Rob Mes ziet in de foto de speeltuin
tussen woningen van de Mijnsherenlaan op Zuid, waar hij 22 jaar woonde.

Kees Voogt woonde in de Buitenhofstraat en speelde vaak op het Jagthuis.
‘Tegenwoordig heet het daar speeltuin
Ali Baba’. Hartelijk dank voor deze en
andere reacties.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (67)

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 in 2009 ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste van drie boeken met bijzondere en treffende foto’s,
die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 verschijnt aan het eind van dit jaar. Bijgaande foto is er een van de 185 die
door de samenstellers voor het boek geselecteerd zijn en voor de herkenning vragen zij de hulp van lezers van De Oud-Rotterdammer.

Schoolwerktuinen
In de jaren zeventig waren overal in Rotterdam op stukjes
grond - meestal achteraf - gemeentelijke schoolwerktuinen
ingericht. Het waren voornamelijk leerlingen van openbare
lagere scholen die er zo’n tien vierkante meter grond
bewerkten. Liefdevol en met veel interesse verbouwden en
kweekten ze aardappelen, worteltjes, boontjes, sla, bloemkool en bloemen. Soms was er een behoorlijke oogst en
die ging natuurlijk mee naar huis om de producten ook nog
eens trots op te eten. Wellicht verging het deze kinderen
ook zo. De foto is gemaakt op 23 augustus 1979, maar
waar dat gebeurde is volstrekt onbekend. De drie kinderen
kunnen nu in de veertig zijn en hebben misschien ook
kinderen die wroeten in de aarde van een schoolwerktuin.
Onze vragen: wie zijn de kinderen, van welke school waren
ze en op welk complex is de foto gemaakt?
Reageren kan via e-mail: reinw@telfort.nl of 010-7863728.
Het is mogelijk al een reservering te doen voor deel 2 van
‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd’.
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Relatiebemiddeling voor singles van 40 tot 85 jaar!
Relatiebemiddeling
voor singles
40 tot 85 jaar!
Zomer in het
land, nu nog
een van
partner
aan de hand!

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

www.Brommobiel.nl

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

*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
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Relatiebemiddeling voor singles van 40 tot 85 jaar!
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Els Hazelhof

Waarom 40PlusRelatie?

Els Hazelhof
o Groot bestand singles tussen 40 en 85 jaar
Waarom 40PlusRelatie?
o Persoonlijke bemiddeling/coaching
oWaarom
Kantoren door
heel Nederland
40PlusRelatie?
o
bestand
singles
tussen 40 en 85 jaar
o Groot
Huisbezoek
indien
gewenst
o
Persoonlijke
bemiddeling/coaching
o Keurmerk van de BER
o
Groot bestand
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o
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indien
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o Keurmerk van de BER
o Discrete werkwijze

Voor meer informatie kunt u mij bellen of op onze website kijken.

Bel voor een brochure 013 - 514 1639
www.denbeerschenbak.nl

www.40plusrelatie.nl
tel:of015
– 88
94 807
Voor meer informatie kunt u mij bellen
op onze
website
kijken.
Voor meer informatie kunt u mij bellen of op onze website kijken.

Your Change
dé oplossing
voor het
inrichten
van uw
zorgwoning.

www.40plusrelatie.nl tel: 015 – 88 94 807
Frans
de Woningontruimer
www.40plusrelatie.nl
tel:g
015 – 88 94 807
• Inrichting van de zorgwoning
van uw ouders
• Vloerbedekking, vitrages, gordijnen,
behang, witten (plafonds)

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

Verhuizing in
combinatie met
ontruimen

Wat doen wij zoal:

• Professioneel en scherpe prijs
• U geen stress, ‘t is onze zorg

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

• U de rust wij doen de rest

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

Your Change zorgt voor een bege-

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

veiligheids- en schoonmaakeisen

leiding van het begin tot oplevering
waardoor u uw handen vrij krijgt
voor ander zaken. Kijk eens op onze

Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)
Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering
Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat
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

1.
2.
3.
4.

• Materialen voldoen aan brand-

c.q. te verrekenen met de ontruiming
9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

site www.yourchange.nl of bel ons
overdag op 010-243 36 12, ’s avonds
en in het weekend 06-54 846 474.
Wij komen graag bij u langs met onze
presentatiekoffer.

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

010 - 420 88 84

Schiekade 830
Postbus 299, 3000 AG Rotterdam
Telefoon: 010-243 36 12
Fax: 0181-66 08 08
e-mail: info@yourchange.nl

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING

www.uitvaart.nl/mourik

VAN MOURIK BV

www.yourchange.nl
AdvYourChange_240610.indd 1

(24 u p/d)
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Aardappels rooien en
bonen plukken op vakantie
Ik werd dat jaar op 9 maart 13 jaar. Mijn ouders waren
vanwege de crisis van de jaren 30 verhuisd naar Rotterdam, om precies te zijn naar Rotterdam-Zuid. Voortaan
woonde ik Op Zuid. Via de Friesestraat kwamen we op de
Persoonshaven 67b terecht. De familie van vaders’ en moeders’ kant bleven achter in Willemstad, Noord Brabant.

Vader vierde per jaar één week vakantie (DIE GOEIE OUWE TIJD!)
en we brachten op het platteland
buiten mijn geboortedorp onze
vakantiedagen zoet. Opa en opoe
Boertjes bewoonden een arbeiderswoning aan de Noordlangeweg,
met een lemen vloer, een waterput
en het toilet een eind buitenshuis.
Opa en Opoe Van de Ree hadden
een eigen huis aan de Stadsendijk.
Vader vermaakte zich tijdens
zijn ‘vakantie’ met vissen in het
Hollands Diep in gezelschap van
bakker Dane van de Kleiweg. Na
die week ging vader huiswaarts.

- Mijn moeder met mijn zus; achter
het huis van opa en opoe Boertjes. -



Het werk op de RMI/VZ riep
weer. Moeder hielp drie weken de
familie met de zomerschoonmaak.
Dat was hààr besteding van de
vakantie.
Vroeg vertrek
Voor mij was die periode een traktatie van de bovenste plank. Ik was
de enige van mijn klas die zo’n
vakantie kon navertellen op school
en op straat.
Onze vakantie startte in de Rosestraat met het RTM-trammetje. Het
was buiten nog aardedonker als
we instapten in het Moordenaartje.
Walmende olielampen verlichtten
de passagiers in het Hijgend Hert.
Ome Gerard van Buren uit de
Persoonsstraat was de conducteur.
Via Dordtsestraatweg naar Barendrecht, de brug over, Blaaksedijk
en de rit eindigde in NumansdorpHaven. Inmiddels was het gelukkig
licht geworden en de vakantie kon
voor mij al niet meer stuk.
Na een boottocht over het Hollands
Diep meerden we af aan de steiger.
De loopplank werd uitgelegd en
we liepen naar de Noordlangeweg
om onze vakantie te beginnen.

- Net van de pont op het steiger. Links
tante Mijna, getrouwd met ome Gerard
van Buren. -

Bedstee
Voor het eerst van mijn leven sliep
ik in een bedstee. Opa Boertjes was
in loondienst bij boer Bom. Twee
ooms van mij, oom Jan en ome
Arjaan werkten daar ook. Voor dag
en dauw moesten ze opstaan en ‘s
avonds laat werd het werk het werk
gelaten. Zo’n dag werd drie maal
onderbroken voor een stevige hap
en drinken. Ik mocht drie kruiken
koude thee meenemen naar het
land. Die hing ik in het slootwa-

- Opa en opoe Boertjes op z’n kerks -



ter. Ik werd ook groot genoeg
geacht om mee te werken op het
land. Aardappels rooien, boontjes
plukken, aardbeien wegen, bieten
onthoofden: ik werkte mee. Opa
was een prachtmens. Je kreeg hem
moeilijk kwaad. Op een broeierige
dag heb ik hem kwaad gezien:
op mij. Ik had zo vaak uit de drie
koude theekruiken gedronken dat
er nog een zuinig slokje voor opa
en ooms was overgebleven. Voor
straf moest ik bij opoe thuis de
kruiken hervullen.
Misdrijf
In de derde week van mijn verblijf
in Willemstad had ik na een uurtje
hard werken een stevige honger
opgelopen. Stiekem haalde ik
uit de knapzak van oom Arjaan
het stuk spek weg dat tussen zijn
boterham zat en verorberde het
smakelijk. Natuurlijk werd het misdrijf ontdekt en opa heeft mij gered
door te zeggen dat opoe vergeten
was het ertussen te doen.
Tussen de middag bleven we op
de wurft. Na het werk, ik was
eerlijk gezegd doodmoe en ﬂink
vuil, op weg naar huis, nam oom
Jan mij onder handen. Hij kleedde
mij helemaal uit, smeerde mij in
met sunlightzeep en dompelde mij
onder in de sloot voor het huis.
Daarna gingen we aan tafel. Een
grote tafel op een lemen vloer.
Drie pannen op tafel met bonen,
aardappels en vlees met jus. Daarin















Piet van de Ree
Azaleastraat 21b
3051 TC Rotterdam












Gevulde tassen
Drie weken vakantie zijn op die
manier omgevlogen. Met gevulde
tassen ging het huiswaarts. Peren,
appelen, prei, rode kool en Willemstadse bloedworst gingen richting
Persoonshaven. En ik zwaaide
vanaf de voorplecht van de pont
richting Willemstad:
Dag stad van mijn geboorte.
Dag prachtopa
Dag schitterend platteland
Wat een fantastische vakantie.
Drie weken feest geweest.





 
 
 
 

staken drie grote lepels en ieder
schepte naar behoeven op zijn
bord. Twee honden lagen op de
vloer begerig te kijken of er iets
overbleef voor hun hongerige
magen. Zo verdwenen aardig wat
aardappels naar de vloer. De lege
pannen werden op de vloer gezet
voor de drie katten, die gereed
zaten. En geloof het of niet, geen
hond waagde het de katten lastig
te vallen. Moe van werk en eten
viel ik, naast moeder, in een diepe
slaap in de bedstee; ‘deurtje dicht
en snaveltje toe’.








- Opa en opoe Boertjes op z’n werks -
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Gehuwd in 1956, kwam onze eerste
vacantie pas in de zomer van 1960
Via mijn werkgever kon ik inschrijven voor een week
beduimeld hoedje op
vacantie in Vaassen op bungalowpark De IJkenhof.
en een werkbroek vol
De kosten voor een vierpersoons bungalow waren 70
cementplekken. Wij
gulden per week. De werkgever betaalde 50%, inclusief dachten nog: “He,
reiskosten, zodat we voor 35 gulden een hele week de daar is Zwiebernatuur in konden. Bedlinnen en dergelijke moest we zelf tje”, maar tot onze
meebrengen. Wij hadden geen auto, dus er moest wel verbazing kwam de
wat worden georganiseerd.
persoon naar onze
tafel en zei: “Komt u
Een paar dagen voor vertrek ging er een kist
voor De IJkenhof? Dan kom ik jullie halen.”
met kleding via Van Gend en Loos richting
Hij stelde zich voor als Rein, zoon van de
Vaassen en op een zaterdag (na eerst een halve
eigenaar, pakte onze koffers en liep buiten
dag te hebben gewerkt) vertrokken we per
naar een driewielauto. Een gesloten Tempo,
trein richting Apeldoorn. Na in Utrecht te zijn
zoals die vroeger op de weg waren te zien.
overgestapt, kwamen we in Apeldoorn aan.
Mijn vrouw en onze jongste zoon (amper een
Volgens de reisbeschrijving moesten we hier
jaar) konden in de cabine. Ik met de oudste
de bus nemen en tot Vaassen meerijden. Bij
(nog geen vier) in de gesloten laadbak, tussen
een plaatselijk café konden we een verfrissing
de lege kratten. De schuifdeur ging dicht en
nemen en opgeven dat we voor De IJkenhof
we zaten in het volslagen donker. Na korte tijd
kwamen, vervoer verder zou worden geregeld.
merkte ik dat we niet meer op een verharde
weg reden. Na een hobbelige rit ging eindelijk
Hobbelige rit
de deur weer open. We stonden in een bosrijke
We kregen onze verfrissing en de waard
omgeving bij het Kroondomein en bleken
kondigde onze aankomst door de telefoon aan.
nog geen tien minuten gereden te hebben. We
Na een poosje verscheen een man met een
werden ontvangen door de familie Olydam,
de eigenaars van de nederzetting, en direct op
kofﬁe en koek getrakteerd. Zoon Rein ging
weer aan zijn werk, want die was de laatste tegels aan het zetten van de douchecel, toen hij
ons moest gaan halen. De douche moest die
avond nog klaar zijn voor de gasten, wij dus.
Vliegenvanger
Inmiddels was het ruim zes uur geworden en
wilden we naar het gereserveerde huisje. De
eigenaar (Ome Jaap) zou met mij meelopen,
mijn vrouw met de kinderen zouden in de

kantine blijven, want er was op ons gerekend
met de avondboterham. Ome Jaap en ik
met ieder een koffer via een bospad naar de
Nachtegaal (de naam van het huisje). Het zag
er goed uit. Ome Jaap draaide de deur van
het slot en liet mij voorgaan. Omdat de deur
nogal laag was (of ik misschien iets te groot)
bukte ik nogal diep om mijn hoofd niet te
stoten. Ik kwam weer overeind en ﬂats, er zit
een vliegenvanger in mijn gezicht en haren
(kent u ze nog, die stroopspiralen die met een
punaise in het plafond werden bevestigd en
dan uitgetrokken).
Hij hing er kennelijk al een tijdje, want hij
zag zwart van de vliegen. Op dat moment had
ik wel naar huis willen gaan lopen. Het heeft
nogal wat moeite en haren gekost om dat ding
kwijt te raken.
Ook het huisje binnen, viel nogal tegen. Het
was geheel betimmerd met hardboard, maar
nog niet geschilderd. De wanden en het
plafond hadden een bruine hardboard kleur
en de houten vloer was ...bruin gebeitst. Later
hoorden wij, dat De IJkenhof pas een jaar
eigendom was van Jaap Olydam. Ze hadden
zich uit de naad gewerkt, maar alles was bij
aanvang van het seizoen nog niet af.
Zwengelpomp
Water moest in tienliter kannen worden
gehaald bij de pomp voor het woonhuis.
Zo’n 50 meter lopen. De zwengelpomp in het
keukentje gorgelde alleen, maar er kwam geen
druppel water uit. Als je dit anno 2010 zou
overkomen, denk ik dat de problemen de pan
zouden uitrijzen.
Ome Jaap Olydam werd er echter niet koud of

- Bij Ome Jaap Olydam -

warm van. Hij zei steeds: “We zijn de oorlog
doorgekomen en dit komen we ook door.”
We hadden eigenlijk een beetje met hem te
doen. Hij haalde alles uit de kast om het ons
naar de zin te maken en dat is ook gelukt.
Niet in de laatste plaats doordat het de hele
week bijzonder mooi weer was en we dus niet
veel binnen waren. Of we blij waren dat de
week om was? Nee. En geloof het of niet, we
hebben er nog twaalf achtereenvolgende jaren
onze vakantie doorgebracht. De kinderen
vonden het er prachtig. Alles mocht van Ome
Jaap. De laatste jaren stonden we er met een
bungalowtent. Wat de kinderen het mooiste
vonden...? Er was per dag maar een wasbeurt;
‘s avonds onder de douche en ja, daar moest
voor de voeten wel eens biotex aan te pas
komen. De IJkenhof bestaat niet meer. De
Olydammen waren onze vrienden geworden,
maar zijn inmiddels overleden. Maar in ons
gezin word nog vaak over de vakanties in
Vaassen gesproken.
We zijn later vaak elders op vakantie geweest,
met name in het buitenland. Maar nergens
kwam je zo tot rust als in Vaassen
C.van.Aalst

Dorpsdijk 18
4354 AC Vrouwenpolder
Telefoon: 0118 - 436 300
Wij brengen u, uw bagage, ets, scootmobiel of rolstoel naar uw vakantieadres in Zeeland!

- De kinderen vonden het er prachtig -

Zomers genieten in Twente
●
●
●
●

Ontvangst met een zomers glas
rosé en een borrelgarnituur
Twee overnachtingen inclusief
een rijkelijk Twents ontbijt(buffet)
Een culinair 3-gangen diner op de
dag van aankomst
Gratis wandel- en fietsroutes
vanaf

Hotel – Restaurant Wyllandrie
Tichelwerk 1
7631 CJ Ootmarsum

89,50 per persoon
Tel: 0541-291705
info@wyllandrie.nl
www.wyllandrie.nl

Hotel “De Lochemse Berg”

Bij inlevering van deze advertentie ontvangt
u bij verblijf van 3 nachten of langer
tot 31-10-2010 een korting van 6% op de
arrangements- en half-pension prijzen.

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”
binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.
Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 147,50 p.p
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl
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Friezen en Arnhemmers

In 1946 verhuisde ons gezin, vader, moeder en twee dochters, achterin de verhuiswagen van Arnhem naar een
driekamerwoning in de Voetjesstraat 85c. Mijn vader werkte bij de Raad van Arbeid aan de Schepenstraat. Dat
was snel besloten toen bij zijn sollicitatie bleek dat er ook een kans was op een nieuw huis.
De eerste jaren gingen we ‘daagjes
uit’ of uit logeren bij oma’s en
opa’s in Arnhem. Van zijn collega’s
bij de ‘Raad’ hoorde mijn vader
van populaire vakantiebestemmingen als REO, Pierre-Deux en
Rokkanzeesuurmer. De familie uit
Friesland kwam naar Rotterdam
om onder meer de Maastunnel te

- Moeder in haar onderkleding na de
val van de kabelbaan -

bewonderen. Ze dachten in de voetgangerstunnel dat het de zon was
die door al die kleine ruitjes scheen.

bekijken.
Later kwam Jeugdland in Ahoy
waar je heerlijk kon spelen.

Kabelbaan
In de schoolvakanties waren er
altijd genoeg kinderen om mee te
spelen, want vrijwel niemand ging
weg. Het werd helemaal leuk, toen
de nieuwe speeltuin Tarwewijk
werd geopend en toen we samen
één rode autostep kregen met
luchtbanden.
Ook gingen we soms naar Plaswijck. Mijn moeder wilde daar ooit
eens aan de kabelbaan hangen; dat
leek haar wel leuk. Maar tijdens de
afdaling ging het mis en belandde
zij in het water. Haar schoenen en
jurk werden aan een hek te drogen
gehangen.
In diezelfde zomer gingen we naar
Hoek van Holland, maar ik wilde
beslist niet op blote voeten, bang
als ik was weg te zakken in het

Duitsers
In 1957 gingen we voor het eerst
écht op vakantie: twee weken
naar Oostvoorne. Een huisje op
het Kruininger Gors, waar je met
wc-bril en toiletpapier naar de campingtoiletten ging. Ook bezochten
we eiland ‘De Beer’.
De volgende vakantie ging naar
Hoek van Holland; vier weken
lang! Toen mijn vader het jaar daarna weer wilde reserveren, kreeg hij
te horen dat het volgeboekt was.
De Duitsers betaalden meer dan de
Hollanders. Ik heb mijn vader nog
nóóit zo kwaad gezien. Wat hij zei
is niet voor herhaling vatbaar, maar
het woord ‘Mof’ kwam er vaak
in voor. Gelukkig konden we een
ander huisje huren op het nieuwe
kamp.

- Op mijn rode autostep
met luchtbanden -

zand, dus hield ik mijn kniekousen
en schoenen aan.
In de vakanties vermaakten we
ons regelmatig met een draaiorgel,
accordeonist of saxofonist die door
de straat kwam of we huurden een
kinderﬁetsje. In bioscoop De Harmonie in de Gaesbeekstraat kon je
voor een kwartje een vakantieﬁlm

- Gekleed aan het strand -

Na een paar verregende strandvakanties kwamen we op het idee het
vliegtuig naar Mallorca te nemen.
In 1966 ging ik met mijn moeder
naar reisbureau Lissone-Lindeman
op de Lijnbaan om te boeken. We
gingen met de bus naar Schiphol en
daarna met een nachtvlucht van de
KLM naar een hotel in Mallorca.
Sindsdien hebben we heel wat
vlieguren gemaakt!
G. den Ouden-Post
Valeriusrondeel 285
Capelle aan den IJssel

Bolderman Najaarsreizen
4 DAGEN PRAAG, PARIJS,
BERLIJN OF LONDEN

8 DAGEN ISTRIË OPATJA /
ROVINJ / VRSAR

slechts v.a.

slechts

99,-

299,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 3 overnachtingen op basis van logies en
ontbijt in 2-persoonskamers met faciliteiten
• Dagelijks ontbijtbuffet
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Stadswandeling o.l.v. gids
• Luxe touringcar + chauffeur/reisleider
• Nederlandstalige gids in de steden
• Afscheidsbuffet

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

Vertrekdata:
7,14,21,28 okt. / 4,11,18,25 nov. / 2,9,16 dec.

Vertrekdatum: 16 okt.

8 DAGEN POLEN

10 DAGEN SCHOTSE HOOGLANDEN/
LOCH LOMOND EN EDINBURGH

slechts

slechts v.a.

299,-

599,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

8 DAGEN BARCELONA EN OMGEVING

slechts

299,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 1 nacht op heen- en terugreis in midden
Frankrijk op basis van halfpension
• 5 nachten in een 3*hotel in Santa Susanne
comfortabele 2-persoonskamer v.v. faciliteiten
• Ontbijt en dinerbuffet of 3-gangendiner
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

8 DAGEN GARDAMEER - VERONA VENETIË

slechts

slechts

299,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 7 overnachtingen in het prachtig gelegen hotel

365,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

Bezdez in het plaatsje Starè Splavy. Het hotel
beschikt over een lounge, groot restaurant,
zonneter ras, bar, minigolfbaan, sauna + overdekt zwembad. Kamers v.v. bad of douche,
toilet, televisie en tel.
• Goed verzorgd ontbijtbuffet en 3-gangendiner
• Excursies met touringcar (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Nederlandstalige gids in Praag

• 2 overnachtingen in Zuid-Duitsland o.b.v.
halfpension
• 5 overnachtingen in het goede *** hotel
Palme Suite in de plaats Garda v.v. alle
faciliteiten incl. zwembad
• Ontbijtbuffet en 3-gangen diner
• Excursies met touringcar (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar met chauffeur/reisleider

Vertrekdatum: 16 okt.

Vertrekdatum: 16 okt.

Vertrekdatum: 16 okt.

8 DAGEN WENEN EN OMGEVING

12 DAGEN KLASSIEK ITALIË

10 DAGEN TIROL - NAUDERS /
8 DAGEN WENEN EN OMGEVING
KIRCHBERG / KLOPEINERSEE

slechts v.a.

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 overnachtingen in Duitsland
• 5 overnachtingen in hotel Hof van Holland, kamers v.v. bad of douche met toilet,
sat. tv.
• Uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangenmenu
• Comfortclass touringcar met chauffeur/
reisleider
• Excursies met touringcar (excl. entreegelden)

• Overnachtingen op heen- en terugreis op
luxe cruiseferries in 2-persoonshut met
douche, toilet, aan boord diner en ontbijt
• 7 nachten in diverse hotels in een comfortabele kamer met douche en toilet
• Ontbijt en diner
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in Z-Duitsland o.b.v. halfpension
• 5 nachten in 4* Wienerwaldhotel te Eichraben, comfortabele kamer met faciliteiten
• Dagelijks ontbijtbuffet en 3-gangendiner
• Genoemde excursies met de touringcar
(excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goedverzorgd afscheidsbuffet

Vertrekdatum: 16 okt.

Vertrekdata: 13, 27 sept.

Vertrekdata: 13,27sept. / 11 okt.

Bij Bolderman Excursiereizen
geen verplichte aanbetaling!

8 DAGEN PRAAG EN BOHEMEN

slechts v.a.

slechts v.a.

599,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

495,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten in omg. Z-Duitsland o.b.v. halfpension
• 2 nachten in de omgeving van het Gardameer
• 2 nachten in de omgeving van Rome
• 3 nachten in de omgeving van Sorrento
• 1 nacht in Chianciano Terme in omg. Siena
• 1 overnachting in Montecatini Terme bij Pisa
• Dagelijks ontbijt en een 3-gangen diner
• Excursies met de bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

• 2 nachten in Z-Duitsland o.b.v. halfpension
• 7 nachten in een 4- sterren hotel. De hotelkamers zijn voorzien van alle faciliteiten
• Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen diner
• Excursies met touringcar (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

Vertrekdata: 13,20/9 11/10

Vertrekdata: 6,13,20 sept. / 4, 18 okt.

Voor brochure en boekingen

(0318) 58 09 58
www.bolderman.nl
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Special
- Advertorial -

BTR International:
55 jaar de beste in
50 Plus Reizen
In 1955 begon de familie Van den
Berg als aanbieder van busvervoer
voor dagtochten en later ook excursiereizen. Nu, na 55 jaar, is het bedrijf uitgegroeid tot een waar begrip
voor alle soorten seniorenreizen met
onder andere een eigen cruiseschip
en hotels exclusief voor BTR; International Senior Hotels.
De ﬁlosoﬁe om zonder veel “kouwe drukte” gewoon een goed product te leveren heeft in de loop
der jaren naar een goede naamsbekendheid en
vele vaste klanten geleid, voor zowel individuele
personen als voor verenigingen en ouderenbonden
die met hun groep op reis willen.
De kracht van de kwaliteit en betrouwbaarheid
van BTR International ligt in het feit dat alle
bestemmingen en accommodaties persoonlijk
bezocht worden en daarnaast door diverse producten in eigen beheer te hebben. Zo beschikken zij
over een eigen riviercruiseschip, de MPS Briljant,
met 78 slaapplaatsen, eigen gecertiﬁceerde luxe
touringcars en sinds kort ook een hotelketen.
De accommodaties, het vervoer en het verblijf
zijn perfect afgestemd op de wensen en de behoeftes van 50 Plussers.
Selectie
Met het nieuwe concept Senior Hotels heeft BTR
ingespeeld op de groeiende behoefte van haar
klanten die het verblijf op hun vakantiebestemming op basis van “Alles inclusief” willen hebben. Met de Senior Hotels bieden zij een selectie
aan van de mooiste en leukste hotels van BTR op
interessante bestemmingen waar u op basis van
“Alles inclusief” kunt verblijven.
Voor de geschiedenis en uitgebreide informatie
van de reizen van BTR International kunt u terecht op hun internetsite www.btrreizen.nl , maar
ze zijn natuurlijk ook telefonisch bereikbaar voor
een persoonlijk advies en uw reservering.
Speciaal voor de lezers van De Oud-Rotterdammer heeft BTR International een lezersaanbieding
om kennis te maken met hun nieuwe concept
Senior Hotels (zie de advertentie op pagina 13).

k &h
KUUR & HERSTEL
WIJK
BIJ DUURSTEDE
HERSTELHOTEL WIJK BIJ DUURSTEDE
TEL. 0343 - 41 40 33, E-MAIL: INFO@KUURENHERSTEL.NL
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Welkom Oud-Rotterdammers!
Verscholen in bosrijke omgevingen, langs de kust, tussen rustige landerijen, buitenaf, in rustieke dorpen of in gezellige stadjes zijn talrijke luxe hotels en gezellige familiehotelletjes waar u gastvrij wordt ontvangen om te genieten van een
heerlijke nazomer- of herfstvakantie. Wilt u er ook nog graag even lekker op uit?
Maak dan een keuze uit de accommodaties op deze pagina, die het een eer vinden
u te ontvangen en u graag enkele dagen lekker willen verwennen! Want, persoonlijke gastvrijheid bestaat nog en dat willen de onderstaande hotels de lezers van
De Oud-Rotterdammer graag bewijzen.

Wakker worden van de vogels?
Hotel Kasteel Geulzicht voor sfeer en rust.

Hotel

Gasthof Euverem
Het 2-sterren Hotel Gasthof Euverem heeft door
de charmante ligging op
een van de fraaie heuvels
in het heuvelland aan de
rand van een flora- en fauna rijk gebied een geheel eigen
bekoring. In ons hotel wacht U een persoonlijk welkom,
en gastvrijheid met de hoofdletter ‘G’ . Speciale 50+ midweekaanbieding; 4 nachten op basis van half pension
voor € 159,50 p.p.. Aankomst op zondag of maandag.
Euverem 30
6271 PK Gulpen
Tel: 043-4503715 www.hotelgasthofeuverem.nl

Uniek op
Texel

Hotel

Enkele minuten
van het strand

�

Mooie bossen en duinen
Verrassend Hotel met
á la carte restaurant

1920 - 2010
Café de Herbergh, dat als Café
Felix startte, bestaat op 9-9-2010

Hotel Inkelshoes (Zuid-Limburg)
Midden in het heuvelland bij Epen ligt
een familiehotel met een warm, sfeervol
karakter waar u heerlijk tot rust komt.

Meer informatie: www.inkelshoes.nl
info@inkelshoes.nl of bel 043-4551742
L.O. v.a. €36,50 / H.P. v.a. €57,25
Wij heten U van harte welkom in Epen

Najaar in Valkenburg****

Parkhotel Rooding
• 2 Overnachtingen
• Elke ochtend een
luxe ontbijtbuffet
• 3-gangen diner op de
dag van aankomst
• Onbeperkt toegang tot zwembad en sauna.
• Gratis toegangskaarten voor Holland Casino
• VIP Pas Maasmechelen Village

Prijs vanaf
Voor meer informatie of reserveringen:
Tel. 0222 317370
www.hoteltesselhof.com

Hotel Erkelens

Fietsen langs de Drentsche AA
€ 135,= p.p.

3 dagen/2 nachten op basis van 2
personen op 1 kamer
Dit arrangement is inclusief:
• Welkomstdrankje of koffie/thee met Drentse lekkernij
• Slapen in een luxe hotelkamer, midden in de ‘natuur’ .
• 2 x ontbijtbeleving ( met biologische produkten )
• 2 x 3-gangen maaltijd met keuze uit vis-,
vlees-, of vegetarisch hoofdgerecht.
• Fietskaart en informatie over het Nationaal beeken esdorpenlandschap Drentsche Aa

Voor meer info: 0592-241221 / www.hotelerkelens.nl

€ 109,- per persoon

Neerhem 68
Tel: 043-6013241

6301 CJ Valkenburg
www.parkhotelrooding.nl

Hotel Villa Nova
Drenthe
4 nachten Halfpension p.p.
September € 210,00 / Oktober € 195,00
Dorpsstraat 38 8437 PB Zorgvlied
T.(0521) 387212
Email: info@villa-nova.nl
Website: www.villa-nova.nl

Hotel Restaurant De Foreesten****
Ligt midden in het groene
hart van de Veluwe, aan de
rand van het pittoreske
dorpje Vierhouten.
Een mooi startpunt voor
wandel,- ﬁets en autotochten. Bovendien biedt ‘De
Foreesten‛ binnen z‛n muren een aangenaam verblijf. De Kamers met alle comfort, lift aanwezig, en
de maaltijden zijn naar het seizoen toebereid.
Bij een verblijf van 3 dagen
(2 overnachtingen) voor € 117.50,- p.p. op basis
halfpension.

Gortelseweg 8, 8076 PS Vierhouten
0577-411323 of www.foreesten.nl

90 jaar

Dit gaan wij op 10 september
vieren met een grandioze “Nineties Party”
m.m.v. de band Ob6sion !!

Kom ons Café eens bezoeken voor
een drankje en een hapje.
Pastoriedijk 1
3195 HA Pernis Rotterdam
T : +31 (0)10 - 416 23 80 www.deherbergh.nl

Eeserhof 90 x 131

25-01-2010

10:35
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PARKHOTEL HORST

Lekker eten, zalig slapen,
fietsen door de bossen en
langs de Limburgse Maas,
wandelen om het grote meer
van Kasteelpark ter Horst,
en gezond ontspannen in ons eigen wellnesscenter met
zwembad, sauna, stoombad en beauty- en kapsalon.
ZOMERARRANGEMENT: 2 nachten incl ontbijt en
Hotel Kasteel Geulzicht Hampshire Classic
welkomstdiner slechts € 129,50 pp
Vogelzangweg 2
Luxe kamers en bosrijke omgeving met mooie fietsroutes.
6325 PN Berg en Terblijt / Maastricht
Gratis kleurenfolder en reserveringen 077-397.6000
043-6040432
Wapserherberg 70x70_Opmaakwww.kasteelgeulzicht.nl
1 16-08-10 15:26 Pagina 1Kijk alvast op WWW.PARKHOTELHORST.NL

Hotel Eeserhof

Hotel Restaurant

Arrangementen 2010

De Wapser Herberg

Hotel Eeserhof half pension
arrangementen

★★★

2 overnachtingen inclusief ontbijt en
2x een 3-gangen diner: € 125,- p.p.

Drenthe arrangement
€111,00 p.p.

3 overnachtingen inclusief ontbijt en
3x een 3-gangen diner: € 185,- p.p.
4 overnachtingen inclusief ontbijt en
4x een 3-gangen diner: € 225,- p.p.

2x overnachten 2x ontbijtbuffet,
1x3gangendiner op 2e dag.
Incl. fiets en fietsroute.
Bij aankomst op vrijdag en besteding van diner op 2e dag
de 3e overnachting gratis.

7 overnachtingen inclusief ontbijt en
7x een 3-gangen diner: € 375,- p.p.

www.hoteleeserhof.nl

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ten Darperweg 104, 7983 KP Wapse
telefoon (0521) 55 12 78 www.wapserherberg.nl

...in het weekend is onze huispianist aanwezig !!!!
Hotel Eeserhof, Dorpsstraat 2, 9536 PD, Ees.
Telefoon: 0599-234227, Fax 0599-234298.

Hotel Restaurant

‘de Oorsprong’
Ons gezellige familiehotel in Oldenzaal is
al meer dan 30 jaar lang gespecialiseerd in
weekarrangementen voor 55+

KORTE VAKANTIES in het Limburgse

Verscholen in de bossen, op de overgang van de Friese
wouden en het Friese Gaasterland ligt temidden van de
Friese Meren de voormalige stoeterij ‘de Oorsprong’.

ARRANGEMENT

• Geheel verzorgde vakantie voor 55+ met o.a; halen en
brengen, div. bustochten, boottocht, huifkartocht,
verzorgde avonden met o.m. folklore, operette en dans
• Sfeer, service en gezelligheid • prima keuken,
ook voor diëten
• Prijs 2010 vanaf € 459,00 p.p
• Tevens verzorgde arrangementen met Oud en Nieuw.

3 dagen, 2 nachten incl. 2x ontbijt en 2x 3-gangen diner
Géén 1-persoonskamer toeslag!

€ 99,- p.p.

Verlenging o.b.v. halfpension € 49,50 p.p. per nacht

Huisterheide 7 – 8521 NC St. Nicolaasga
Tel. 0513-432662 – www.hoteldeoorspong.nl

Fam Oolderink 0541-512496
www.hotelhetlandhuis.nl

HOTEL DE KROON EPEN ***
Zuid-Limburg, 043- 455 2120

Bourgondisch genieten in dit gezellige familiehotel.
Prima keuken, gezellige bar met biljart!
Uniek wandelgebied in de tuin van Maastricht.

Najaarsstunt: €

99,- per persoon

Welkom!!: Koffie met Limburgse vlaai!!! 2x overnachting, 2x Service ontbijt, 1x 4 gangen, surprise
menu, gratis infoboekjes, gratis entree Casino Valkenburg, gratis parking, tevens Spec. Midweekarr. !!
Epen, Zuid Limburg info@hoteldekroonepen.nl
Tel: 043-4552120
www.hoteldekroonepen.nl

Landgoed IJhorst

Inmitten der herrlichen Landschaft des Hochsauerlandes finden Sie unsere Hotelanlage mit funktionellem
Komfort, Beauty- und Wellnessbereich, einer lockeren
Atmosphäre und einer traditionellen Küche.

Köhlerhagen 3, 34508 Willingen
Telefon 0 56 32 - 98 20, www.waldhotel-willingen.de

Ligt in de kop
van Overijssel,
een ideaal vertrekpunt voor fiets- en
Landgoed IJhorst
wandel-tochten.
Met rust en ruimte in het Reestdal een
goede locatie voor een gezellige vakantie.
Rolstoelvriendelijke vakantieboerderijtjes
voor maximaal 6 personen.
Weekend / midweek vanaf € 235,Tel. 0522-491329 Mob. 06-51945192
www.vakantiehuisjes-overijssel.nl

Heerlijk wandelen, fietsen, golfen, shoppen, relaxen, in het vijfsterren
natuurgebied rondom Slenaken, Zuid Limburg.

De Oud Rotterdammer voordeelarrangement
(Geldig tot 23 december 2010)

•
•
•
•

2 overnachtingen incl. royaal ontbijtbuffet
2 maal een gastronomisch viergangen diner
1 wandelkaart van Slenaken en omgeving
Prijs van het arrangement in onze Standaard
de luxe kamers van € 222,- voor € 206,-- p.p.

U kunt dit arrangement naar believen verlengen voor
€ 82,-- p.p. met halfpension op een standaardkamer.

De arrangementen zijn per persoon bij een bezetting van
min. twee personen per kamer.

Grensweg 11, 6277 NA Slenaken, tel. 043-4573291, www.kleinzwitserland.com

Ga voor meer informatie naar www.deoudrotterdammer.nl/heerlijkeadressen

- De Westerdam in
een Noorse Fjord-

Dock C CruisePartners
trakteert 12-jarig hartpatiëntje en zus op cruise

Het 12-jarige hartpatiëntje Annemiek Ten Bosch en haar 14-jarige zus
Evelien, die een aangeboren afwijking aan haar rugwervels heeft, hadden deze zomer geluk! Reisorganisatie Dock C CruisePartners uit Amersfoort nodigde beide meisjes (samen met hun ouders), in overleg met
hoogleraar kindercardiologie Jan Strengers uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, uit voor een gratis cruise naar de Noorse Fjorden.
Op 26 juli vertrokken zij op de Westerdam van de Holland America Line.
Het idee ontstond ruim een jaar geleden,
toen Clara Gruben van Dock C CruisePartners in contact kwam met kindercardioloog
Jan Strengers. Strengers heeft regelmatig te
maken met gezinnen die wel een verzetje
kunnen gebruiken. “Een intensief traject
op de afdeling kindercardiologie trekt vaak
een zware wissel op het gezinsleven”, aldus
Strengers. Deze opmerking bleef Gruben bij
en Dock C CruisePartners opperde vervolgens
het idee een hut ter beschikking te stellen voor
zo’n gezin. “Ik heb zelf ook kinderen en dan
besef je dat gezondheid niet voor iedereen
vanzelfsprekend is”, ligt Gruben toe. “Des te
leuker was het om Annemiek en Evelien en
hun ouders eens in het zonnetje te zetten.”
Galajurk
Annemiek is geboren met een hartafwijking
en heeft een verstandelijke beperking. In haar
jonge leven heeft ze al tien hartoperaties ondergaan en mogelijk volgen er nog meer. Annemiek, Evelien en hun ouders waren razend
enthousiast over de reis. “We hadden vóór het
vertrek al een galajurk gekocht!”
De cruise was een welkome onderbreking.
Evelien ondergaat tegen het einde van dit
jaar opnieuw een operatie aan de rugwervels.
“Daar hoefde ik tijdens deze heerlijke cruise
even niet aan te denken. Later dit jaar zien we
wel verder”, aldus een positieve Evelien.
Het gezin maakte een fantastische achtdaagse
trip naar de Noorse fjorden vanuit Rotterdam.
“Voor deze cruise hoef je geen vliegreis te
maken en dat was beter voor de zusjes”,
verklaart Gruben. “Wij begeleiden deze
cruise persoonlijk en dat was in dit speciﬁeke
geval heel prettig. Bovendien beschikt de
Westerdam, onderdeel van de vloot van de
Holland America Line, over alle faciliteiten
en comfort, dus konden de meiden heerlijk

ontspannen genieten.”
Voor Annemiek en Evelien was het een onvergetelijke ervaring die hen alle sores even deed
vergeten en hen volop energie gaf om er weer
met volle moed tegenaan te gaan.

- De zusjes voor vertrek -

HUIS TER GEUL
HOTEL AANBIEDING

VALKENBURG / ZUID LIMBURG

MIDWEEK

€ 99,00

p.p. logies
en ontbijt
Half pension of Vol pension
is ook mogelijk

v.a.

Johan & Linda Hardy
Neerhem 87, 6301 CG,
VALKENBURG AAN DE GEUL
www.huistergeul.nl, Tel: 043-6012032

Bergen op Zoom, daar waar Brabant Zeeland kust… lekker genieten op de
Brabantse Wal. Camping de Heide in 2011? Reserveer nu een mooie (voor-)
seizoenplaats voor 2011 en kom alvast in september genieten!
***Kijk voor meer info & aanbiedingen op www.campingdeheide.nl***
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Special

Varen op de Rottemeren
Echte Rotterdammers weten wat een prachtig recreatiegebied er al vele jaren op nauwelijks een paar kilometer van de grote stad ligt. We bedoelen de Rottemeren. Menigeen
heeft daar zo zijn herinneringen aan. Zo ook mevrouw Corrie van Vianen-Rietveld. De
inmiddels 92-jarige heeft daar met verloofde Wim heel wat plezierige uurtjes doorgebracht
op zeilboot de Woelwater.

“Mijn man is begonnen met een
kano.
Die had hij met zijn broer Dirk.
Later hebben ze samen hun eerste
zeilboot gebouwd, achterin de tuin
bij zwager Herman Roozenbeek.
De mast voor de boot maakten
ze op de zolder van het ouderlijk
huis aan de Paradijslaan. Via het
raam lieten de broers hem op straat
zakken en daarbij raakten ze de
tramleiding net niet! De zeilen
werden door een bedrijfje gemaakt.
Om voor die boot te sparen gingen
ze niet meer op zaterdag naar de
bioscoop.”
Bij de boer
Met deze boot was het elk weekend
heerlijk zeilen. “Eerst lag de zeilboot aan de Kralingseplas, maar
dat was wat lastig met die brug
over de Boezem. Daarna lagen
ze bij de brug over de Rotte bij
Terbregge. Daar kon ‘ie ook in de
winterstalling. In de zomermaanden
hadden ze een plaats bij een boer

- Vader aan het roer -

- In het riet -

in Zevenhuizen. Daar is nu een
restaurant. We waren nog jong en
ik mocht altijd meevaren van mijn
moeder, maar mijn aanstaande
schoonzus niet. Dan ging haar
vader mee en tussen die twee in
zitten!”, zo weet ze zich lachend te
herinneren.
Na enige tijd kochten Wim en
Corrie, inmiddels verloofd, een
eigen tweedehands zeilboot, een
BM. “Die stond te koop in de
krant en kostte 180 gulden. Toen ik
erover begon zei ze meteen: ’Moet
je doen’. Omdat mijn moeder geen
kostgeld van mij wilde hebben,
had ik wat kunnen sparen. Zo konden we onze eigen boot kopen. Hij
was helemaal compleet; we konden
er zo mee wegvaren.”

langs de graskant.
“We moesten wel liggeld betalen.
Voordat we vertrokken kochten we
altijd een kan melk. Je had niet zoveel spullen bij je. Aan boord was
een primus, maar meestal aten we
gewoon brood. Alle spullen gingen
in het vooronder en we sliepen op
de houten bodem met een kussen
voor onder je hoofd en eentje voor
onder je heup. Verder lag je onder
een dekentje. Maar wel met de
zwaardkoker tussen ons in!”
Na een zaterdagmiddag/-avond
en hele zondag heerlijk op het
water, was het tijd huiswaarts te
keren. “Op zondagavond zorgde
mijn moeder altijd dat er voor ons
nog wat te eten was. Ze had een
’prakkie’ bewaard of een slaatje
klaargemaakt. Als er niet gevaren
werd, kwam mijn verloofde altijd
op zondagmiddag langs. Toen aten
de mensen vaak op zondag tussen
de middag warm. Mijn verloofde at
dan eerst bij zijn ouders en om een
uur of twee kwam hij bij ons. En

Eten
Dat varen gebeurde uitsluitend op
de Rotte en de Rottemeren. Bij
goed weer ging het op zaterdagmiddag op de ﬁets via Bleiswijk naar
de boer. De diverse boten die daar
een ligplaats hadden, lagen gewoon

Vakantie in het

dan schoof hij graag weer aan!”
Duitsland
In de eerste oorlogsjaren werd er
nog volop genoten van het zeilen.
Daar kwam een eind aan in mei
1942. Wim werkte bij het GEB en
kreeg te horen dat hij moest gaan
werken in Duitsland. Corrie en
Wim besloten nog snel te trouwen
en gaven elkaar, samen met nog
tien andere stellen, op 27 mei het
ja-woord op het Rotterdamse stadhuis.. Mevrouw weet het nog goed.
“Onze ‘huwelijksreis’ bestond uit
het de dag na de trouwerij met de
BM op de buitenboordmotor vanaf
de Rottemeren via de Ringvaart
naar Nieuwerkerk varen. Van daaruit kwamen we via een sluisje op
de Hollandsche IJssel. In de werkplaats van Van Staveren aan de dijk
in Capelle aan den IJssel konden
wij onze boot veilig opbergen.
We trouwden op woensdag en op
maandag is mijn man naar Berlijn
vertrokken.” Negen maanden later
werd de eerste zoon geboren.
“Na de oorlog heeft mijn man
met wat familie nog wat zomers
gezeild, maar voor een gezin met
kleine kinderen was zo’n zeilboot
niet echt geschikt. We hebben ‘m
toen maar verkocht.”
Tot eind jaren vijftig gingen Corrie
en Wim met het gezin naar zomerhuisjes in Rockanje, Hoek van
Holland, Ede en Lunteren. Op een
gegeven moment ging het watersportgevoel toch weer kriebelen en
werd een stalen sloep gekocht en
verbouwd tot motorboot. Daarmee
trok het gezin nog vele jaren door
heel Nederland.
Bab Riem Vis

- Heerlijk varen -

van Brabant

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

€ 582,00

Arrangement speciaal voor Senioren
(incl. busretour/3 halve middagtochtjes en toeristenbelasting,
met gezellige avonden.) Nog beschikbaar van 17 tot 24 september
Alle kamers begane grond met eigen terras, douche, tiolet,
tv, telefoon, u hoeft geen trap te lopen en kunt
zo naar buiten, heerlijk toch!!!
Geen toeslag voor 1 pers op een 2 pers. kamer.
Opstapplaats: Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht.

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

Van onze leraar Frans kregen we het
adres in Parijs waar we goedkoop
konden overnachten. Het was de
Kweekschool (huidige Pabo) waar
de leerlingen buiten de vakanties
ook intern waren. Hoe erheen?
Geen geld om met de trein te gaan,
maar mijn vriend en ik hadden wel
een ﬁets. “Veel te gevaarlijk met die
terugtraprem de hellingen af in het
noorden van Frankrijk.” Dus een
handrem geregeld.
Mijn vriend sliep in een waterdichte
slaapzak en ik in een hangmat, niet
realiserend dat de bomen niet altijd
op een gunstige afstand stonden.
Op een avond hoorden we een ezel
balken en ‘s morgens een meisje een
Frans liedje zingen.
We vorderden, maar kwamen pas
na drie dagen midden in de nacht in
Parijs aan.
De Kweekschool was gesloten.
Mijn vader had al gezegd: “Mocht
je geen slaapplaats kunnen vinden,
ga dan naar een politiebureau.” We
vonden een klein politiebureau in
een smalle straat. Na een oefening Franse taal en inlevering van
ons paspoort kregen we een cel
toegewezen. Eén cel. Met een bed
van beton. We zullen wel ‘kop-aankont’ geslapen hebben, een andere
manier was niet mogelijk. We werden in een diepe slaap gestoord
door rumoer en geloop en gelach
van agenten, maar wat wil je in het
hartje van Parijs.
De volgende dag stonden tot onze
verbazing onze ﬁetsen andersom op
de standaard. Daar kwam dus dat
rumoer vandaan. De agenten van
de nachtploeg vonden onze zware
ﬁetsen blijkbaar erg interessant en
hadden ze op straat uitgeprobeerd!

** NOORWEGEN **

Special
S
i l

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

Vraag naar ons
Kerstarrangement

1950

Keta Tours
Tel. 035 5882191

T O U R S

info: www.KETA.nl
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Special

Vakantiekamp was vrijgevochten bende
Bij de Gereformeerde kerk in Terbregge stonden wij
gereed met ons koffertje om een weekje op vakantie te
gaan naar Soesterberg. Geen idee waar het lag, en hoever we moesten rijden met de vrachtwagen van de Gebr.
van Eijnsbergen, die ons er heen zou brengen.
Wij, dat waren de leden van
jongelingsvereniging Jonathan
en meisjesvereniging Ruth. Zo’n
veertig tussen de twaalf- en zestienjarigen, waarvan de meesten
nooit op vakantie gingen. De
vrachtwagen, die in het dagelijks
leven vrachten kolen vervoerde,
was omgebouwd met lange banken
voor de jongelui en er was een
overkapping opgezet, want het was

-Aan de maaltijd. -

verboden personen te vervoeren in
een vrachtwagen. We kregen orders doodstil te zijn, als de politie
ons zou aanhouden.
Leider was ‘Ome Leen’ van der
Hooven. Hij was heel actief in
het jeugdwerk en organiseerde dit
‘uitje’ met een aantal vrijwilligers.
Na veel gehobbel kwamen we op
de boerderij van boer Voorthuizen
in Soesterberg. Ik was nog nooit
een week van huis geweest en de
spanning was groot.
Prikbeddengoed
Aangekomen kregen we onze
slaapplaatsen aangewezen. De
jongens in de stal en de meisjes
in een hooischuur. Er lag schoon
stro op de vloer, daar konden we
ons meegebrachte beddengoed op
uitspreiden. Je tas aan het hoofd-

einde en de koude pomp op het
erf bleek de wasgelegenheid. Het
stro prikte ’s nachts aan alle kanten
door mijn laken. Het koude water
van de pomp nodigde ook niet uit
tot een stevige wasbeurt, de schone
onderbroek werd verwisseld onder
het prikbeddengoed.
Buiten op het erf stond de lange
eettafel op schragen, met banken
eromheen van planken op veilingkisten, misschien wel dezelfde als
in de vrachtauto. Ons bordje en
bestek hadden we zelf meegenomen, dat moesten we na het eten
zelf afwassen onder de pomp.
Tante Truus van der Meer, één van
de vrijwilligers, kookte voor ons
en vanzelfsprekend waren er ook
corveebeurten (zie foto). Wanneer
er veel eten overschoot, prakte
tante Truus er een salade van, op
smaak gebracht met een beetje
zuur en een rauw uitje. Van oud
brood werd broodpap gemaakt. Het
was 1948, nog maar een paar jaar
na de hongerwinter!

- ’ Oom Leen” met sigaret. -

Verdwaald
Ik herinner mij lange wandelingen
naar Soest en omgeving evenals
een bezoek aan vliegveld Soesterberg. Eénmaal een nachtwandeling
waarbij we in het donkere bos
verdwaalden en uiteindelijk drie
uur lang ‘slaapwandelden’ van
moeheid. Verder werd er met de
andere meisjes en jongens wat
om de boerderij gehangen, want
ondanks de goede bedoelingen van

onze reisleider was er geen strakke
organisatie.
Midden in de week kwamen er
ouders (die een auto bezaten)
op bezoek bij hun kroost en
constateerden dat het een aardig
vrijgevochten toestand was, maar
desondanks hadden wij het naar
ons zin. Doordat we al niet veel
gewend waren, wisten we ook niet
wat we misten. En gelukkig maar.

PROFITEER NU VAN DE VROEGBOEKTARIEVEN VOOR CRUISES VANUIT ROTTERDAM

Bent u onze gast in 2011?

Incl.:
 volpension (ontbijt, lunch en diner)
 havengelden
 Nederlandse assistentie

Excl.:
 drankjes en
fooien (US $11,- p.p.p.d.)

8 dagen Noorse Fjorden
ms Ryndam 22 mei, 5 juni, 3 juli 2011
ms Rotterdam 26 juni 2011

21 dagen Middellandse zee
ms Ryndam 2 mei 2011

Vanaf € 793 per persoon

Vanaf € 2095 per persoon

15 dagen Noorse Fjorden en Noordkaap
ms Ryndam 12 juni en 10 juli 2011

12 dagen Hoofdsteden
Oostzee met St. Petersburg
ms Rotterdam 2, 14 juni, 21 juli,
2,14,26 augustus, 7 september 2011

Vanaf € 1646 per persoon

Vanaf € 1482 per persoon
ingskosten!!

Geen reserver

www.dockc.nl

Vraag het complete programma, ook met
cruises naar New York - www.dockc.nl
www.dockc.nl
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Vrienden Voordeelpagina
BON

BON

BON

Leuke anekdotes en
wetenswaardigheden
met Scheurmail Rotterdam

Zullen wij laten hoo-ooren …
SP-AR-TA 1969-2010

Holland
Pop Festival

Scheurmail Rotterdam is een email scheurkalender met prikkelende wetenswaardigheden over de stad van toen en nu. Met
korte anekdotes, weetjes, feiten en cijfers, typisch Rotterdamse
uitdrukkingen en natuurlijk humor. Kies zelf of u de scheurmails dagelijks of wekelijks wilt ontvangen. Meer uitleg en
voorbeelden vindt u op www.scheurmailrotterdam.nl
De normale prijs is 7,50 euro per jaar,
Vrienden van De Oud-Rotterdammer betalen slechts
Het abonnement eindigt automatisch na een jaar, u zit er dan
niet aan vast en hoeft het abonnement niet op te zeggen. Met uw
aanmelding maakt u tevens kans op een replica van het schilderij De Reus van Rotterdam t.w.v. 60 euro.
Stuur deze bon in 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
U ontvangt dan een email met de betalingsgegevens, zodra de
betaling binnen is start de toezending van de scheurmails.
ik ben vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal € 5,ik ben geen vriendenlid en betaal daarom € 7,50

Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen
twee euro korting en
betalen slechts

€ 5,-

is een gebonden paperback, telt 240 pagina’s
en kost in de winkel € 16,95.

€ 14,95

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

Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer
en ik betaal € 14,95

Drie legendarische dagen in Kralingen
Een fantastisch verslag van drie wonderlijke dagen in Kralingen, die bij menig vijftigplusser een onuitwisbare herinnering
hebben achtergelaten. Een schitterend boek vol, deels niet
eerder gepubliceerde, foto’s en onvergetelijke herinneringen.
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 waarna na
betaling, het boek wordt toegestuurd.

Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer
en ik betaal € 22,50
Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 24,50

Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 16,95
Naam en voorletters:

Naam en voorletters:

Straat:

Straat:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Tel:

Tel:

Straat:

Email:

Email:

Postcode en plaats:

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

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

Naam en voorletters:

Tel:
Email:

BON

Sluit aan en word voor 10 euro per jaar
ook Vriend van De Oud-Rotterdammer

Exclusief voor
lezers van
De Oud-Rotterdammer

The Story
of The 3 Jacksons
Als de naam Jackson valt, barsten vele jongere
Nederlanders, ook dertigers en veertigers, van
enthousiasme. Maar dan zal het meestal gaan
om de roemruchte Amerikaanse Jacksonfamilie, waarvan mega-artiest Michael de belangrijkste exponent was. Bij ouderen rinkelt meestal eerst een ander
belletje, want de naam Jacksons genoot hier, en vooral in Rotterdam,
al in de jaren vijftig grote bekendheid. Niet als popfenomeen, maar
als het vermaarde accordeontrio, The 3 Jacksons.
Speciaal voor De Oud-Rotterdammer heeft Leo van der Velde, zoon van Jacksons-lid Harry van
der Velde, een groot aantal populaire nummers van het trio op CD gezet, waarbij de lezers weer
eens heerlijk kunnen wegzwijmelen op de tonen van bekende nummers als Sophietje, Jungen,
komm bald wieder, Twee ogen zo blauw, Soerabaja en tientallen andere hits uit hun jonge jaren.
U kunt deze unieke CD voor € 11,95 bestellen bij De Oud-Rotterdammer.
Vrienden van De Oud-Rotterdammer genieten ditmaal
helemaal een groot voordeel, want zij betalen slechts
en verdienen daarmee dus al
bijna de helft van hun bijdrage terug.

€ 7,95

Wilt u deze prachtige CD thuis ontvangen, stuur dan deze bon naar De Oud-Rotterdammer,
postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel of vul de bon in op de website www.deoudrotterdammer.nl
U ontvangt dan de CD en een factuur met de betalingsgegevens van Leo van der Velde.
ik ben vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal daarom 7,95 euro
ik ben geen vriendenlid en betaal daarom 11,95 euro
Naam en voorletters:
Straat + nummer:
Postcode en Plaats:
Tel:
Email:

Wilt u ook graag een dikke(re), leesbare gratis De Oud-Rotterdammer, met meer
ruimte voor die heerlijke nostalgische verhalen, meld u dan nu aan als Vriend van
De Oud-Rotterdammer door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en op te
sturen naar de krant. Door toestemming te geven via een automatische incasso uw bijdrage als Vriend van De Oud-Rotterdammer te voldoen, hoeft u er zelfs verder geen
enkele moeite voor te doen.
Knip onderstaande bon uit en stuur deze naar:
De Oud-Rotterdammer
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel

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 juni 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:

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

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

Dinsdag 24 augustus 2010

pagina 21

Cabaret- en Revuegezelschap Lach en geniet
Per kunstmaan van Tirool tot Texas

door Roland Vonk

Het Rotterdamse Cabaret- en Revuegezelschap Lach en Geniet was bescheiden en ambitieus tegelijk. Het
aantal optredens in het bestaan van de groep - van 1945 tot 1960 - was beperkt. Het varieerde van een paar
keer per jaar tot eens in de maand. En iedereen was amateur. Maar het aantal ensembles dat is samengesteld uit leden van Lach en Geniet is werkelijk indrukwekkend.
Er was een hawaiian-ensemble, De
Kalua’s. Er was een cowboy-band,
The Texas Singers. Grondleggers Jan
en Pierre Petri traden op als duo, als
twee jongens met een gitaar, onder
de naam De Gebroeders Petri, en ook
wel als: Petri & ’t Zelfde (naar het bekende duo Scholten & Van ’t Zelfde).
Dan is er nog een tijdje krontjong-muziek gebracht, muziek uit NederlandsIndië. Verder was er het mondharmonica-trio ‘De Drie J’s’ (dus die
naam werd toen al gebruikt!). Je had
Petri’s Edelweisskapel met zang van
Nella Branda (artiestennaam van Nel
Brand), uiteraard gemodelleerd naar
Olga Lowina en haar Edelweisskapel.
Er was het zangtrio The Three Stars,
dat wel wat weghad van The Andrews
Sisters.

- Toegangskaart -

Groepslid Anton de Wit bracht een act
met zingende zaag. En dan traden de
broers Jan en Pierre in de jaren vijftig
ook nog geregeld op als De Petri’s,
samen met Joep van Munster (zwager
van Pierre) en Hugh den Ouden (later
onder meer pianist van Dorus, en
trompettist bij Toon Hermans).
Op avonden van Lach en Geniet
beklommen meerdere van deze
combinaties achter elkaar het podium,
maar ze werden ook wel los geboekt.
Padvinderij
Lach en geniet is opgericht op 15
december 1945, grotendeels als
uitvloeisel van de padvinderij.
Zanger-gitarist Jan Petri (1926), in
het dagelijks leven lang boekhouder
geweest, en inmiddels 84 jaar: “Ik
verzorgde voor de padvinderij zaterdagavonden. Meisjes voerden daar
een lintenspel op. ’s Zondags gingen
we met allemaal jongens en meisjes
van de padvinderij naar de bioscoop.
Op weg naar huis zei ik een keer: we
kunnen wel een gezelschap oprichten.
Zo is het ontstaan.”
Het gezelschap begon met elf leden.

Al gauw vielen er jongens af die
naar Indië gingen, maar met allerlei
wisselingen wist Lach en Geniet toch
die enorme variëteit aan ensembles
samen te stellen en steeds nieuwe programma’s te maken van sketches en
liedjes. Er werden veel eigen teksten
gezongen op bestaande melodieën,
en voor thema’s van voorstellingen
werd nog wel eens gekeken naar
de actualiteit. Jan: “Bijvoorbeeld
toen die kunstmaan voor het eerst
afgeschoten werd. Toen noemden wij
onze cabaret-revue ‘Per kunstmaan
de wereld rond’. En dan deden we
zogenaamd allerlei streken aan. Tirol,
Texas, noem maar op. Net waar de
muziek vandaan kwam.”
Alarmpistolen
Voor de komische noot bij Lach en
Geniet zorgde vooral Bob Philipsen.
Jan: “Hij was een soort André van
Duin van het gezelschap.”
Zo speelde Bob een belangrijke rol in
een komische cowboyact.
Annie van Elewout, zangeres en
hawaiian-gitariste, was hierbij de
presentatrice. Als ze opkwam ging er

- Lach en Geniet bij de start in 1945. Boven vlnr Lien Brugman, Toon Braun, Tiny Philipsen, Frits Schel, Jan Petri. Midden vlnr Wil Hoffman, Pierre Petri. Onder vlnr Annie Sterk,
Rinus Bolte, Annie Petri, Jaap Michielsen, Til Hoffman, Bob Philipsen -

een klein stuk doek open en zag het
publiek een brandend cowboyvuurtje.
Annie kondigde de Texas Singers
aan, en zodra zij het woordje ‘Texas’
uitsprak, gingen er knalerwten en
alarmpistolen af, zodat het leek of
er werd gevochten. Annie viel dan
‘ﬂauw’ en Bob kwam al schietend van
achter uit de zaal, een groot, dik touw
voorttrekkend. Daar zat zijn paard
aan. Een klein speelgoedpaardje op
wielen. Met in het begin een ﬂinke
staart. Maar na verloop van tijd had
het enthousiaste publiek zo vaak aan
die staart getrokken dat er weinig
meer van over was.
Inderdaad, amusement uit een andere
tijd.

Crosio’s
Het laatste optreden van Lach en
Geniet was in 1960, maar Jan Petri
herinnert zich dat het vanaf 1958 al
minder werd. “Mensen gingen minder
feesten. De tv was in opkomst. Toen
heb ik gezegd: Voordat we helemaal
afgaan en niks meer hebben, stoppen
we d’r mee. En toen is iedereen z’n
eigen weg gegaan.”
Jan heeft zich met een klein groepje
gestort op dansmuziek. En later heeft
hij twee periodes bij De Crosio’s
gespeeld.
“Het is altijd erg leuk geweest.”

Wie heeft er NIET in De Crosio’s gespeeld?
Nou, Jan Petri is gevonden. En hoe. Dit voormalige lid van De Crosio’s bleek een heel album vol met foto’s en
folders te koesteren van het amusement waar hij vroeger als amateur in zat.
Fantastisch materiaal. Hierboven een
verhaal over het cabaret- en revuegezelschap dat Jan oprichtte voor hij
toetrad tot De Crosio’s.
Piet den Ouden
Ja, en dan denk je dat je dat Rotterdamse amusementsgezelschap De
Crosio’s wel zo’n beetje in kaart hebt
gebracht, duiken er toch weer nieuwe
namen op. Van Tonnie van der Sluis,
dochter van de overleden muzikant
Henk van der Sluis, heb ik een
fotokaart gekregen met een versie van
The Crosio’s waarin naast Tonnie’s
vader ene Piet den Ouden accordeon
speelt en, vermoedelijk, ene Corrie
Spruit zingt. En ergens op een foto in
het plakboek van zanger/bassist Bob
Govers ben ik ook nog Cor de(n) Otter
tegengekomen. Ik kan zo langzamerhand beter vragen: wie heeft er NIET
in De Crosio’s gespeeld? Maar toch:
wie heeft informatie over de genoemde
personen?
The Three Johnsons
De namen van The Three Johnsons
van het eerste uur zijn ook nog niet
boven water. The Three Johnsons
waren zo’n beetje een kopie van The

Three Jacksons. Na protesten hebben
ze zich omgedoopt tot The 3 Crosio’s,
en nog weer later tot De Crosio’s. Wil
de Graaff was een van de allereerste
leden. Zo rond 1954 traden Henk van
der Sluis en Wim de Grouw of Wim
de Gouw toe. Maar wie waren de
mannen die zij vervingen? Bijgaand
een foto van The Three Johnsons in de
allereerste samenstelling, en de tweede
versie, met Henk en Wim. Wie spreekt
het verlossende woord?

Die helemaal niet slecht klinkt. Mooi
materiaal voor de radio. Maar er kleeft
wel weer een vraag aan. Die plaat is
opgenomen in de Rotterdamse geluidsstudio Henri van Veen. Wie weet daar
iets over?
Nogmaals Baby Prins
Al weer even geleden heb ik hier
in Bal Na informatie gevraagd over
de in 1990 overleden Rotterdamse
jazz-trompettist en orkestleider Baby
Prins. Via via kreeg drummer Martin
Beekmans (1920) de oproep onder

- Label van de Johnsons 78-toerenplaat -

Studio Henri van Veen
Intussen is zowaar geluid opgedoken
van die tweede samenstelling van The
Three Johnsons: een privé-opname
op 78-toerenplaat, uit ongeveer 1954.
Tonnie van der Sluis had die plaat.

- The Three Johnsons van het eerste uur.
Rechts Wil de Graaff Wie zijn de mannen
links en midden -

ogen. Martin komt uit Rotterdam, is
al in 1941 verhuisd naar Hilversum,
heeft veel opgetreden met het orkest
van Klaas van Beeck en met the Skymasters, en in 1940 monsterde hij als
drummer aan bij het orkest van Baby
Prins. Beekmans: “Ik kende Baby
Prins van de muzikantenbeurs in Amsterdam. Keurige man. Hij trad op in
rokkostuum. En hij speelde geweldig
trompet. Leuke solo’s. Hij maakte ook
zelf de arrangementen voor zijn orkest.
“In die tijd had je met orkesten steeds
een engagement voor een maand.
Bijvoorbeeld een maand in Frigge, in
Groningen, een maand in ‘t Zuid, in
Den Haag, en een maand in Pschorr,
in Rotterdam. Je reisde van maand
naar maand. “Op 1 mei 1940 begon
ik bij Baby Prins. We speelden in
Pschorr. Op aanplakbiljetten werden
we aangekondigd als ‘het befaamde
orkest van Baby Prins’. Maar toen de

- The Three Johnsons, tweede samenstelling, ca 1954. Vlnr Henk van der Sluis,
Wim de G(r)ouw, Wil de Graaff -

oorlog uitbrak, op 10 mei, hielden we
alweer op. Het was afgelopen. Vier dagen daarna kwam het bombardement,
waarbij Pschorr is verwoest. Nou ja, ik
heb tien leuke dagen gehad.”
Op de een of andere manier is Baby
Prins, die naar verluidt joods was, de
oorlog doorgekomen. In 1964 heeft
Martin hem nog eens gesproken in
New York waar Prins toen woonde
en optrad. Kortom: de puzzelstukjes
stapelen zich op, maar het plaatje is
nog verre van compleet.
Roland Vonk

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.
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OUD ROTTERDAMMERTJES
GEVRAAGD
PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

ARNOUD VOET

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

Te koop: Vrijstaande recreatiebungalow op eigen grond in
Zeeland: Burgh-Haamstede, Westerseweg 3, Scaldoort nr. 64
op loopafstand van strand, bos en golf.
Vraagprijs € 249.000.- k.k. Info: www.hansehanse.nl
objectnr. HS 181 of bel naar bel 0111-655777

TE KOOP GEVRAAGD

PARTY & VERHUUR

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:

t

Wij weten wa
feesten is!

Tegelwerk - Onderhoud - Keukens
Badkamers - Pleisterwerk -Timmerwerk

0180 - 61 41 79

FOTO’S

Rob Monsma

Adrienne Solserpad 2
3066 GC Rotterdam
Tel. 010– 8415345, Mob. 06 - 29041747
r.monsma@klussenier.nl, www.klussenier.nl

Voor de echte liefhebber van Rotterdam hebben
wij van het blad Ons Rotterdam vanaf het 2e t/m
de 29e jaargang de uitgaven compleet.
Interesse? Neem contact op via gerekit@hotmail.
com of per brief naar Gerda van Geene, Dreef 35,
3204 GB Spijkenisse. Tel: 0181-644928.

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

www.fotovanrotterdam.nl

Verzamelingen
Nederlandse- en
Buitenlandse Postzegels.
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55

Ambachtelijk snoep voor iedereen ! !
Proef de echte ouderwetse smaak
,zoals snoep hoort te zijn.
Suikervrij snoep en zachte snoep in diverse
smaken. Drop gemaakt met Arabische gom
(voor een betere darm werking)

verkrijgbaar bij;
Totaal Gemak RAIKA;
Winkelcentrum Binnenhof 55
Rotterdam-Ommoord
en

www.snoepvooriedereen.nl
Ontdek opnieuw Oud Delfshaven

Timotheus Decoraties
Voorhaven 38 C
Kandelaars
Fotolijsten
Zijden bloemen
Delfts blauw

Rotterdam

Iconen
Kaarsen
Religiosa
Kaarten

Open Wo – Za 12.00 tot 17.00

STAAL ROTTERDAM PRESENTEERT :

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

Meezing gala van Staal
Op zondag 5 sept., 17 okt., 21 nov. en 19 dec. spetterende live
artiesten in een ongedwongen sfeer in de mooiste zaal van
Rotterdam, Zaal Staal.

010 888 22 15

Met zondag 5 september:

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

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

Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen

Zaal Staal
Beursplein 33
3011 AA Rotterdam
010 4443494
www.staalrotterdam.nl

Kaarten € 9,00 per stuk inclusief een welkomst drankje
Zaal Staal open vanaf 13.00 uur. Aanvang programma vanaf
14.00 uur. Let op!! Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus
bestel snel via: info@staalrotterdam.nl of bel 010 4443494

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

Wij zijn gemakkelijk te
bereiken met het openbaar
vervoer, halte Beurs.

Natuurlijk kunt u in Zaal Staal
van een hapje en een drankje genieten

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Nazomeren in de Vlietlanden?
Maak een tocht met de
Vlaardingse Fluisterboot

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras
Iedere dag 5 verschillende menu's
van € 9,15 - € 15,50
Op werkdagen kunt u belegde
broodjes en (overwerk)maaltijden
bestellen. Bij grote bestellingen
kunt u gebruik maken van
onze bezorgdienst.

Maak een rondvaart met de Vlaardingse Fluisterboot ‘Andante’ en geniet van
de stilte en de fraaie natuur van de Vlietlanden in Midden-Delfland.
Rondvaarten op zaterdagen, zon- en feestdagen om 13.00 uur en 15.30 uur en
op woensdag om 14.30 uur. Vertrekpunt en kaartverkoop vanaf de kade
tegenover de Polderpoort, Watersportweg 11.

Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

Voor speciale groepsarrangementen kunt u informeren en boeken bij Het Jachthuis,
telefoon 010-590 34 11, de Polderpoort, telefoon 010-249 22 55 of
per e-mail: boeking@vlaardingsefluisterboot.nl
Vaarseizoen april tot oktober
www.vlaardingsefluisterboot.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
ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT
Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden

Tegen inlevering van deze ingevulde bon ontvangt u d 1,00 korting!
U betaalt d 5,50 i.p.v. d 6,50.
Naam: _______________________________________________________
Adres: ________________________________________________________
Postcode: _____________________________________________________
Woonplaats: __________________________________________________
E-mailadres: __________________________________________________
Geldig gedurende vaarseizoen Fluisterboot 2010.

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
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Nacht van de Kaap 4 september 2010;

ode aan Japie Valkhoff
Zaterdag 4 september is de tweede
editie van De Nacht van de Kaap; een
live muziekfestival dat de historische en
legendarische tijden van Katendrecht
als zeemanskwartier en uitgaansgebied
laat herleven. Het festival vindt plaats in
diverse bestaande en speciaal voor deze
avond ingerichte horecagelegenheden op
Katendrecht, die nog de sfeer uitademen
van weleer. Vele muzikanten en artiesten
dragen bij aan de volle programmering,
waarbij heden, verleden en toekomst bij
elkaar gebracht worden onder de noemer: De Nacht van de Kaap.
Tijdens iedere editie van De Nacht van de Kaap
staat een artiest centraal die veel heeft betekend
voor het (Rotterdamse) levenslied. Dit jaar is dat
de in 1992 overleden Japie Valkhoff. In 2010 is
het precies 100 jaar geleden dat deze beroemde
accordeonist, zanger, lied- en tekstschrijver werd
geboren. Een ode aan Japie Valkhoff mag deze
Nacht niet ontbreken.
Jaap Valkhoff is o.a. bekend van nummers als
‘O Johnny’, ‘Diep in mijn hart’, ‘Ik ben Japie
de Portier’ het Feijenoordclublied ‘Hand in hand
kameraden’ en het scabreuze ‘Ik heb mijn hart op
Katendrecht verloren’.
Samen met een groot showorkest onder leiding van
Pierre van Duyl zingen bekende zangers en zangeressen de mooiste nummers uit het repertoire van
Japie Valkhoff. Pierre Bokma, Maarten van Roosendaal, Frederique Spigt, Kim Hoorweg, een elftal
Oud Feyenoordspelers, de Zusjes van Wanrooij,
Lola & Doris van Duijl, Louis Kockelman, Annie
de Reuver en Pam Feather vervullen deze taak.
Tijdens de show wordt een boek over het leven van
Japie Valkhoff gepresenteerd, geschreven door zijn
zoons. Wethouder Laan krijgt het eerste exemplaar.
Ode aan Jaap Valkhoff; aanvang 21.00 uur op de

-- Er op uit! Kalender
s

Augustu

Braderie ‘Zomerdag’

28

Centrum Hendrik-Ido-Ambacht – 10.00-16.00 uur

s

Augustu

Cursusmarkt Rotterdam

28

Centrale bibliotheek Hoogstraat – 12.00-16.30 uur

ber

Septem

Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival

8 t/m 10

kade bij de Fenix Loods.
Toegang € 15,-, kaarten bij Theater Walhalla, via
www.theaterwalhalla.nl of bij de ingang aan de
kade!
Aansluitend is er tot 04.00 uur in de Fenixloods
het “Grootste Danspaleis van Nederland”. Hier kan
gedanst worden tot in de late uurtjes zoals gebeurde
in de legendarische Dancing Walhalla. Speciaal
voor Het Grootste Danspaleis van Nederland heeft
de Nacht van de Kaap de grootste sensatie van
North Sea Jazz van afgelopen jaar ‘Sven Hammond Soul’ gestrikt. Merdan Taplak Orkestar, DE
hit van Camping Rotterdam 2010 maakt het feest
compleet!
Het festival is grotendeels gratis toegankelijk. Voor
de Ode aan Japie Valkhoff, Het Grootste Danspaleis van Nederland en concert van De Tunes wordt
entree gevraagd. Meer informatie over kaartverkoop, volledige programmering is te vinden op
www.denachtvandekaap.nl De Nacht Van De Kaap:
4 september, van 20.00 - 04.00 op Katendrecht.

Gedurende 8 dagen de mooiste philharmonische concerten in het
teken van de wederopbouw van Rotterdam - www.gergievfestival.nl

ber
Septem

3, 4 en 5

Wereldhavendagen

ber
Septem

3, 4 en 5

Internationaal Shantyfestival

ber
Septem

4

ber
Septem

5

ber
Septem

6

Rotterdam, centrum en havens.

Verschillende podia tussen de Leuvenhaven en het Haringvliet
– www.shantyfestivalrotterdam.nl

De Nacht van de Kaap

Ode aan Japie Valkhoff, Grootste Danspaleis van Nederland,
Kroegentocht langs de beroemdste en beruchtste café’s vande
Kaap. Diverse horeca op de kaap - 20.00 uur – 04.00 uur www.denachtvandekaap.nl

Meezing gala van Staal, met bekende
en minder bekende artiesten

Zaal Staal, Beursplein 33 (Beursgebouw) - Aanvang programma 14.00 uur, zaal open v.a. 13.00 uur - Kaarten € 9,- (incl. een
welkomstdrankje). Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus
bestel snel via: info@staalrotterdam.nl of 010-4443494

Tai Chi in
Laurens Antonius IJsselmonde
Kennismakingsles Tai Chi om 19.00 – entree € 1,Laurens Antonius IJsselmonde – Groene tuin 1

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

Tai Chi in Laurens
Antonius IJsselmonde

Meld u aan voor de Superreünie!

Nieuw in het programma van Laurens Actief: Tai Chi. Met Tai Chi traint u uw hele
lichaam en maakt u uw spieren, zonder
deze al te veel te belasten, sterker en
soepeler. Door de gemakkelijke, langzame bewegingsoefeningen is Tai Chi
geschikt voor iedereen.

De Oud-Rotterdammer wil ter gelegenheid van het eerste lustrum van de krant een wel
heel bijzondere reünie organiseren voor al onze lezers. Op een prachtige locatie, het Van
Nellegebouw in de Spaansepolder. Het kan een geweldig festijn worden waar u al die oude
bekenden uit uw straat, uw buurt, van uw sportvereniging, uw werk of uw dansschool weer
eens kunt ontmoeten. En daarvoor hoeft u niets anders te doen dan u opgeven!

Wilt u Tai Chi een keer uitproberen? Kom dan naar
onze kennismakingsles op maandag 6 september
om 19.00 uur in Antonius IJsselmonde. De kosten
bedragen € 1,-. Vanaf maandag 13 september kunt
u ook een cursus Tai Chi volgen. De cursus wordt
gegeven door Richard Sudiono. Hij geeft al negentien jaar les en heeft zijn opleidingen gevolgd in
zowel China als Nederland. De kosten voor twaalf
lessen bedragen € 90,-.
Laurens Antonius IJsselmonde vindt u aan de
Groene Tuin 1 in Rotterdam IJsselmonde. Tramlijn
23 stopt voor de deur.
Laurens Actief organiseert activiteiten voor 55plus. Van aqua gym, koersbal, nordic walking en
yoga tot dansavonden. Voor meer informatie of het
bestellen van de gratis Laurens Actief folder kunt u
bellen met 010 479 86 66 of kijk op www.laurens.
nl onder activiteiten.

De organisatie van zo’n Superreünie vergt een
enorme voorbereiding en is een kostbare aangelegenheid. Daarom is het van het grootste belang
dat wij zo spoedig mogelijk een indruk krijgen van
hoeveel mensen we kunnen verwachten, want bij
onvoldoende belangstelling kan het niet doorgaan
en dat zou bijzonder spijtig zijn.
Het aantal deelnemers is mede bepalend voor de
prijs en die willen wij natuurlijk zo laag mogelijk
houden. Vooralsnog is het de bedoeling de toegangsprijs vast te stellen op 12,50 euro. Daarvoor
organiseren wij de Superreünie en krijgt u, behalve
een fantastische dag, koffie en een broodje en
gezellig entertainment. Ook is het de bedoeling
dat u de mogelijkheid krijgt tegen een kleine extra
vergoeding te worden rondgeleid door de Van
Nellefabriek en eventueel zelfs een boottochtje te
maken.
Het zijn zo de grote lijnen van het plan, maar we
zijn nog niet uitgedacht.

Stuur op!
Lijkt het u ook een leuk idee en zou u al die oude
bekenden nog wel eens willen zien en spreken,
vul dan onderstaande bon in en stuur deze op naar

De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC
Nieuwerkerk aan den IJssel. Natuurlijk kunt u zich
ook aanmelden via onze website www.deoudrotterdammer.nl waarop u op de homepage een knop
‘Superreünie’ vindt, die u naar het belangstellingsregistratieformulier leidt. Bent u van plan met
meerdere mensen te komen, bijvoorbeeld met een
groep waarmee u eerder al eens een reünie hebt
gehad, vraag alle groepsleden dan ook individueel
een formulier op te sturen.

BELANGSTELLING??

Ja, ik kom met

personen (incl. mijzelf) naar de
Superreünie op 23 oktober in het Van Nellegebouw

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Email:

.........
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8mm S malfilm s o p DVD

KARAKTER
VAN HOUT
VOORDELEN VAN
KUNSTSTOF

Via professionele telecine techniek
♦

€ 1,50 per aangeleverde minuut en

♦

€ 7,50 instelkosten per spoel
Kom gerust eens langs

Dia’s o p DVD

NIEU
nú z W: Woo
on d
er mdLine ®
eerp
r ijs !

♦

€ 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

Karakter van hout, voordelen van kunststof
Schipper Kozijnen heeft hét alternatief op de schuine lasverbindingen
in het kunststof kozijn: WoodLine®. Een mooie rechte verbinding
in kader en draaideel, en de uitstraling van het traditionele houten
kozijn, met behoud van sterkte en de optimaal isolerende
eigenschappen van kunststof.
Kom kijken in onze showroom aan James Wattstraat 5
(Gouwestroom) in Gouda of bel voor meer informatie 0182 52 70 89.

Zonder dat u de deur uit hoeft kunt u dus uw
ogen laten meten of een nieuwe bril uitzoeken.

Bel voor een afspraak, telefoon

0180 – 531 870
oog

ROUKENS

zorg

a a n

h u i s

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

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden voor Rotterdam en omstreken

010-24.29.812

Specialist in aluminium en kunststof kozijnen, schuifpuien
en dakkapellen.

Concept-uitvaart vanaf € 2.950,-Vraag een vrijblijvende offerte aan.

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

Persoonlijke uitvaartzorg

Bewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.

Afgelopen nacht weer
geen oog dichtgedaan?

CarpeDiem, de enige écht handgemaakte
boxspring uit Zweden
A20

Rotterdam

A15

Middelharnis

A15

A29

Dordrecht

N217

A16

A20

Rotterdam

Middelharnis

A15

A29

Dordrecht

N217

Blaaksedijk
Ind.terrein Heinenoord

A16

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

d’Arc Design Dordrecht

A15
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- ’ De kinderen van de
Hoogvlietse wijk Nieuw
Engeland waren heel blij
met de speeltuin die werd
geopend aan de Constanzastraat, toen nog tegen de
directe achtergrond van Shell.
Foto’s verzameling Rein Wolters - ’Onthulling gedenkplaat -

Friendly Firesteen
sluit op
Noordereiland
kringmonument
meidagen 1940
Met een ingetogen ceremonie heeft voorzitter Seyit
Yeyden van de deelgemeente Feijenoord zaterdag 22
augustus op de Prins Hendrikkade op het Noordereiland een Freindly Firesteen
onthuld als herinneringsmonument aan de meidagen
van 1940. Dit gebeurde in
aanwezigheid van betrokkenen en nazaten van
betrokkenen, onder wie de
56-jarige Joop van der Hor,
geboren en getogen op het
Noordereiland.
Hij vertelde na de onthulling het
verhaal van de verschrikkingen van
zijn toen 13-jarige moeder die midden
in het oorlogstumult op 14 mei 1940
terecht kwam. Zij woonde toen bij
haar ouders in de Tulpstraat. Met de
onthulling van het monument is in
Rotterdam de herinneringsring aan de
verschrikkelijke meidagen van 1940
gesloten.
De brandgrens van Rotterdam is een
belangrijke markering in de geschiedenis van de stad en de ontwikkeling
van de hedendaagse stad. In 2006
besloot het stadsbestuur de brandgrens
van het bombardement van 14 mei
1940 in de stad blijvend te markeren.
Op 14 mei 2010 is deze markering
rond het verwoeste stadshart opgeleverd.
In de dagen voor het bombardement
waren Duitse troepen vanaf 10 mei
al op Zuid en het Noordereiland. Het
Nederlandse leger hield de Duitse
troepen tegen op de Maasbruggen.
Het Noordereiland lag in de vuurlinie,
met als resultaat de verwoesting van
de hoofden van het eiland door eigen
vuur: ‘friendly ﬁre’. Alhoewel geen
gevolg van het grote bombardement,
is deze verwoesting onlosmakelijk
met het bombardement van 14 mei
verbonden. Daarom zijn deze verwoeste delen met groene iconen gemarkeerd. Naast het verschil in kleur
met de markering op de Noordoever,
ontbreekt hier ook het silhouet van de
Duitse bommenwerper. Sluitstuk van
de markering zijn de granieten ‘brandgrensstenen’, evenals de markering
ontworpen door Adriaan Geuze van
West 8, en hier, op het Noordereiland,
friendly ﬁre steen genoemd.

Bij deelgemeenteraad Hoogvliet hing
gemoedelijke sfeer tussen fractietafels
Door de snelle groei van Hoogvliet in de jaren vijftig groeide de behoefte naar sociale-,
maatschappelijke- en culturele voorzieningen in de woonomgeving sneller en sneller.
Op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken kwam daarom op 1 februari 1955 de
stichting Maatschappelijke en Culturele Opbouw tot leven om het sociale, maatschappelijke en culturele leven in Hoogvliet te stimuleren. Resultaat was er al snel met de
opening van het Medisch Centrum IJsselmonde-West door wethouder A. Hogeweg
aan de Aveling op 24 september dat jaar.
Dertig jaar later werd naast het metrostation Hoogvliet een nieuw en
modern uitgerust centrum geopend
en kon het oude worden afgestoten.
Zéér tot genoegen van de deelgemeente Hoogvliet, die al geruime
tijd uit de oude hulpsecretarie aan
de Middenbaan was gegroeid.
Een ingrijpende verbouwing
veranderde het in een fraaie
secretarie met raad- en trouwzaal
en kantoren op twee verdiepingen.
Op 6 februari 1987 stelde PvdAdeelraadvoorzitter Cees Duinkerke
het ofﬁcieel in gebruik en dat is
het nog steeds. Vergaderingen van
de deelgemeenteraad werden niet
meer gehouden in het Recreatiegebouw op de hoek van Oude Wal en
Sorongstraat.
Dat vond ik best jammer, omdat
er doorgaans een gemoedelijke
sfeer hing tussen de fractietafels.
Aan de perstafel trouwens ook
onder collega’s als Diny van der
Voorn (weekblad Het Zuiden),
Elly van Gelder en Hans van Dijk
van weekblad Botlek, afwisselend
Ron Vonk en Jan Wolters (geen
familie) van weekblad Delta en
Gonny Koot van het Rotterdams
Nieuwsblad. In de pauze dronken
we een biertje en wisselden eigen
nieuwtjes uit. Daar deed ik vrolijk
en enthousiast aan mee, zonder het
puntje van mijn Vrije Volk tong te
laten zien. Mijn oren waren altijd

- Adrie van der Leer krijgt door Rein Wolters (links) de titel ‘Hoogvlieter van het Jaar’
overgedragen en de bewoner van de Beemd was daar zeer verguld mee -

gespitst op leuke en bruikbare
details.
Leo Stroober nam de voorzittershamer over van partijgenoot
Duinkerke (beiden zijn ondertussen
overleden) en de hamer kwam in
1991 voor maar liefst twaalf jaar in
handen van Hans Elemans van de
Initiatiefgroep Boomgaardshoek en
Platen (IBP), de grootste politieke
partij van Hoogvliet.
Het Recreatiegebouw Oude Wal,
zoals het werd genoemd, was
een geschenk van Shell aan de
bevolking van Hoogvliet en paste
helemaal in het culturele opbouwplan, zoals het ministerie dat bedacht had. Wethouder A.J. van der
Vlerk droeg het op 14 november
1955 over aan de bevolking. Door
bezuinigingen werd het in de jaren

- De Oude Wal met links een deel van de winkels en rechts een gedeelte van het
Recreatiegebouw dat nu niet meer gebruikt wordt en dichtgespijkerd is -

negentig door de deelgemeente
afgestoten en kwam de exploitatie
in handen van een private onderneming. In 1998 werd het herdoopt in
partycentrum Rivuly en nu staat het
vervallen pand al geruime tijd leeg
en is het dichtgespijkerd.
Hoogvlieter van het eerste uur,
‘beroepsbietser en organisator’
en voormalig Shell-medewerker
A.O. (Adrie) van der Leer (helaas
overleden in 1999), was een van de
stuwende krachten in de organisatie
van het recreatiegebouw. Op 25 augustus 1990 werd hij, vanwege zijn
enorme inzet voor de Hoogvlietse
bevolking, benoemd tot Hoogvlieter van het Jaar. Hij kreeg de titel
overgedragen door mijn persoontje,
die in 1989 de eer te beurt viel om
deze een heel jaar te mogen voeren.
De organisatoren van de verkiezing, de Stichting Sportzeskamp
Hoogvliet en de stichting Vrienden
van Hoogvliet, oordeelden in de
jurering van vier genomineerde
kandidaten dat ik me ‘intensief had
ingezet voor mijn woonstad langs
de Oude Maas’. Niet alleen op het
journalistieke vlak, maar ook privé
op zowel het sociale-, culturele- als
het maatschappelijke vlak.
Op het Rijkeeplein (het voormalige

marktterrein waar nu woningen
in aanbouw zijn) mocht ik met
kleindochter Ilona op mijn arm ten
overstaan van honderden mensen
de medaille, oorkonde en een geldbedrag van vijfhonderd gulden in
ontvangst nemen. De vijf ‘snippen’
schonk ik aan Koos van Donk voor
zijn Vogelklas Karel Schot.
Ontploffing
Vanzelfsprekend had ik dat dertig
jaar eerder niet kunnen bedenken
bij het sjouwen van een mand
met koekjes door de straten van
de Digna Johannapolder als van
school spijbelend knechtje van
koekjesman Jan Witholt, die ze
daar huis-aan-huis verkocht. Deze
Hoogvlietse buurt kwam eerst goed
tot ontwikkeling na 30 januari
1956. Die dag sloeg wethouder
Jan Meertens (in Lombardijen
is een woongebouw voor senioren vernoemd naar deze sociale
woningbouwer) de eerste paal voor
een blok van 599 woningen, negen
winkels en negentien garages aan
de Klaasje Zevensterstraat. Twee
weken daarna klonk op 14 februari 1956 een hevige dreun op het
complex van Shell. De ontplofﬁng
in een fornuis van de kraakinstallatie had zestien lichtgewonden tot
gevolg en door de schokgolf veel
schade in de directe omgeving. De
roep om een gedegen rampenplan
bij een calamiteit werd voor het
eerst gehoord, maar dat werd pas
decennia later gepresenteerd. Ook
na deze knal, er zouden zich in de
loop der jaren nog een paar ernstige met veel schade voordoen, ging
het leven in Hoogvliet gewoon verder. Ook voor de jeugd die op 19
mei 1956 aan de Constanzastraat
de beschikking kreeg over een
heuse speeltuin. Het was opnieuw
wethouder Meertens, die vaker in
Hoogvliet te vinden was dan op
zijn werkkamer aan de Coolsingel,
die het speelcomplex overdroeg. In
nauwelijks één jaar had de stichting Maatschappelijke en Culturele
Opbouw al veel bereikt.
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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
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Van ‘boze’
lezers tot walvissen
Iedere veertien dagen is het voor mij weer een verrassing, als ik de complete kopij van
een ‘In het Spionnetje’ voor me op het scherm zie. Zoals ik al eerder heb aangegeven,
weet ik nooit van te voren precies welke kant ik zal opgaan. Maar deze keer heb ik
toch twee zaken, waar ik iets meer over wil schrijven. De eerste kwestie is al eerder
aan de orde geweest, maar met de toename van de oplage van De Oud-Rotterdammer,
is ook het lezerspubliek aanzienlijk gegroeid. En wellicht dat uit dit nieuwe publiek de
vraag weer komt: “Waarom schrijven jullie nooit of zo weinig over ….?” Voor de puntjes
mag u iedere stadswijk/straat/buurt invullen; de klacht gaat over heel Rotterdam heen.
Hoewel de redacteuren redelijk veel
over Rotterdam uit de jaren ’50 (en
later) weten, kennen zij natuurlijk een
wijk uit die tijd nooit zo goed, als de
lezer die er gewoond en geleefd heeft.
Daarom wordt iedere lezer steeds
weer uitgenodigd iets over zijn (vroegere) woonomgeving te schrijven.
U behoeft zich geen zorgen over de
‘taalkwaliteit’ te maken; de redactie
‘vertaalt’ het graag tot een leesbaar
artikel. Wanneer u dan ook nog
foto’s (uit vaders Kodakboxje?) hebt,
wordt uw straat/wijk een herkenbare
locatie in deze krant. Schrijf over de
winkeliers, de buren, de vriendjes en
vriendinnetjes, de school waarop u
zat; kortom, houd uw herinneringen
niet voor uzelf.
Laten we wel één afspraak maken:
stuur aub geen originele foto’s met
uw teksten mee. Wellicht kunt u
de foto’s
scannen
(600dpi)
of kent u
iemand, die
dit voor u
doet.
Het emailadres
info@deoudrotterdammer.nl
staat wagenwijd open.
Ook op het adres
De Oud-Rotterdammer
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
is uw (gewone) post van harte
welkom.
Ik heb nog een persoonlijke tip: zet
aub uw herinneringen of anekdotes
niet in rijmvorm op papier. Slechts
weinigen kunnen zo goed rijmen als
Sigarettenboer Cohen uit de Havenstraat. Maar hij was dan ook de (snel)
dichter van Delfshaven.
Medisch rapport
De dag vóór de vorige De OudRotterdammer verscheen, heb ik
‘mijn’neuroloog in het Ikaziaziekenhuis bezocht, omdat ik bang
was in mijn vakantie een TIA te
hebben gehad. Ik schreef daar in het
vorige Spionnetje over; op de dag van
verschijnen van DOR, maar ook de
dagen erna, kreeg ik telefoontjes en emails van lezers die de uitslag van de
neuroloog wilden weten. Ik vind deze
reacties hartverwarmend, meelevend
en ondersteunend. Lezers en redactie
van deze krant zijn eigenlijk één grote
familie.

In Ikazia bleek weer, dat zo’n kleinschalig ziekenhuis een niet weg te
denken fenomeen is in de gezondheidszorg. Toen ik drie jaar geleden
in Dijkzigt geopereerd werd aan
mijn voet en daarbij vervelende en
verwoestende complicaties optraden,
heb ik in de daarop volgende vijf
maanden zes verschillende specialisten/chirurgen gehad. Allemaal deden
ze hun stinkende best mij te helpen,
maar mijn gegevens haalden zij allen uit de ‘status’. En daarin had de
fouten makende chirurg van het eerste
uur weinig geschreven. Ik voelde me
destijds als een nummer in een ziekenfabriek. Dan Ikazia: ik meldde me
telefonisch bij de receptie neurologie
en noemde mijn naam en geboortedatum. “Oh, ik zie het. Dokter Mulder
is uw neuroloog. Wilt u met hem
een afspraak maken”, klonk de stem
aan de andere kant. Ik groef in mijn
geheugen en herinnerde me de naam
Mulder. In mei 2002 was ik voor het
laatst bij hem op spreekuur geweest.
In september 2002 had ik hem, toen
ik op weg was naar de KNO-arts, nog
gezien in een gang. Hij vroeg aan me
hoe het ging. Ik vertelde hem, dat
mijn echtgenote (die hij ook kende)
in juli bij een ongeluk om het leven
was gekomen. Hij zei wat opbeurende
woorden en eindigde met “…en als
je me ooit nodig hebt, weet je waar
ik zit.”
Op het afgesproken tijdstip ‘liep’ ik
vijftien dagen geleden zijn spreekkamer binnen. Zijn begroeting was alsof
wij elkaar gisteren nog ontmoet hadden. Zonder te kijken in het door een
assistente aangegeven dossier, stelde
hij vragen over toen en nu. Hij wist
precies wie en wat ik was. Ná mijn
‘TIA-ervaringen’ aangehoord te hebben, mij kort te hebben onderzocht en
mij wat fysieke oefeningen te hebben
laten doen, was zijn conclusie kort
maar duidelijk: Je hebt geen TIA
gehad, maar weer een beroerte!
Mijn wereld stortte in, maar Dr.
Mulder zag geen spoken op mijn
levensweg. Ik moest gewoon het
circuit weer in: CRI-scan, zeer
regelmatige fysiotherapie, trouwe
bezoeken aan hem én nog wat meer
pilletjes slikken. Hij overtuigde zich
bij mijn begeleidster, de u welbekende voor mij steun en toeverlaat
Willy Bakker, dat zij mij ‘in de gaten
zou houden’. Daarna spraken zij en
hij nog over het feit, dat ik mijn tong
altijd voor in de mond heb zitten en
daarom alles zeg wat ik denk. Toen

door Aad van der Struijs

- De takelwerkzaamheden in Katendrecht, met de Spido op de achtergrond -

Mulder liet doorschemeren, dat ook
Nina, mijn overleden echtgenote, met
dit verschijnsel te kampen had gehad,
voelde ik dat dit soort specialisten van
mij vijfmaal de Balkenendenorm mogen verdienen. Maar ik denk, dat deze
salarissen bij het Ikazia-ziekenhuis
niet aan de orde zijn.
Vragen … vragen … vragen
In mijn eigen (elektronische) brievenbus krijg ik iedere veertien dagen
zo’n 30-50 poststukken binnen. Dit is
post, die geen betrekking heeft op het
lopende Waar-was-dat-nou-vraagstuk.
Het zijn meestal vragen om informatie over zaken, waarover in de krant
is geschreven. Vragen om originele
afdrukken van WWDN-foto’s beantwoord ik met een standaardbriefje.
Daarin staat dat de rechten van deze
foto’s veelal bij Uitgeverij Voet liggen
en dat men daar de gewenste foto kan
bestellen. Met de gegevens van Uitgeverij Voet gaat dit antwoord dan richting vragensteller. Bij foto’s die ik bij
een artikel geplaatst heb en waarvan
de rechtenhouder onbekend is, wil ik
niet de beroerdste zijn. Ik vraag dan
waarom het origineel gevraagd wordt
en naar aanleiding van het antwoord
neem ik mijn beslissing.
Brieven waarin staat of ik meer weet
van dit of dat, ontvang ik het liefste.
Ik zoek dan ‘dit of dat’ uit en stuur
mijn bevindingen. Alle vragen bevatten zoiets als: ‘wat de kosten ook
zijn, ik betaal ze graag’. Dat is een
duidelijke toezegging, maar bij De
Oud-Rotterdammer mag slechts voor
drie dingen betaald worden:
a) advertenties;

b) abonnement nemen;
c) Vriend van
De Oud-Rotterdammer worden.
Met andere woorden: ik vraag/wil
geen geld voor mijn inspanningen.
Echter, na het verzenden van de
gewenste informatie, hoor ik vaak
niets meer van de vragensteller. Zelfs
geen e-mailtje/telefoontje met ‘Dank
je’ komt deze kant op. Is dit nu 2010?
Wat verlang ik dan naar 1958.
Jonas, de walvis
Van de Rotterdamse Henriëtte Schulzgen kreeg ik deze brief: “In mijn
herinnering ben ik eind jaren 40 of
begin 50 op een boot geweest, die lag
naast de Mathenesserbrug. Naar mijn
mening was dat een rijnaak met een
soort tent over de hele lengte van de
boot waarin een walvis of een soort
die er op lijkt lag. Ik kan mij herinneren dat het verschrikkelijk stonk.
Veel weet ik er niet van; alleen dat ik
bij mijn grootouders op bezoek was
en we ernaar toegingen, als zijnde
iets bijzonders, Dat was het ook! Ik
heb het deze week aan een vriend
gevraagd, die over is uit Australië
met zijn vrouw Hij kon het zich wel
herinneren, maar weet het fijne er ook
niet meer van. Misschien iets voor
jou om het na te pluizen; ik zou er erg
blij mee zijn en mijn kleinkinderen
vertellen dat hun oma in een walvis
is geweest, want als ik het hen nu
vertel, kijken ze me aan of oma niet
helemaal normaal is.”
Mijn herinnering zei, dat Henriëtte
het goed had. Maar hoe zat het nu
precies?

Mijn oud-collega bij het Rotterdamse
Gemeentearchief Peter van Wijngaarden (hoofd van de GAR-bibliotheek),
dook de archieven in en kwam
tevoorschijn met het Rotterdams Jaarboekje 1952. En in dat boekje las ik:
“TENTOONSTELLING VAN DE
WALVIS JONAS, OCTOBER 1952
TE ROTTERDAM
door DR A. B. VAN DEINSE
De 11e september 1952 vingen
Noorse walvisvaarders een vinwalvis
van omstreeks 17 meter lengte ten
noorden van Drontheim in de Noordelijke IJszee. Vanuit Bergen, Noorwegen, zou het stoomschip Claus de
walvis overbrengen naar Rotterdam.
Door storm vertraagd kwam de Claus
in de nacht van 28 op 29 september
1952 binnen en werd gemeerd aan de
ingang van de Eerste Katendrechtse
haven. De overtakeling van de walvis
door de drijvende bok Heracles werd
bijgewoond door genodigden en
persvertegenwoordigers, die op een
der Spidoboten waren overgebracht.
Hierna trok sleepboot de Viking
met de walvis erin naar de Keilehaven, waar alles in gereedheid werd
gebracht voor de tentoonstelling. De
volgende dag werd de Viking naar
de Coolhaven gesleept, alwaar als
ligplaats genomen werd de kade bij
de Lage Erfbrug. Daar is toen Jonas
veertien dagen te kijk geweest en
bezocht door 35.000 personen.”
Oma is dus (nog) normaal!
Spionneur
spionnetje@ditisrotjekor.nl
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De schoenmaker
heeft meer in huis
dan
dan u
u denkt!
denkt!

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

Ambachtelijke Schoenmaker
Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice
Sleutelservice

C

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

M

Y

www.ovmrotterdam.nl

CM

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

MY

politiebericht

CY

CMY

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

K

Voetonderzoek alleen volgens afspraak
R
Rodenrijselaan
54 - 3037 XG Rotterdam
Tel. (010) - 467 53 23

www.schoenmakerijagterberg.nl

STOELEN VLECHTERIJ

Goetzee DELA

WWW.J
WWW.JANBEHANG.NL
JANBEHANG.N
NL
Grote collectie
behang, tevens
zonwering

Voor al uw:
● glasweefsel
● behangwerk
● stucwerk
● sauswerk
● schilderwerk

vertrouwde
uitvaartverzorging

Behangers en Schilders aanwezig.

* Stoelen matterij
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.

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

* Antiek restauratie

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

1988
1988

-

2009
2010

* Gordijnen atelier
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928

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

Wij spuiten een compleet

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.

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

Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijs is voor een behandeling in de oorspronkelijke
kleur. 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

met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

Bij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.

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

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

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

Al bijna 32 jaar uw senioren specialist!!
-

Senioren bankstellen
Eettafels 80x80cm
ook uitschuifbaar
Salontafels

-

Relax/Opsta Fauteuils
Dressoirs
Kleinmeubelen
in blank en donker eiken

-

Senioren ledikanten
evt. Elektrische verstelbaar
Matrassen
Vitrage en Overgordijnen

De koffie staat altijd voor u 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 voorradig
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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.

Nog even over Koolhoven
Over Frits Koolhoven heb ik vier jaar geleden een duidelijk stukje geplaatst in jullie
krant; DOR uitgave van 7 maart 2006 pag 7. Over het einde van deze vliegtuigbouwer staat daar in het kort het belangrijkste te lezen. Wil Gerard Cox meer weten over
deze Rotterdamse “foute” vliegtuigbouwer? Dit staat in de meeste (foto)boeken die
over de Waalhaven gaan, en in het boek van Sytze van der Zee
“VERGETEN LEGENDE” (2e hands vaak rond 10 euro verkrijgbaar).
Leen van Vreewijk
Witte dorp
Wonend in het mooie Utrecht (vanaf
1972) ben en blijf ik toch een echte Rotterdamse (FEYENOORD!!). Geboren
en getogen in Rotterdam-zuid blijf ik in
alles een Rotterdamse. Als jongste in het
gezin van vijf personen, vader, moeder,
broer en zus woonden wij in het witte
dorp bij de Groene Hilledijk/Beijerlandselaan. Als kind werd ik geplaatst
naar de Reconvalescentenschool bij
het Zuiderziekenhuis, doordat ik een
hartafwijking had en nog heb. Inmiddels zijn mijn ouders, mijn zus en broer
allen reeds overleden en is het gemis
blijvend groot. Blij en dankbaar ben ik
met mijn man, onze dochter, haar man en
drie kleinkinderen en onze zoon! Door
mijn man kwam ik met jullie site De
Oud-Rotterdammer in contact en deze
site vind ik geweldig om te lezen! Mijn
vraag is of er ook oude foto’s van het
witte dorp in Rotterdam-zuid zijn. Ik heb
gehoord dat deze wijk gerenoveerd is en
er dus weinig van het “oude witte dorp”
is overgebleven.
Roelie Nijenhuis-Roeland
-------------------------------------------------Feest der herkenning!
Ik ben 8 december 1946 geboren in de
Portugesestraat op 54 en heb ook op
de Julianaschool gezeten. Bij juffrouw
Stout. Alle genoemde straten kan ik mij
voor de geest halen. Met de winkels
erbij. ‘s Winters op de slee vanaf de Rotterdamsedijk? Alleen als je ouders geld
hadden voor een slee: een stuk karton
kon ook al dienst doen om naar beneden
te suizen. Boven aan de dijk - bij de
tramhalte van de witte- of de zwarte lijn
4 - stond een grote kist met strooizand.
Elke week zat ik met mijn zus (Margo)
te wachten op het bezoek van onze tantes
Truus en Jeanne. Die woonden helemaal
in Rotterdam Noord! Wij woonden zoals gezegd - in de Portugesestraat,
boven schoenmaker Broeder. Ik herinner
me, dat hij als een van de eersten een
auto had. Samen met hun zoon Rudy
mocht ik ‘s zaterdags de gerepareerde
schoenen naar de klanten brengen (elk
paar in een grote bruine zak, met het
betreffende adres erop geschreven). Aan
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het eind van de zaterdag verdubbelde
Broeder de bij elkaar gesprokkelde fooitjes (dubbeltjes en stuivers) en verdiende
ik soms 2,50 (gulden) op een zaterdag.
Tegenover ons woonde Wim(pie) van
Dijk. Zijn ouders (later hij zelf ook)
hadden een marktkraam met garen en
band. In die tijd had je de rage om met
een stukje elektriciteitsbuis zelfgemaakte
pijltjes te schieten. Ik kreeg dat niet onder de knie, maar Wim van Dijk had een
oplossing: hij draaide van krantenpapier
pijltjes en schoot ze vervolgens vanaf
zijn balkon, naar ons huis. Ik was er wat
blij mee en uiteraard was ik er zuinig op.
Ook herinner ik me de kapperszaak aan
het begin van de Russischestraat. Wat
kon die man knippen. Wel kort, maar
een prima stijl. De groentezaak waar
Elly over schrijft zat tegenover een
zandbak. Wij waren vaste klant bij deze
groenteboer.
Ik herinner me, dat de vrouw van de
groenteboer een speldje droeg van
Flipje. Ik was er gek op. Na veel vragen
(zeuren) kreeg ik het speldje uiteindelijk.
Ik heb het nog!
TV kijken bij de familie Mudde. Alle
kinderen uit de buurt op woensdag- en
zaterdagmiddag op de grond zitten, stil
zijn en kijken. Mijn eerste vriendinnetje
was Suusje Mudde.
Willem Verdam
Mijnsheerenland
jwkverdam@kpnmail.nl
-------------------------------------------------Glazenwassers
Rotterdam is ‘kleurrijk’, maar hartstikke dood; alles wat de straat gezellig
maakte moest weg! De straatventers,
de lorren- en schillenboer, de bloemenman en al wat meer. Iedereen met zijn
eigen verhaal om zijn waar aan de man
te brengen. Geen gerammel meer van
glazenwassersladders, ladders zijn ineens
gevaarlijk. Dus ‘vijfhoog op de Schieweg
met een houten schuifladder’ zullen mijn
kleinkinderen nooit van hun leven zien.
Op die hoogte moest je dan ook nog de
raampjes wassen en iedereen vond het
gek dat het glazenwassersgilde een beetje
veel dronk. Iedere dag als je er weer levend vanaf was gekomen moest gevierd

worden en dat liep meestal uit de hand,
doch de volgende morgen wederom drie-,
vier- en vijfhoog op de houten ladder de
ramen zemen en maar sjouwen met die
lange enden hout.
Bertus Warbie
v.menger@chello.nl
-------------------------------------------------Geachte redactie,
Als 65+er en geboren en getogen in
Rotterdam lees ik natuurlijk heel graag
De Oud-Rotterdammer, de krant wordt
door mij letterlijk uitgespeld zodra ik er
de hand op heb weten te leggen en gaat
dan op het stapeltje dat reeds klaarligt om
mee naar Thailand te nemen.
Regelmatig lees ik reacties van over de
hele wereld die uw krant met plezier hebben gelezen en ik kan u verzekeren dat
dit blad ook in Thailand met open armen
ontvangen wordt.
De laatste jaren na mijn pensionering
ga ik vaak voor een vrij lange tijd (vijf
maanden) overwinteren in Pattaya, Thailand en op dinsdag en vrijdag zitten er op
de locale markt een groepje Nederlandse
expats en gepensioneerden die er een
nieuw leven zijn begonnen. De aanzienlijke stapel Oud-Rotterdammers die ik
dan mee tors worden letterlijk en figuurlijk bijna uit mijn handen getrokken en
als ik dan ook nog met wat oude kaas en
rookworsten op de proppen kom, zie je
die ouwetjes glunderen van begeerte.
Omdat ik naast mijn AOW-uitkering en
een karig pensioentje bijkans elke stuiver
moet omdraaien om bv ticket en verblijf
te kunnen bekostigen blijft er weinig tot

niets over om hier in Nederland nog extra
dingen te kopen, maar voor mijn medeNederlanders daar in het verre oosten doe
ik nog wel eens uitgaven die eigenlijk
niet kunnen.
Een van de daar wonende vrienden is
Huib den Tuinder, u wel bekend door
het aantal geplaatste stukjes die in het
recente verleden in De Oud-Rotterdammer zijn geplaatst met foto. Huib was
voorheen eigenaar van het restaurant De
Drie Linden in Oud Beijerland, een man
met humor en als eerste heeft hij vaak al
mijn meegebrachte kranten te pakken.
Nu zou ik hem best een abonnement
willen geven op de Rotterdamse scheurkalender maar u begrijpt het al, gewoon
geen reserves meer om dit te kunnen
doen. Nou zag ik dat de Scheurmail Rotterdam onder vijf puzzelaars werd verloot
in de Oud Rotterdammer van dinsdag
27 juli jl. jammer genoeg behoorde ik
niet tot de winnaars maar hopelijk komt
deze prijs weer terug en heb ik het geluk
eens te mogen winnen zodat ik dagelijks
mijn Nederlandse vriendenkring kan
laten meegenieten van de Rotterdamse
scheurkalender.
Jan Verduin
Katendrechtsestraat 403
3072NS Rotterdam
-------------------------------------------------Back in the Fifties
In een Rotterdamse krant las ik een klein
bericht dat op het ss Rotterdam iedere
woensdag tussen 17.00 en 19.30 Manhattan Wednesday is, waarmee ze ‘back in
the fifties’ gaan. De entree is vrij.
Ik vind dat een schande. Mensen komen

van heinde en verre om het ss Rotterdam
te bewonderen. Ook veel mensen die niet
zelf bij de bouw betrokken waren. Zij
betalen 16 euro entree en mogen nog niet
eens alle vertrekken en zalen zien.
Behalve dus op woensdag na 17.00 uur;
dan is men gratis welkom tot half acht
voor een after work-borrel; kennelijk
bedoeld voor yuppen en bobo’s.
Alle hardwerkende ‘Jan Lullen’ zijn A:
Om vijf uur vaak nog lang niet thuis; B:
Vaak te moe om nog te gaan stappen,
want morgen moet er weer gewerkt worden. Dus nemen ze hun zuurverdiende
drankje wel in hun eigen achtertuin of
op hun balkon; hoeven ze ook geen btwbonnetje te vragen.
Helaas, verschil is er nog steeds, net als
‘back in the fifties’. Jammer, Rotterdam
op z’n smalst.
E. Harteveld
Jaersveltstraat 26b
3082 SG Rotterdam
-------------------------------------------------Schop
Ik reageer op het stukje over de firma
Schop. Ik werkte daar van juni 1956 tot
augustus 1957 op kantoor, maar moest
weg toen ik ging trouwen. Ik heb het er
heel erg naar mijn zin gehad met Wim
en Bram Schop en boekhouder Jansen.
Met drie of vier meisjes namen we ’s
ochtends de bestellingen aan. Elke middag konden we worst uitzoeken voor de
middagboterham. Het was een leuke tijd.
A. Burgmans
Hooidrift 113c
3023 HK Rotterdam
010-4256925

- De Insulindestraat voor de
oorlog zag er niet
veel anders uit -

Insulindestraat

‘n Straat waar niet veel over is geschreven. Ik ben er geboren in 1939 (vooroorlogs fabrikaat). Van de oorlogsjaren herinner ik me
niet zoveel. Wel dat er Duitsers door de straat liepen, vliegtuigen laag over kwamen en het vallen van de V1 in de Treubstraat op
zondagmorgen. Net op weg naar de kerk en dreun.....we lagen languit op straat. Ook weet ik nog dat m’n vader het lef had op oudejaarsavond om 12 uur op de warande het Wilhelmus te blazen op de trompet. Als dank ‘n flink applaus van de medebewoners in de
straat en ‘n reisje (wandeling) van de moffen naar Amersfoort met vele andere opgepakte landgenoten. Gelukkig kwam hij heelhuids
en onder de luis terug. Na de oorlog spelen op en in de puinhopen van de stad en, zoals Peter Blanker zong: ‘Bij de Sint Laurens
had je altijd wel ‘n kans, dat je daar ’n mooie schedel vond’. Van de Gordelweg tot aan de Bergweg komen er diverse namen naar
boven: Lia Schuif, Aad Viool, Ben Kalkman, Bram Vermeulen, Karel en Nico Hessels, gebr. Groenedijk, Truus Beljaars, André
Kindermans, Hoogendijk, Koos en Wim van Velzen, Wim Noordijk, Jopie Fransen, Arnold Gerritsen, Pikaar, Jan Schijvens (pas ontmoet), Thea Bouwmeester en de familie Willemse. Alhoewel ik bij de kerk van de Heilige Familie behoorde (kapelaan Commandeur
bemiddelde bij de overgave van de stad bij de Maasbruggen in mei 1940), was ik toch meer in de Proveniersbuurt te vinden. Hier
ging ik naar de Albert Jozefschool en zong in de Heilige Rozenkranskerk (de Provenierskerk) van pastoor Appeldoorn (verzetsman)
Ik ben ook misdienaar geweest in de H.Familiekerk (Nico Strijards) en heb gezongen in het koor (Ton Vijverberg). Dit alles is nu
zo’n 60 jaar geleden en ik vraag me af wat ervan over is?
Gerard Verkroost
Zevenkampsering 447, 3068 HG Rotterdam, 010-4552922
gerardenan.verkroost@telfort.nl
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Koosje Stadhouders
Met veel interesse lees ik, als oud-Rotterdammer, de brieven over het vliegveld
Waalhaven en de Koolhoven fabrieken.
Nu was op het betreffende vliegveld
ook de Rotterdamse Aeroclub (RAC)
gevestigd, die de beschikking had over
een clubgebouw/kantine (Uiteraard
tijdens het bombardement verwoest).
Gastvrouw/beheerster van dat clubhuis
was in die dagen Jacoba Stadhouders
(Koosje). Mijn vraag is : Zijn er lezers/
lezeressen van De Oud-Rotterdammer,
die haar hebben gekend en misschien
zelfs beschikken over documenten (bijvoorbeeld foto’s) van haar. Mocht dit het
geval zijn, dan zou ik zeer graag met hen
in contact willen komen in verband met
een poging in onze familie het leven van
deze buitengewoon sympathieke vrouw
(mijn tante|), die destijds in brede kring
veel waardering genoot vanwege haar
gastvrijheid, te reconstrueren.
G.E. van der Mede
Eline Verestraat 20
1183 KZ Amstelveen
vandermede.derooij@planet.nl
------------------------------------------------Visafslag Rotterdam
Ik ben geboren in 1941 en ging als kind
met mijn opa mee naar de visafslag bij
Delfshaven/Westzeedijk. Mijn opa, Chris
Harder, was commissionair en kocht
vis voor o.a. Schmidt. Ik heb er nog een
foto van. Wat ik vreemd vind, is dat er
zo weinig van bekend is. Aad Engelfriet,
met zijn grootste website van Rotterdam,
heeft er nooit van gehoord. Vrijdag was
ik nog op het gemeentearchief en de
rondleidster kende dit ook niet. Zijn er
lezers van De Oud-Rotterdammer die
hier meer over weten?
Herman van Eersel
hvaneersel@tele2.nl
------------------------------------------------Voorbrood
Kan iemand mij aan informatie helpen
over Ad/Aad Voorbrood. Eind jaren
vijftig werkte hij als kastenmaker in
onze loods aan de dorpsstraat in Hendrik
Ido Ambacht. Hij was indertijd onge-

huwd en woonde met zijn moeder in de
Spaanse Polder en reed in een lelijke
Eend. Reacties zijn welkom bij:
Nelly Barendregt
078-6812940
enly.baregt@kpnplanet.nl
------------------------------------------------Meisjesschool
Zonnegloren Hillevliet
In september komt Sjaantje Hendrikse,
toen wonend in de Strijensestraat,
sinds 1953 woonachtig in Canada, naar
Rotterdam. Het gaat om de schooltijd
van 1948 - 1954, bij hoofd juffrouw
V.d. Velde, juffrouw Lindtner en juffrouw Hollebrand. Wie van de “meisjes
van toen” het leuk vindt Sjaantje in
september a.s. te ontmoeten kan contact
opnemen met Janny van Horik - van
Wijk. tel. 010 - 428 26 99 of 06 - 536
95 537. Of je stuurt een mailtje naar
bertenjanny@12move.nl
Janny van Horik
Mezenstraat 54
3082ZK ROTTERDAM
------------------------------------------------Sneeuwvlok den Eskimo
Ik ben al meer dan 20 jaar op zoek naar
een klein stripboekje van mijn vriend
wijlen Wim Meuldijk. De titel van het
boekje luidt: ‘De avonturen van Sneeuwvlok den Eskimo’. Tekst en tekeningen
van Wim Meuldijk.
Meuldijk had het boekje zelf ook niet
meer in zijn bezit. Het boekje heeft de
grootte van een briefkaart en op de cover
staat een blauwe lucht met sneeuwvlokjes en een gezichtje van een Eskimo en
een iglo en 25ct. afgedrukt. Het boekje is
verschenen in 1943 in Rotterdam en omgeving. Betaal voor een gaaf exemplaar
250 Euro.
E. Slinger
0224 – 217020
eh.slinger@quicknet.nl
------------------------------------------------Water en vuur
Ik hoop dat er nog iemand is die mij iets
kan vertellen over Oranjeboomstraat 365
a (Rosestraatzijde). Volgens een oudere
nicht ( 80 jaar) hadden mijn vader en

grootvader daar een een “Water en vuur”
zoals ze dat noemde (waterstokerij) en/
of een fietsenstalling. Ik weet dat opa net
na de oorlog een fietsje voor mij heeft
gemaakt op een autoped met luchtbanden. Mijn grootouders woonden op 365b
en mijn ouders zijn later (november
1938) komen wonen op 365a
G.N.Claassens- Bakker
Langstraat 6
3256 AM Achthuizen
06.53.51.64.65
claaassm@xs4all.nl
------------------------------------------------Wim Tunder
Ik zoek Wim Tunder, een oude buurjongen en vriend uit de tijd van 1945 tot
1960. Wij woonden op de Goudserijweg,
naast de Hugo de Grootstraat en zijn elkaar na ons trouwen uit het oog verloren.
Gaarne zou ik weer in contact met hem
willen komen na al die jaren.
Wim Muller
Einsteinplaats 873
3069 TJ Rotterdam
0655958160
------------------------------------------------Vriendschap
Klaverjasvereniging Vriendschap zoekt
nieuwe leden. Wij bestaan al bijna 55
jaar. Wij spelen op dinsdagavond in
speeltuin Hillesluis in de Vlasakkerstraat. Welkom vanaf 19.30 uur aanvang
20.00 uur. Meer informatie bij penningmeester Frieda Molenaar, Spuistaat 221,
2987 TL Ridderkerk, 06-28550777
------------------------------------------------Geachte redactie,
Mijn vader is tijdens de razzia van Rotterdam in november 1944 door de Duitse
Wehrmacht op transport gesteld naar
Lager Langer Morgen 1 in Wilhelmsburg
(bij Hamburg) in Duitsland en tewerkgesteld op de Howaldtswerke scheepswerf
in Hamburg. Tijdens zijn verblijf in
Lager Langer Morgen bombardeerden de
geallieerden Wilhelmsburg op 22 maart
1945 om 04.00 uur, waarbij het Lager
is getroffen en mijn vader om het leven
kwam. Hij is begraven in een massagraf
in Hamburg.

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

Oproepjes
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Zijn er personen die ook in Lager Langer
Morgen1 en/of de Howaldtswerke
ondergebracht zijn of gewerkt hebben
en wellicht informatie hebben over mijn
vader, of hem gekend hebben. De naam
van mijn vader was: Pieter Cornelis
Hendrik Bazen, geboren 28 september
1910 en in 1944 wonende Mathenesserweg te Rotterdam.
Gaarne doe ik een oproep aan een ieder
die mogelijk mijn vader gekend heeft.
C.J.P. Bazen
Pegasusweg 148 b
3067 KX Rotterdam
0104218377
cjpbazen@gmail.com
------------------------------------------------Jukebox
Ik bezit een Wurlitzer Jukebox uit 1956
en zoek hiervoor grammofoonplaatjes
uit de jaren 1950 t/m 1975. Gaarne even
een belletje naar telefoon 0621947867.
Vriendelijk dank bij voorbaat.
A.Hoeben-Dallau
Spuikreek
Rotterdam
------------------------------------------------Gezocht
Mijn vader (1932) is zeer nieuwsgierig
hoe het met oudklasgenoten van hem
is en wie er foto’s heeft. Ik wil daarom
graag via uw krant een oproepje plaatsen. Wij zijn op zoek naar leerlingen van
de volgende scholen: de Broederschool
op het Marconiplein in Rotterdam
1936 – 1942, de Johannes de Doperschool in Leeuwarden 1942 – 1945 (in
de oorlog heeft mijn vader in Friesland
gewoond) en de St Tracisiusschool in de
Bruinstraat in Rotterdam na 1945. Enkele namen uit die tijd zijn: Stoopman,
Gemert, Swinkel, Scheffer, Veer, John en
Walter Kuppens.
Mijn vader heet J. A. Hartog, Johnny
Antony, roepnaam John. Hij is geboren
op 03-11-1932 en heeft gewoond op
Rosenveldtstraat 72 Rotterdam.
Elles Hartog
Wederik 11
6075 GH Herkenbosch
085-7841759 (na 18:00)

De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
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Website: www.deoudrotterdammer.nl
Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs,
Bab Riem Vis,
Els Beekmans, Rein Wolters.
Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

papahartog@hotmail.com
------------------------------------------------Geachte redactie
Zestien jaar geleden organiseerde ik een
reünie en was voornemens dit in september/oktober a.s. weer te doen. Ondanks
de vermelding op de site van “Schoolbank” ontvang ik geen reacties.
Bij deze doe ik een oproep aan alle
mensen die tussen 1950 en 1963 op
de Pnielschool aan de Strevelsweg
in de klas hebben gezeten met Janny,
Loek, Gre en Aafke Kannegieter zich
te melden bij ondergetekende. Ik ben
voornemens de reünie nu te organiseren
in het voorjaar van 2011.
Janny de Ruiter-Kannegieter
Vlissingenplein 99
3086 GZ Rotterdam.
06-30904616
jpderuiter@zonnet.nl
------------------------------------------------Aafje
Wij zoeken onze nicht Aafje van den
Heuvel. Zij is getrouwd met ene Herman
en heeft een dochter, Astrid en twee
broers, Hugo en Piet. Vroeger woonde
ze in de Eendrachtstraat en later in de
Grote Visserijstraat.
Aafje Schuurink-Hill
010-4663808
------------------------------------------------Bridge
Donderdag 2 september begint
de BC’90 aan het nieuwe seizoen
2010/2011. Wij houden clubavond in
de recreatiezaal van Schiehoven/Wilgenstaete en beginnen om 19.30 uur.
Wilt u lid worden of nadere informatie
wensen, neem dan contact op met Ria
van Draanen-Verboom, 010-4184470
of met ondergetekende Ton van Dalen,
010-4229486. Wij zullen u van harte
welkom heten op onze zeer gezellige
bridgeclub.
Ton van Dalen
Meidoornsingel 148
3052 BT Rotterdam

Advertenties:
Sylvia Blom,
Nanda Kok,
Ben Rietveldt,
Theo de Klerk,
Ton van Doorn,
Henry Brinkman,

Tel. 0180 - 82 02 44
Tel: 06 – 46 40 48 10
Tel: 06 – 23 66 24 12
Tel: 06 – 36 58 07 92
Tel: 06 – 46 29 47 76
Tel: 06 – 51 45 27 80

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
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voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

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

Oproepjes

Dinsdag 24 augustus 2010

pagina 31

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.

Brabantseschool
In DOR van 10 augustus 2010 stond een
artikeltje van de heer Jacob van ‘t Hof over
de Brabantsestraatschool en meester Klaassen. Helaas kloppen het telefoonnummer en
emailadres niet, waardoor het niet mogelijk
is contact op te nemen met meneer Van ‘t
Hof. Het zou heel jammer zijn als meneer
Van ‘t Hof geen reacties op zijn oproepje
krijgt. Vooral omdat mijn tante, Ans Bravenboer, graag contact met hem wil opnemen, zij heeft bij hem in de klas gezeten.
Wie kan ons het goede telefoonnummer of
emailadres van Jacob van ‘t Hof geven?
Jacqueline Bravenboer
250105jb@student.eur.nl
------------------------------------------------Maria Natalia Seesing
Zijn er lezers die Maria Natalia Seesink,
geboren 25-08-1923 te Rotterdam, gekend
hebben? En zo ja wat er van haar bekend is;
na 1947 niets meer van vernomen.
Fred Seesing
fred.seesing@web.de

Oproepjes voor Superreünie 23 oktober - Oude Van Nelle Fabriek
Reünie
Ik zoek mijn schoolkameraadjes van
de Juliana van Stolbergschool in de
Rodenrijselaan uit de jaren 1941-1947 en
ook mijn vriendinnetjes uit de Ackersdijkstraat waar ik toen woonde.
Ook zoek ik collega’s die bij mij op
kantoor hebben gewerkt bij assurantiekantoor Van Kasteel & Kruysse in het
Witte Huis omstreeks 1952.
Het zou erg leuk zijn als ik wat van deze
mensen zou kunnen ontmoeten op de
reünie van 23 oktober
Truus Kievit
010-4566506
j.csnoek@kpnplanet.nl
-----------------------------------------------Dag beste mensen
Ik lees dat je speciaal voor de reünie
van 23 oktober oproepjes kunt insturen
en toen dacht ik aan de mensen die op
dezelfde trap woonden in de Lambertusstraat. Van 1950 tot 1956 woonde ik in
de Lambertusstraat en nu zou ik graag
willen weten hoe het die andere kinderen,
die op onze trap woonden, vergaan is. Ik

moeten. Vooral Dickey v.d. Meer, mijn
eerste vriendin, die in de Zweedsestraat
woonde. Onze school zat beneden in de
Stenen School aan de Brigantijnstraat.
Boven zat de Finlandiaschool, zoals in
De Oud-Rotterdammer stond; dus geen
Beatrix- of Margrietschool. Ik hoop dat
ik er op de Superreünie bij kan zijn.
Mieke Spee
Marconiweg 50
3112 EP Schiedam
------------------------------------------------

ben in 1948 geboren en mijn broer André
in 1949. Ik zoek nu mijn vriendinnetje
Elsje? de Koster en haar jongere broertje
Henkie (ca. 1951) en jongere zusje Ineke
(feb. 1954). Ik heb een foto van toen
Ineke twee jaar werd. We woonden in
het stuk tussen de Lusthofstraat en de
Siondwarsstraat. Misschien hoor ik wel
iets en kunnen we elkaar treffen op de
Superreünie van de Oud-Rotterdammer.

Hannie Moelker
(naar Terneuzen verhuisd,
inmiddels terug in Rotjeknor)
hanneke337@hotmail.com
010- 4920742
-----------------------------------------------Koningin Julianaschool
Leuk die oproep voor een reünie! Ik zou
graag de leerlingen van de Koningin
Julianaschool van 1955 nog eens ont-

Puzzel mee en win !!!

De vakantie loopt ten einde en dus is het nu tijd voor de vijftig-plussers te bekijken waar zij eens naar toe zullen
gaan. In de najaarsvakantiespecial van deze week zijn er voldoende bestemmingen om uit te kiezen, of u nu op
zoek bent naar een lange vakantie of er een weekendje tussenuit wilt, op pagina’s 13 tot en met 19 staat voor ieder
wat wils. Voorzien natuurlijk van de nodige vakantie verhalen van vroeger, zoals u van ons gewend bent.
De oplossing van deze puzzel:

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 1 SEPTEMBER 2010
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl

H. van Dee, Hellevoetsluis
J. v/d/ Schoot, Rotterdam

Horizontaal
1. deel van een dag; 7. plaats in Utrecht; 12. versleten lap; 13. gebergte in
Rusland; 14. dierenverblijf; 15. titel (afk.); 17. wandelplaats; 19. eetlust; 21.
muzieknoot; 22. in goede conditie; 24. mannelijk beroep; 27. tweewielig
voertuig; 28. wachthuisje bij een halte; 30. rivier in Utrecht; 31. binnenvaartschip; 32. baarkleed (lijkkleed); 33. Internationaal Monetair Fonds (afk.); 35.
navigatiemiddel; 37. verfrissing; 38. gebied tussen de keerkringen (warme
streken); 41. vochtig; 42. Europese bizon; 44. lastdier; 46. iemand die uitblinkt
door moed; 47. werklust (vlijt); 48. vak op school; 49. hoofdstad van Letland;
50. een weinig (klein beetje); 52. speelgoedsteentjes; 54. gemeente (plek);
56. plakmiddel; 58. stad in Japan; 61. zangstem; 62. bepaalde speelkaart; 64.
Japanse munt; 65. plaats in Gelderland; 67. tweetal muzikanten; 68. drinkbeker; 70. borstelig (grof); 72. deel van oor; 73. plaats in Noord-Holland; 76.
plaats in België; 77. oosterlengte (afk.); 78. inwendig orgaan; 79. programmapunt; 81. Verenigde Naties (afk.); 82. nieuw (in samenstelling); 83. pop van
een vlinder (emelt); 84. waterplant; 86. predikant; 87. land in Afrika.
Verticaal
1. grootste landzoogdier; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. hoogste punt; 4. in mindering gebracht; 5. geneesheer; 6. voederbak; 7. offertafel; 8. hoofd van een
afdeling; 9. bovendien; 10. klein kind; 11. berg in Nepal; 16. borstbeen; 18.
gordijnstang; 20. recht stuk van een vaart; 21. wiel; 23. drietal; 25. Arabische
staat; 26. deel van een bijenkorf; 27. aanlegplaats voor schepen; 29. bagagerek op auto; 32. droogautomaat; 34. Turks hoofddeksel; 36. zo aanstonds;
37. deel van het zitvlak; 39. Franse componist; 40. bontsoort; 42. Europese
hoofdstad; 43. telwoord; 45. onderricht; 46. de onderwereld; 51. kopergravure;
53. brandstof; 54. schrijfgerei; 55. zoon van Adam en Eva; 56. zachte metaalsoort; 57. korte notitie; 59. einde van de dikke darm; 60. land in Afrika; 62.
ondoordringbaar oerwoud; 63. aardappelen oogsten; 66. mager (tenger); 67.
graad bij judo; 69. karaat (afk.); 71. in plaats van (afk.); 73. familielid; 74. deel
van bestek; 75. nakomeling; 78. soort dakbedekking; 80. Chinese vermicelli;
82. maanstand (afk.); 85. de oudere (lat. afk.).

Vul de bon
in op
pagina 23!!

Voor de puzzel in deze uitgave verloten we onder de goede inzenders vijf
exemplaren van de unieke CD van The 3 Jacksons

De zomervakantie loopt ten einde
De winnaars zijn:
E. Snoek, Rotterdam
D.J. v.d. Poort, Rotterdam
J.A. Verhagen, Rotterdam

Komt u ook
naar de
Superreunië?
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Humanitas: wijkzorg!
Oude tijden herleefden

Spectaculair aantal oldtimers op
bezoek bij Humanitas-Akropolis
Begin deze maand herleefden oude tijden bij Humanitas-Akropolis. Het district West van de Historische Automobielvereniging bezocht met tientallen voertuigen Humanitas-Akropolis.
De bezoekers kregen een rondleiding inclusief het Herinneringsmuseum wat hen, gezien hun hobby, vanzelfsprekend bijzonder aansprak. Veel bewoners van Humanitas-Akropolis en
de Gerrit Spronkersflat genoten zichtbaar van de oldtimers en
de herinneringen die deze opriepen.

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

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten over de dienstverlening van Humanitas,
over het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over Humanitas, een
vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel voor informatie over huren Humanitas woonmakelaar
Coby Bosker: 010 - 461 51 24 en over kopen Harry Scheffers: 010 - 461 52 67

Canal Parade: en groot feest, ondanks de regen!

Humanitas met gemeente sponsor van de Rotterdamboot
Het hoogtepunt van de Amsterdam Gay Pride is de beroemde Canal Parade door de Amsterdamse
grachten, dit jaar op zaterdag 7 augustus. Ook dit jaar was Humanitas weer vertegenwoordigd
om aandacht te vragen voor de homoseksuele ouderen. Humanitas sponsorde samen met de gemeente de Rotterdamboot, de grootste boot van de Canal Parade.
werkers) voeren
er nog 240 andere
Rotterdammers
mee:
vertegenwoordigers uit de
Rotterdamse politiek, het bedrijfsleven en de horeca.
Voorafgaand werden de deelnemers
Naast de veertig mensen van ontvangen in de Burgerzaal van
Humanitas (ouderen en mede- het Rotterdamse stadhuis alwaar

zij toegesproken werden door
burgemeester Aboutaleb. Na
de boottocht was er een copieus maal voor alle opvarenden
in het Humanitasrestaurant ‘De
Zingende Zeeleeuw’ op de Müllerpier. De botenparade door
de Amsterdamse grachten trok
zaterdagmiddag
ongeveer
380.000 bezoekers. Kortom: ondanks de regen een groot feest
om niet te vergeten!

Gezellig smullen in Hoogvliet!

Onder genot van een drankje
speelde een organist vrolijke
klanken, lekker meezingen,
voorzichtig een dansje en een
polonaise. De sfeer zat er goed
in. Achter de barbecue twee
heuse koks die verantwoordelijk waren voor de hapjes en de
maïskolven. Er was een speciaal
lied gemaakt hoe de bewoners
van ‘de torens’ tien jaar geleden
elkaar ontmoetten. Sinds vier
jaar is er een actieve vrijwilligersgroep van twaalf personen.
De bedoeling is om de ouderen
uit hun isolement te halen en
leuke dingen met elkaar te doen.
Bewoners van deze drie torens
kunnen terecht in de recreatiezaal ‘Onder de toren’.

Zaterdag de 14 augustus organiseerden de vrijwilligers van de
drie torens aan de Marthalaan /Othelloweg in Hoogvliet een geNa de lunch reden de auto’s nog mer van dit evenement (ook op zellige barbecue. Op een plein bij één van de torens was een zoneen rondje om het complex. de foto in zijn T-Ford) stuurde ons neterras ingericht. Parasols, bloemen en slingers maakten dat
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TE HUUR / TE KOOP

De Oosterwiek in Oosterflank, met
o.a. een restaurant, bij NS- en metrostation en RET-buslijnen voor de deur, heeft
nog enkele appartementen beschikbaar.
Huurprijsindicatie: vanaf € 680,-. (vrije
sector). Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

De woningen van Prinsenwiek (21 etages)in Het Lage Land bieden een werkelijk
schitterend uitzicht. We hebben enkele
prachtige appartementen vrij.Huurprijsindicatie: vanaf € 565,- (vrije sector)
Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

Huurprijzen exclusief service en verwarmingskosten
Info huren: Coby Bosker: 010 - 461 51 24
Info kopen: Harry Scheffers: 010 - 461 52 67
of mail naar info@stichtinghumanitas.nl

