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Superreünie voor alle Rotterdammers
Deze week o.a.:

‘It geht aon’ zouden ze in Friesland roepen als er weer eens
een Elfstedentocht verreden
zou kunnen worden. In Rotterdam zeggen we gewoon:
‘We gaan ervoor!’ Het heeft er
lang om gespannen, maar nu
kunnen we het toch eindelijk
bevestigen: De Superreünie
in het Van Nellegebouw op
23 oktober gaat door! In de
afgelopen twee weken hebben
we zoveel reacties ontvangen,
dat we hebben besloten al die
mensen niet teleur te stellen
en op volle kracht de Superreünie gestalte te gaan geven.
Het belooft een fantastische
happening te worden, dus aarzel niet en kom 23 oktober ook
naar de grootste reünie voor
ALLE Rotterdammers!!!

Nog niet alle details zijn tot enkele
cijfers achter de komma ingevuld,
maar de grote lijnen kunnen we u
zeker melden en u kunt zich vanaf
nu deﬁnitief aanmelden voor deze
Superreünie. Het gaat gebeuren op
zaterdag 23 oktober van 10.00 uur
’s ochtends tot vier uur ’s middags
in het Van Nellegebouw aan de Van
Nelleweg in de Rotterdamse Spaanse
Polder.
Voor iedereen
De Superreünie is voor alle Rotterdammers toegankelijk. We zouden
het leuk vinden als er zoveel mogelijk mensen komen, want dan is de
kans dat u deze dag oude bekenden
ontmoet natuurlijk het grootst. Om
het geheel een beetje overzichtelijk te
houden en de kans op een ontmoeting
met oude bekenden zo groot mogelijk
te maken, zullen we in de Van Nellefabriek tal van ontmoetingspunten
creëren, gebaseerd op de wijken in
Rotterdam. Als u daar naartoe gaat,
kan het bijna niet missen dat u oudbuurtgenoten zult treffen.Natuurlijk is
het leuk als u vooraf al wat oude bekenden optrommelt en daarmee naar
de Superreünie komt, maar u kunt
ook gerust in uw eentje komen, want



Oproepjes
Super
reünie
Pag 31





Opinie &
Informatie:
Gehuwden en
partners hebben
vele besparingen
- Pag 7
De ramen
gingen open

- Pag 19


Speciale vriendenaanbiedingen
- Pag 11

- In de oude Fabriekshal wordt 23 oktober de Superreünie gehouden -

aan aanspraak zal het niet ontbreken.
Feest
De Oud-Rotterdammer gaat er alles
aan doen om deze dag voor iedereen
tot een feest te maken. Een ouderwets
feest, waarbij je gewoon gezellig met
elkaar kunt kletsen, zoals je vroeger
op een verjaardag met elkaar kletste.
Natuurlijk met een drankje en een
hapje erbij, maar de glaasjes met
rookwaren zullen op de tafels ontbreken. Wel zorgen we voor wat gezellige achtergrondmuziek en een leuke
aankleding van de zaal natuurlijk.
Bereikbaarheid
De Van Nellefabriek is met de auto
uitstekend bereikbaar, maar met
openbaar vervoer is het wat lastiger.
Als u met de auto komt, kunt u in
de directe nabijheid van de Van Nellefabriek parkeren, maar dat is niet
gratis. U betaalt daarvoor € 7,50 voor
de dag. Op wat grotere afstand kunt
u gratis parkeren, maar dan moet u
rekening houden met een wandeling
van minimaal tien minuten.
Komt u met openbaar vervoer, dan
kunt u het beste naar het Centraal

Station reizen. De Oud-Rotterdammer onderzoekt de mogelijkheid
vandaar pendelbussen naar de Van
Nellefabriek te laten rijden. Omdat
wij rekening houden met het milieu
en het reizen per openbaar vervoer
willen stimuleren, is de rit met de
pendelbus gratis.
De kosten
Ten slotte, de kosten voor deelname
bedragen € 12,50 als u zich vooraf
inschrijft. U kunt ook rechtstreeks
naar de Van Nellefabriek komen en
daar uw entree betalen, maar dan
betaalt u € 15,00.
Bijkomende kosten zijn eventueel het
parkeren en uw consumpties. Van De
Oud-Rotterdammer krijgt u in elk geval een kop kofﬁe (of thee natuurlijk)
en een broodje gratis.
Heeft u zich al aangemeld via de belangstellingsbon in de vorige krant
of via de website, dan hoeft u dit
formulier niet in te vullen. U krijgt
dan een brief thuis van De OudRotterdammer!!!

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00

www.vanderspekuitvaart.nl

Ik meld mij aan als deelnemer
aan de Superreünie
op 23 oktober 2010
in de Van Nellefabriek.

Ja, ik kom met

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

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Email:

Ik machtig De Oud-Rotterdammer om eenmalig €12,50 per persoon af te
schrijven van mijn rekeningnummer: ………………..
(hier uw bank- of girorekeningnummer invullen)
Stuur deze bon naar: De Oud-Rotterdammer, postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
of vul de bon in op de website www.deoudrotterdammer.nl
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LAMMERS & van OOSSANEN

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

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

STUNTPRIJS

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

Luxe senioren fauteuil
in diverse kleuren

STUNTPRIJS

€ 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.

STUNTPRIJS

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

SLINGE 145-147 (t.o. Zorgcentrum Joachim & Anna), ROTTERDAM - ZUIDWIJK, Telefoon 010 - 2930165
Openingstijden; di t/m za. 09.30 - 17.00 uur, internet: www.lammersenvanoossanen.nl
advert_oudR-kwart-DEF.indd 1

15-9-2010 10:07:21
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Stormloop op Beat aan de Maas
De reprise van Beat aan de Maas blijkt een schot in de roos. Talloze lezers van De Oud-Rotterdammer hebben al laten weten dolgraag naar deze nostalgische beatavond in zaal Flamingo te willen komen. Het programma is dan ook niet mis. Met topgroepen
als The Next, The Lonely Boys, The Dangers, The Scouts, The Main Team en The Rocking Thunders is een knalavond verzekerd.
De organisatie van Beat aan de Maas is
blij verrast door de grote belangstelling.
Natuurlijk weten zij, als geen ander,
hoezeer veel van de huidige vijftigplussers schitterende herinneringen hebben
aan de beatavonden die zij in hun jeugd
beleefden in de vele buurthuizen en andere podia in de stad. En velen van hen
willen dolgraag nog eens beleven hoe
geweldig zo’n avond vroeger was.
Beat aan de Maas zal die gevoelens 2
oktober volop oprakelen. Het publiek
kan verzekerd zijn van spetterende
optredens van de bands, die vrijwel
allemaal druk aan het repeteren zijn
om ouderwets voor de dag te komen. U
kunt erop rekenen dat u een avond lang

- The Next -

de ene na de andere jaren zestig-hit om
de oren knalt.

met De Oud-Rotterdammer, besloot het
nog eens over te doen. Niet dunnetjes,
maar dik. In een goede zaal, met een
goede akoestiek, genoeg ruimte om
veel mensen te ontvangen en volop gelegenheid om ditmaal wel alle registers
open te trekken.

Gewaardeerd
Ruim twee jaar lang was Beat aan de
Maas een zeer populaire en bijzonder
gewaardeerde rubriek in De OudRotterdammer. Iedere twee weken
Dat gebeurt nu dus 2 oktober in partykwamen er vele reacties op de verhalen
center Flamingo aan de Lengweg 150
die Ed van Helten publiceerde over al
in Hoogvliet. De zaal is al om 17.30
die ‘oude’ beatgroepen en telkens weer
uur open en het reünieconcert begint
meldden zich nieuwe bands, die ooit
om 18.00 uur met
ook in Rotterdam hadden opgetreden.
De Oud-Rotterdammer concludeerde
daaruit dat er nog
altijd veel mensen
terug verlangen naar
die muziek en de speciale sfeer die destijds
rond de optredens
hing. Vorig jaar, tijdens
de 55+Expo, keerden
al enkele bands terug
op het podium van de
beurs, maar de omgeving leende zich er
niet voor eens lekker
- The Scouts. Met van links naar
rechts Louis de Frel, Joop Leef‘los te gaan’. Vandaar
lang en Jan Izelaar.
dat organisator Ton
Gebouw
Zittend: Aad Schouten en John
Schmeitz, in overleg
Borghout. -

The Next. Kaarten voor
deze avond kosten €
7,50. Met de kortingbon
uit De Oud-Rotterdammer betaalt u slechts €
6,00. Kaarten zijn te
koop aan de zaal. U
kunt ook telefonisch
reserveren bij Ton
Schmeitz, 0180611394 (na 18.00
uur)

“BEAT AAN
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zaterdag 2
oktober 20
in Party
10
center ‘Flam
ingo’ Hoog
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Cox Column

Zoals ik zei, de mensen denken dat het
een hobby is. Dat heb ik altijd uitstekend
gevonden. Iemand die op het toneel
staat, moet een gemak uitstralen. Een
mooi voorbeeld daarvan was Toon
Hermans, laatst zijn er weer een aantal
fragmenten van hem op teevee herhaald,
ik hoop dat u het niet gemist heeft, het
was een genot om naar te kijken. Het
moet gemakkelijk lijken. Ik werkte
eens met het Metropole Orkest, het
laatste grote orkest dat de Omroep nog
telt, laten we hopen dat onze Rechtse
“vrienden” die aan de macht schijnen
te komen het niet weg bezuinigen, ach
lieve mensen er is al zo veel weg, er
blijft zo weinig kwaliteit over, moeten
we er dan in berusten dat televisie is: een
huis huren op Kreta en daar een stelletje
Haagse mongolen in zetten die een potje

gaan neuken en zuipen en plat praten,
en dat dan uitzenden, dat dát televisie
is? Waar had ik het over? Ik zong met
het Metropole Orkest, dat tussen haakjes
beroemd is over de hele wereld, en mijn
pech was weer dat er ook een zangeres
mee deed van wie ik de naam niet zal
noemen, omdat het… nee, ik zeg het
niet, en die deed er ongeveer negen keer
over voor haar liedje goed was, en ik
maar wachten en ondertussen hoor ik
haar tegen het studiopubliek zeggen: “Ja,
dames en heren, nu ziet u maar eens hoe
moeilijk het is..!” Ik was in die tijd nogal
opvliegend en had het mens de kop wel
van de romp willen trekken. De mensen
moeten juist niét zien hoe moeilijk het is.
Maar het is wél moeilijk. Gelukkig maar,
anders ging iedereen het doen.
Laatst weer, ik stond met een wat

n de zaal
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GITARIUM

KORTINGSBON
Deze bon geeft lezers van
De Oud-Rotterdammer
recht op een korting van

€ 1,50
op de toegangsprijs van Beat aan de
Maas op zaterdag 2 oktober,
van 18.00 tot 24.00 uur

Flamingo, Lengweg 150 in Hoogvliet

CCtje Ledigheid is des duivels oorkussen
Zoals u weet, ben ik een beetje gestopt met werken. Misschien moet ik zeggen, gestopt met hàrd werken. Veel mensen beschouwen mijn werk, het zingen van een liedje, het
spelen van een rol, als een hobby. De grote Jules de Corte
verdiende in zijn jonge jaren zijn geld als pianist op feestjes
en bruiloften en partijen. Toen ie eens een hele dag op een
feest had zitten spelen, en de hele avond, en de nacht ook al
voor een gedeelte heen was, kwam er een man naar hem toe
en die zei: “Joh, als ik zó piano kon spelen ging ik nooit meer
werken..!”

vliet

jongere ﬁguur te praten en ik zei: “Nou,
zó erg is het toch niet dat je door zou
moeten werken tot je 67ste..” En toen zie
ie: “Nee, voor jou misschien niet.” En
toen dacht ik weer: “Zie je wel, die denkt
dat ons werk vanzelf gaat, dat je dat
ﬂuitend kunt doen tot je honderd bent.”
Laat ik benadrukken dat ik niet klaag.
Ik heb mijn werk altijd voor honderd
procent gedaan, omdat ik ook van mijn
werk HIELD, dat zal ook wel een groot
verschil zijn. Maar in de jaren tachtig
speelde ik een dubbelrol in de musical
“Fien” met Jasperina de Jong, een topcollega, en overdag had ik opnamen voor
een speelﬁlm, waarbij we bijvoorbeeld
een aantal dagen bij drie graden onder
nul op de Willemsbrug bivakkeerden, ik
heb met ﬁlm maar een keer geluk gehad,
“het Debuut”, deze, ik weet de titel niet
eens meer, verdween na een week als een
scheet in een hooikist, en dan reed ik als
een haas in de namiddag naar het theater
van de een of andere stad waar “Fien”
dan stond, en dan stond ik om acht uur
in de coulissen op mijn opkomst te
wachten, het orkest speelde de ouverture,
en dan dacht ik: “Als ik nu ga liggen,
sta ik niet meer op…” Als je eenmaal
begonnen was, was dat trouwens over,
dan ging het weer als vanzelf.

Maar wat ik maar zeggen wou, dat hoef
ik dus allemaal niet meer. We gaan straks
wel weer beginnen met de Zondagochtendconcerten, zorg dat je erbij bent, en
we gaan werken aan de TV-opnamen
van “Inspecteur Vlijmscherp” met “Het
Echt Rotterdams Theater”, november in
het Oude Luxor, laat het u niet ontgaan,
en ik zie op de agenda in de herfst een
paar feessies waar ik een half uurtje
kom zingen, maar dat is allemaal genot.
Voor de rest ben ik thuis, en ontdek mijn
huis, waar ik het altijd te druk voor heb
gehad. Ik heb eindelijk de tijd gehad
om mijn geluidsinstallatie op niveau te
brengen, nou ja, mijn buren hebben het
gedaan, nu draai ik weer Elpees! Heeft u
nog Elpees? Draaien die handel!
Ach, het leven is als een schaduw tegen
de muur: duw je de muur omver- onmiddellijk is de schaduw weg!
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Verona

Mooi Senioren bankstel leverbaar in diverse
maten. Bankstel is gestoffeerd op interieurvering
en in elke gewenste stof leverbaar.
Bankstel als 2.5 zits
+ fauteuil + hoge fauteuil

€ 3990.-

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

Openhaarden &
Kachelcentrum

Opticien

“De Griff ioen”

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59

MEUBELSTOFFEERDERIJ

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

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER

R

PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD
v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Voor ons geen kunst!
Behandeling bij u thuis mogelijk!
* Leder bewerking
* Gratis offerte. ook aan huis
* 3 jaar garantie

teer
Profi nze
n
a
v o IJKSE
EL
N
WEK IEDINGE
B
N
A
A

’n goed kunstgebit?

* Gratis ophalen en thuisbezorgen
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

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

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

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

Kattestaart 18

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477

(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

(industrieterrein Wilgendonk)

www.decovloer.nl

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

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 125”
Zo, dit weet ik ook weer. Het stukje Rotterdam in het verlengde van de Honingerdijk roept nog herinneringen op bij
zeer veel DOR-lezers. De ‘WWDN-foto 125’ liet de een deel van
de Schaardijk zien, in de wijk Kralingseveer. De inzendingen
kwamen uit het hele land en natuurlijk kan ik maar enkele
oplossingen plaatsen.

NU

TOEN
Sjanie de Haan-Mastenbroek (Den-Bommel): “Als jeugd van een jaar of vijftien
kwamen wij ‘s zaterdags en ‘s zondags in
het Zalmhuis. Dat was de raadplaat, het
Zalmhuis aan de Schaardijk in Kralingseveer. In die jaren kwam de jeugd uit
IJsselmonde en Kralingeseveer daar bij
elkaar om te kletsen, biljarten, kaarten
en lol te maken. Mijn vriendin Bep nam
altijd plaatjes mee, die wij daar op een
grammofoon mochten draaien van de
eigenaar. Er kwamen jongens en meisjes
uit IJsselmonde met het veerbootje van
het IJsselmondsehoofd naar de Schaardijk; ook kwamen er jongens en meisjes
uit Kralingseveer. Hier volgen een paar
namen die ons te binnen schieten. Uit
IJsselmonde o.a. Bep Schimmel met haar
zus Jopie, Rosietha, Tonny Timmers,
Janny Slotboom, Paul van Ee, Gradus
Valkenburg, Faas van Rietschoten, Frans
Mudde, Johan de Vries en Jan de Haan.
Deze Jan is al 43 jaar mijn man. Uit
Kralingseveer o.a Rooie Arie, Arie Uil,
Herman, Piet, Woutje van Erkel en Jack,
zoon van ober Piet. De eigenaar van het
Zalmhuis heette Wout. Ik zelf heette Sjanie Mastenbroek en woonde op een schip,
dat lag bij het Witte Huis.”
A.v.d.Watering–van Linschoten (Capelle
aan den IJssel): “Rechts op de foto staat
het café van Piet van den Akker (binnendijks) en links op de foto (buitendijks)
staat het Zalmhuis op de Schaardijk.
Jammer genoeg is alles afgebroken voor
het versterken, verzwaren en verhogen
van de dijk. Het was een heel gezellig
stukje Kralingseveer. Naast het café van
v.d. Akker had je het kruidenierspand
van Arie de Gier. Even verderop was
de sigarenwinkel van Gundlach, die na
de oorlog ook serviesgoed en glaswerk
verkocht. En Keesie de Boer had er een
onderhuis, waar hij petroleum en aanverwante artikelen verkocht. Iedere zondag
liepen we over dat stuk dijk om naar de
Maaskerk te gaan. Die kerk stond aan de
dijk, een stukje verder de Rotterdamse
kant op. Tussen Metaalbedrijf Rademakers en Machinefabriek Keller in. We
liepen dan midden op de dijk. Dat kon,
want er was verder geen verkeer. Als er
veel wind stond gingen we onder aan de
dijk lopen. Het was een hele groep, die
allemaal in de straten rond de IJsselmondselaan woonde. Ook was er aan dat
stuk dijk, even voorbij het Zalmhuis, een
overzetbootje naar en van IJsselmonde.
Wij hebben als kinderen in de Maas

zwemmen geleerd. We gingen bij de krib,
voorbij het Zalmhuis, zwemmen of in
het haventje bij de Zoutfabriek. Achteraf
vind ik dat toch wel gevaarlijk. Maar ja,
iedereen deed het…….”
Hans Verbaas (Waddinxveen): “Wanneer je jaar en dag zes dagen in de week,
zoals ik, op je ’Ouwerkerkers’ (klompen)
viermaal daags anderhalve kilometer
naar de Laanschool deze plek gepasseerd
bent, zou ik daar De Oud-Rotterdammer
mee kunnen vullen aan herinneringen,
ware het niet dat het mij als gepensioneerde daarvoor, zoals gebruikelijk, aan
de benodigde tijd ontbreekt. U kent dit
waarschijnlijk wel (Breek me de bek
niet open. En dan moet ik ook nog twee
DOR-pagina’s per twee weken vullen. Ik
leef mee met jouw probleem. AvdS).
Dit plaatje is onmiskenbaar geschoten
op de Schaardijk ter hoogte van ’Jan de
Bruin’, zoals wij de pisbak/urinoir noemden vanwege z’n bruine kleur. Vandaag
de dag zou men op de achtergrond/einder
de contouren zien van de Van Brienenoordbrug, welke ik nog heb zien bouwen
eind jaren vijftig. Ter rechterzijde bevond
zich het pakhuis van Kees de Boer, de
man van de Lekboot, de stoomraderboot
van de Rederij op de Lek van Fop Smit.
Het enige nog in de vaart zijnde schip
vaart nu als partyboot in Amsterdam, onder naam Kapitein Kok. Echter de machtige stoommachine is helaas vervangen
door een dieselmotor. Naast het pakhuis
van De Boer benedendijks woonde mijn
opoe, alsmede Leen Bol, de timmerman
die zonodig ook je doodkist in elkaar
timmerde. Het pand met het ’Amstel’bord was café-restaurant ’Het Zalmhuis’
van de familie Van den Akker. Zoon Jaap
zat bij mij in de klas en overleed toen
we in de tweede klas zaten; dat heeft
enorme indruk gemaakt op ons kinderen.
Alle kinderen stonden aangetreden voor
de school, toen de lijkstoet met zwarte
koetsen en zwarte paarden, getooid met
zwarte kleden en dito pluimen, de school
passeerde. Voorbij het café was de zalmrokerij en -handel van de gebroeders Van
Wijnen, welke firma nog altijd bestaat,
maar is verplaatst naar Krimpen aan den
IJssel. Ik herinner mij nog dat beneden de
gerookte zalmen buiten te drogen hingen
en we konden er gratis zalmafsnijdsel
afhalen. Daarnaast bevond zich de kruidenierswinkel van Arie de Gier, dochter
Miep zat eveneens bij mij in de klas,
maar is reeds overleden. Iets verderop het

winkeltje van Boers. Dan volgden de Dames Luyten en de sigarenwinkel van Piet
Gundlach en wat verder nogmaals een
sigarenzaak van Timmers, het postkantoor van Jan Anker. Piet Moerkerken was
de agent voor de sleepboten, die daar op
station lagen voor de rijnaken. Daarnaast
de politiepost en dan volgde het lege
eind, daar stonden geen panden aan de
dijk, maar beneden enkele boerderijen.
Nu passeert men daar de dijk onder de
Van Brienenoordbrug. Terug naar het
begin op de foto, links is de Maas, die
daar splitst in de Hollandse IJssel en de
Lek. Buitendijks bevond zich de zalmafslag, omdat begin vorige eeuw daar
zalm werd gevangen in de rivier, alsmede
het terras en paviljoen, dat behoorde bij
café-restaurant ’Het Zalmhuis’. Begin
vorige eeuw kwamen de gegoede lui uit
Kralingen op zondag met de paardenkoets daar een broodje zalm nuttigen. Het
volgende pand was café-biljart Zaal van
Suus Visser, eveneens met terras boven
het water dat bij springtij nogal eens voor
fikse problemen zorgde. Vervolgens de
aanlegsteiger van de rederij op de Lek,
die een lijndienst onderhield tussen Rotterdam-Maasstation en Culemborg. Op
maandagmorgen stond het voordek vol
koeien en paarden voor de veemarkt aan
de Boezemsingel. Iets verderop was het
voet/fietsveer Kralingseveer-IJsselmonde
van Piet Hooftman. Kralingseveer was
een bedrijvig dijkdorp, waar ik met enige
weemoed aan terugdenk, want daar ligt
mijn hele jeugd. Ik ben geboren in 1934
op nummer 128, huize Pniël, beneden
bij de machinefabriek van Rademaker,
waar wereldberoemde tandwielkasten
werden gefabriceerd en tevens vlakbij de
Maaskerk. Van huis naar school kenden
we iedereen en wisten wie waar woonde.
Nu is er helemaal niets van terug te
vinden en moet ik goed kijken waar ons
huis heeft gestaan. Er ligt trouwens zo’n
twaalf meter zand opgespoten dus moet
men werkelijk diep graven. Echter de
herinneringen zijn en blijven onuitwisbaar voor mij.”
Jaap Hazenbroek (Krimpen aan den
IJssel): “Aan dit stukje Rotterdam heb ik
een onvergetelijke herinnering. In 1939
kreeg ik als 7-jarig ventje een gloednieuwe autoped op luchtbanden. Ik woonde
toen in de Rozenburgstraat (Kralingen).
Met mijn schoolvriendje, Jaap van den
Akker, zouden we daar op woensdagmiddag mee gaan rijden. Jaap van den Akker

stelde voor naar zijn opa en opoe te gaan;
dat was volgens hem niet zo ver. Wij
stepten via Oostzeedijk, Honingerdijk en
Toepad naar de Schaardijk, waaraan destijds nogal wat boerderijen lagen, die te
bereiken waren via af- en opritten. Voor
ons een uitdaging om via deze af- en
opritten te rijden, waarbij een flinke snelheid werd bereikt, totdat een kuiltje in
een afrit ons fataal werd en wij voorover
door het fijne grint schoven. De boerin
van de bij de afrit behorende boerderij
heeft onze schaafwonden schoongewassen en bepleisterd, waarna we verder zijn
gereden. Bij “Het Zalmhuis” aangekomen
zei mijn vriendje: “Hier wonen mijn
opa en opoe.” Zijn grootouders (de heer
en mevrouw Van den Akker) bleken de

uitbaters van deze zaak te zijn. Onze
verwondingen werden door opoe Van den
Akker nogmaals verzorgd, terwijl opa
ons een broodje kaas en een glas melk
gaf. Daarna kregen we het advies maar
snel naar huis te gaan, want daar zouden
ze wel ongerust zijn. En inderdaad, toen
we in schemerdonker, het was tegen zessen, in onze straat terugkwamen was men
al op zoek naar ons.”
De attentie gaat naar
mevrouw S. Neven-Schelling,
Woonzorgcentrum d’Amandelhof
Fluiterlaan 52,
2903 RL Capelle a/d IJssel.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 127

Ik had nooit moeten beginnen met de mededeling, dat ik nog geen WWDN-foto had
geplaatst van ‘die-en-die’ wijk. Ik herinner me, dat ik dit bij een foto uit Hoek van
Holland deed. Prompt kwamen er reacties uit Kralingseveer: “Wij horen ook echt wel
bij Rotterdam, hoor.” En de afgelopen weken kwamen er ook dit soort epistels binnen
uit …; ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen!
De opgavefoto ziet er op het eerste gezicht uit, als een foto uit de dertiger jaren. Maar
wanneer je beter kijkt, zie je duidelijk een Volkswagenbusje. De foto is dus minstens
uit de vijftiger jaren (of later). De schillenboer die in die wijk actief was, herkent de
straat direct. Hij woonde namelijk daar!

Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl
of www.deoudrotterdammer.nl .
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 11 oktober 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

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

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



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
Een

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

gedenksteen

www.miedemaenzn.nl

zorgt

voor

een

speciale herinnering aan een dierbare.

Tandprotheticus E.L. Venrooy

site voor de mogelijkheden of neem voor
ons op. Voor ieder budget is er een
mogelijkheid.

KUNSTGEBITTEN
l
l

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

HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Tandprotheticus D.R. Venrooy

natuursteen, RVS of glas. Kijk op onze
een persoonlijke advies contact met

GRATIS

Venrooy Tandtechniek

Bij Dominicus vertalen wij uw wensen in

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

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

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 AOW en de mogelijkheid daarop een aanvulling te krijgen uit de bijstandspot blijft de gemoederen onder ouderen bezig houden. Met name het plan extra voorlichting te geven aan Turken in Utrecht is
omstreden. Daarom in deze opinie nog maar eens een aantal AOW-kwesties op een rijtje gezet.

Gehuwden en partners hebben vele besparingen
Gehuwden en duurzaam bij elkaar wonende partners hebben, als zij 65 jaar worden, in hun
financiën voordelen en één nadeel ten opzichte van alleenstaanden. Het nadeel is dat hun
AOW per persoon bruto per maand ruim 300 euro lager ligt. Samen hebben ze echter weer
bijna 400 euro bruto meer dan de persoon alleen.
En men mag gevoeglijk aannemen dat als twee mensen samenleven in één woning, men ook
gezamenlijk goedkoper uit is in woonlasten en huishoudelijke uitgaven dan iemand die dat
allemaal in z’n eentje moet opbrengen.

Informatie
Opinie

Het oordeel of het ook gezelliger
en prettiger is met z’n tweeën laten
we aan de lezers zelf over. Daarover kan namelijk heel verschillend
worden gedacht. Een ander – niet te
onderschatten – ﬁnancieel voordeel
is, dat bij overlijden van een van de
partners de overblijvende persoon
waarschijnlijk hopelijk nog heel lang
een aardig nabestaandenpensioen uit
een bedrijfsregeling kan opstrijken.
De meeste bedrijfspensioenen hebben
een nabestaandenpensioen. Los van de
besparingen door het gezamenlijk huishouden zijn er nog andere ﬁnanciële
voordelen voor gehuwden en partners.
In de AOW is dat met name de toeslag
die iemand op zijn 65ste krijgt voor
een jongere partner die geen of weinig
inkomen heeft. Die toeslag is maximaal
gelijk aan het basisbedrag van de AOW
(thans ruim 700 euro bruto per maand)
dat men vanaf 65 jaar krijgt als men
altijd in Nederland heeft gewoond.
Toeslag
De mensen die pas na 1 januari 2015
65 jaar worden en dan een jongere
partner zonder inkomen hebben, zullen
daar niet meer van proﬁteren. Al jaren
geleden heeft de regering besloten

die toeslag in 2015 af te schaffen. Het
betekent dat echtparen van wie de
oudste thans jonger is dan 60 jaar en
10 maanden deze toeslag voor de nietwerkende en jongere partner zullen
gaan missen.
Over die AOW-toeslag blijven grote
misverstanden bestaan. Nog steeds
gaat de mare – zelfs ook onder mensen
die hoger opgeleid zijn en als zodanig
hogere inkomens hebben - dat de
werkende jongere partner met een klein
baantje beter kan stoppen, omdat dan
de ander (meestal de man) op 65 jaar
de maximale toeslag kan krijgen.
We hebben hieraan al eerder uitgebreid
aandacht besteed. De kleine baantjes
van de partner jonger dan 65 jaar
leveren in een huishouden altijd – ook
netto – een stuk meer op dan de toeslag
die de 65-jarige op de AOW krijgt.
Overigens, als de jongere partner
van de AOW’er méér dan €1259,01
per maand verdient, dan krijgt men
helemaal geen toeslag meer. Maar dan
is het extra inkomen in het huishouden
van het echtpaar ook al tweemaal zo
hoog als de toeslag. Een dergelijk extra
inkomen zou men niet gauw laten
schieten om (alleen) de toeslag binnen
te halen.

Aanvulling
In steden als Rotterdam, Den Haag en
Utrecht zijn nog vele huishoudens te
vinden – zeker in de allochtone sferen
– die geen volledige AOW hebben
opgebouwd, doordat zij pas op latere
leeftijd naar Nederland zijn gekomen.
Dat betekent dat deze huishoudens een
behoorlijke veer in hun inkomen laten.
De 65-jarige zal behoorlijk terugvallen en hij of zij zal - als er ook nog
geen aanvullend bedrijfspensioen is
- waarschijnlijk onder het minimuminkomen zakken. Dan zal men een
beroep moeten doen op aanvullende
bijstand met alle nadelige voorwaarden
(vermogenstoets, sollicitatieplicht voor
de jongere partner, enz.) van dien.
Voordeel van deze aanvullende
bijstand op de AOW is dat deze sinds
1 januari dit jaar rechtstreeks door de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij
de gemeenten wordt geregeld. Deze
aanvulling heet dan ook ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’
(AIO). Bij de procedure voor de AOW
– meestal een half jaar voordat men
65 jaar wordt – biedt de SVB meteen
de AIO aan, die samen met de AOW
wordt uitgekeerd. Is er een jongere
partner in het spel en heeft die nog

geen werk, zal deze toch moeten reïntegreren in het arbeidsproces.
Zoals bekend wil de SVB in Utrecht
in oktober een proef starten om
via kappersbezoek Turken op deze
aanvullende mogelijkheid te wijzen.
Daarover is nogal commotie ontstaan,

omdat hiermee positieve discriminatie
zou plaatsvinden. Het is ook zwaar
overdreven, want bij de aanvraag voor
de AOW wijst de SVB al vanzelf op de
mogelijkheid.

Partnertoeslag mogelijk al snel omlaag
Eind augustus ontvingen zo’n 188.400 AOW’ers in Nederland een partnertoeslag. Dat meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) desgevraagd. Ruim 37.800
65-plussers kregen een aanvulling uit de bijstand (AIO), omdat zij niet de volle
AOW hebben opgebouwd door langjarig verblijf buiten Nederland of omdat zij op
latere leeftijd (zoals allochtonen) naar Nederland zijn gekomen.
Overigens zou het kunnen dat de AOW-partnertoeslag per 1 januari al met 8
procent wordt verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van meer
dan 20.000 euro. Dat vooruitlopend op de totale afschafﬁng van de toeslag per 1
januari 2015. Het bezuinigingsvoorstel is nog niet in de Tweede Kamer behandeld. Naar verwachting zal dit binnen afzienbare tijd gebeuren. Of hiervoor een
Kamermeerderheid is te vinden, is nog niet bekend. De ouderenbonden hebben
hiertegen al geprotesteerd.

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’.
Erf- en schenkingsrecht
Waardebepaling huis
voor de erfbelasting
Na overlijden van de langstlevende ouder moesten wij voor de aangifte voor
de erfbelasting de WOZ-waarde opgeven. De gemeente heeft die vastgesteld
aan de hand van de verkoopprijzen van
dezelfde soort huizen in de naaste omgeving. De staat van huizen van ouderen is echter meestal gedateerd (oude
keuken, badkamer, CV, bedrading,
enz.). Ergo: de jarenlang aangepaste
WOZ-waarde is niet conform de werkelijke waarde. Begin dit jaar heb ik met
succes bezwaar gemaakt en de waarde
van het pand werd met maar liefst
€50.000 verlaagd. Als er sprake is van
10 procent erfbelasting dan scheelt
dat dus €5.000. Waarom mag je in de
aangifte van de erfbelasting niet de
werkelijke opbrengst van het verkochte
onroerend goed opgeven?
Eigenlijk moet de werkelijke waarde
op het moment van overlijden van de
bezitter(s) worden bepaald. Om het
eenvoudig te houden, vraagt de ﬁscus

bij aangifte van erfbelasting om de
laatste WOZ-waarde. Meestal ligt echter (nog steeds) de werkelijke waarde
hoger. Soms kan de werkelijke waarde
inderdaad lager liggen.
Maar dan is het waarschijnlijk bij u
niet gegaan om de WOZ-waarde bij
overlijden, maar heeft u (met succes)
bezwaar aangetekend tegen de door de
gemeente vastgestelde (laatste) WOZwaarde. De ﬁscus hanteert namelijk
in het algemeen de door de gemeente
bepaalde WOZ-waarde.
Het is ook geen doen dat de ﬁscus
bij overlijden telkens de waarde van
het huis op zichzelf laat taxeren. Dat
zou tot enorme kosten en complicaties lijden. Natuurlijk kan een ieder
bezwaar aantekenen tegen de door de
gemeente vastgestelde WOZ-waarde
(vaak gebaseerd op referentiepanden).
Indien erfgenamen kunnen bewijzen
dat de werkelijke verkoopwaarde lager
ligt dan de WOZ-waarde (en er geen
sprake is van bevoordeling van iemand
door een lagere verkoopprijs te vragen
binnen een redelijk korte termijn na
het overlijden) dan zal de ﬁscus voor
vaststelling van de erfbelasting ook

niet moeilijk doen over de lagere opbrengst voor de erfgenamen. Het vergt
wel enig verkeer met de belastinginspecteur.
Geldigheid contract na
15 jaar samenleven
Mijn partner en ik resp. 72 en 65 jaar
hebben 15 jaar geleden een samenlevingsconvenant afgesloten via een
notaris. In de afgelopen tijd zijn er veel
bureaucratische regels veranderd. Is
dit convenant voldoende als een van
ons tweeën komt te overlijden? Of
moeten er andere maatregelen getroffen worden om niet teveel belasting te
betalen?
We kunnen niet beoordelen of uw samenlevingscontract nog up-to-date is,
doordat wij de inhoud niet kennen en
ook niet willen kennen. In ieder geval
is het qua erfrecht zo dat de ene partner
600.000 euro belastingvrij kan erven
van de overleden partner. Bezit u méér
(dus samen meer dan 1,2 miljoen),
dan valt het aan te raden om advies te
vragen aan een notaris voor estateplanning en/of voor het maken van een

langstlevende testament. Schakel ook
de notaris in als in uw contract en/of
uw testament zaken staan die wellicht
veranderd moeten worden.
Bij het laten opstellen van testamenten
adviseren wij altijd mensen minstens
eenmaal in de vijf jaar na te gaan of zij
nog voldoen aan hun wensen.

Sociale voorzieningen
Geen korting gekregen
op tarief via de WMO
In een eerder artikel stond dat een
alleenstaande vanaf 65 jaar bij een
verzamelinkomen van 50.000 euro per
jaar nog geen €9 per uur betaalt voor
acht uur huishoudelijke hulp via de
WMO. Ik heb een verzamelinkomen
van circa 28.000 euro en betaal al
€20,95 per uur als eigen bijdrage voor
WMO-voorzieningen. Dus zo gering
zijn de werkelijke bedragen niet. Hoe
zit dat?
U moet bij uw opmerkingen ook het
begin van het artikel betrekken: daaruit
blijkt duidelijk dat het om chronisch
zieken en gehandicapten gaat. Die

Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
krijgen namelijk een korting op het
tarief van 33 procent op grond van de
Wet tegemoetkoming chronisch zieken
en gehandicapten (Wtcg). Indien u
meent dat u daaronder valt, moet u een
nieuwe indicatie aanvragen. Indien u
onder de Wtcg valt, krijgt u overigens
ook meestal eenmaal per jaar een tegemoetkoming. Niet iedere aanvrager
van de WMO valt daaronder. En eigenlijk is dat maar goed ook, want als
je als chronisch ziek wordt beschouwd
(informeer daarover bij uw ziektekostenverzekeraar) dan gaat het niet zo
best met u. Je kunt beter redelijk gezond van lijf en leden zijn en dan maar
wat meer betalen voor de thuishulp
waarop zelfs in uw geval nog veel subsidie zit. Dat laatste wordt door veel
mensen niet begrepen. Mensen denken
altijd dat zij te veel betalen.
Overigens kan het door u genoemde
bedrag van €20,95 per uur niet
kloppen. Kijk voor een berekening van
uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl.
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Word nu lid van ANBO
en krijg 3 maanden cadeau!
ANBO is belangenbehartiger en spreekbuis voor bijna 400.000 mondige en sociaal bewogen senioren.
Hard nodig nu door vergrijzing voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen onder druk komen te staan.

ANBO
• laat uw stem horen in politiek Den Haag.
• geeft gratis persoonlijk advies bij vragen over WMO, AWBZ, persoonsgebondenbudget, pensioenen etc.
• geeft forse korting op uw ziektekostenverzekering. Ook veel andere voordelen. www.anbo.nl/voordeelenkorting
• heeft gratis belasting invulservice.
• organiseert wandelingen, etstochten, culturele uitstapjes. Er is altijd een ANBO afdeling bij u in de buurt. www.anbo.nl/bijuindebuurt
• voor leuk en zinvol vrijwilligerswerk met ondersteuning van de ANBOacademie.

Nog geen lid? Word lid!
Schrijf u nu in op www.anbo.nl/lidworden, mail info@anbo.nl of bel 030-233 00 60. Lidmaatschap is slechts € 32,85 per jaar.

Mode voor bbeennss
ieder moment! bens
MODE

STOELEN VLECHTERIJ
Informatiecentrum zaterdag
25 september geopend!
* Stoelen matterij
* Antiek restauratie
* Gordijnen atelier
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

WWW.J
WWW.JANBEHANG.NL
JANBEHANG.N
NL
HERFST
COMBIMODE

vindt u bij

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25,, BBus
us 4499

Grote collectie
behang, tevens
zonwering

Kom langs en ervaar
de ruimte

Bezoek het informatiecentrum!
Woonkamer en balkon zijn op
ware grootte nagebouwd!

• 3 en 4 kamer appartementen (93-160 m2)
• 2-laagse penthouses met dakterras
• Zeer royale living
• Grote buitenruimte bij elk appartement
• Eigen parkeerplaats op parkeerdek
• Schitterend uitzicht over Rotterdam
• Midden in het centrum van Ommoord
• Rotterdam Centrum en snelwegen
snel bereikbaar

www.hooghehes.nl

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Appartementen

- Vanaf € 198.500,- v.o.n.

Topppartementen

- Vanaf € 333.000,- v.o.n.
(prijzen inclusief stallingplaats)

Hesseplaats 106, Rotterdam-Ommoord
- Iedere woensdag van 10.00 - 12.30 uur
en op afspraak
- Zaterdag 25 september 11.00 - 15.00 uur
(mogelijkheid tot bezoeken bouwplaats)

Behangers en Schilders aanwezig.

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

Openingstijden
informatiecentrum

010 - 433 57 10

06 - 54 60 12 07

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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Bent u 55+ en lijkt het u leuk in een theatervoorstelling te spelen of muziek te maken, te
dansen of heeft u een bijzonder talent? Meld
u bij ons aan!
Het Rotterdams Wijktheater zoekt enthousiaste 55+´ers voor het maken van een theatervoorstelling, speciaal voor deze doelgroep. De
voorstelling wordt gemaakt op basis van de
verhalen van de spelers zelf, dus uw verhalen!
Sinds 2007 maken wij voorstellingen voor
en door senioren en momenteel spelen we
met de voorstelling Als Het Golft - Senioren
Revue door heel Rotterdam. We spelen deze
voorstelling nog maar vier keer dit seizoen,
dus kom het zien!
Om mee te spelen in de nieuwe voorstelling
kunt u zich aanmelden door een e-mail te
sturen naar suzanne@rotterdamswijktheater.
nl of te bellen naar 010- 4230912. Ervaring is
niet noodzakelijk.
Het Rotterdams Wijktheater maakt sinds 1992
theatervoorstellingen door en voor bewoners
van de Rotterdamse wijken. Ooit begonnen
als een klein, maar allround driemanschap
dat op alle fronten de handen uit de mouwen
moest steken, groeiden we in de loop der
jaren uit tot een tienkoppige professionele
organisatie die jaarlijks zorgt voor meer dan
70 voorstellingen in uiteenlopende zalen van
buurthuizen, wijkcentra en theaters.
Voor meer informatie over het Rotterdams
Wijktheater en onze speellijst: www.rotterdamswijktheater.nl of 010- 4230912.

A

VE

World Ship Society

Rotterdam Branch

pagina 9

Nog één keer kijken
in het Justus van Effen-complex

Theatergezelschap
zoekt 55+!

C HI

Dinsdag 21 september 2010

Oud-bewoners kregen
11 september nog één
keer de gelegenheid ‘hun’
Justus van Effen-complex
te bewonderen. Daarna
gingen de poorten van het
bijzondere en markante
rijksmonument in de
Rotterdamse wijk Spangen dicht voor een grote
restauratie. Woonstad
Rotterdam organiseerde
een bijzonder afscheid vol
herinneringen en mooie
momenten. Zo’n 150 oudbewoners genoten op het
terras voor het voormalige badhuis van een
informeel programma.
“Het was een unieke gebeurtenis,
heel bijzonder voor mensen zoals ik.
Ik was twintig jaar toen ik het ouderlijk huis in het Justus van Effen-gebouw verliet om te trouwen. Het was
toen 1955. Leuk om bekenden van
die tijd tegen te komen en foto’s uit
te wisselen”, aldus de heer Landman
(83) en één van de aanwezigen. Dominique Strörmann, regiodirecteur
van Woonstad Rotterdam opende de
reünie. Voor haar was dit persoonlijk
ook een bijzonder moment. Haar opa
woonde jarenlang in het Justus van
Effen-complex.
De oud-bewoners haalden onder

- Het Justus van Effen-complex -

het genot van een uitgebreide lunch
herinneringen op met Ilse van
Enkhuijzen van Radio Rijnmond.
Als één van de eersten kregen zij een
ﬁlmimpressie te zien van het rijke
verleden van Justus van Effen én de
toekomst van het complex. Joris Lutz
zorgde voor een bijzondere muzikale
omlijsting met een zelfgeschreven Justus-lied. De opkomst was

overweldigend. Woonstad Rotterdam
rekende op vijftig geïnteresseerden,
er kwamen er 150. Een reactie van
oud-bewoner, mevrouw Kerpel:
“We hebben weer een stukje jeugd
beleefd, het was heel gezellig.”
Joris Lutz neemt het speciaal voor de
gelegenheid geschreven Justus-lied
binnenkort op in de studio. Woonstad Rotterdam maakt speciaal voor

alle oud-bewoners een dvd met het
Justus-lied, een fotoverslag van de
middag en de ﬁlmimpressie . Wanneer de dvd klaar is, wordt deze naar
de bewoners opgestuurd.
Meer informatie over de
restauratie is te vinden op
www.justuskwartier.nl.

Captains Dinner op de Zonnebloem
Voor ouderen met een fysieke handicap is DE ZONNEBLOEM misschien wel het bekendste luxueuze motorschip voor
meerdere dagen verblijf op binnenwateren. Enkele keren per jaar vaart het schip in het Rotterdamse havengebied.
Dat is een van de grote trekpleisters voor een reis. Daar valt heel veel te zien op het water en komen de passagiers
grote en heuse zeeschepen tegen!

- Foto: Cees de Keijzer van
www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

De Nationale Vereniging Zonnebloem biedt de vaarvakanties
aan. Vaak zijn er lange wachttijden om mee te mogen varen,
want de belangstelling is groot.
Aan boord wordt volop rekening gehouden met mensen die
door ziekte, handicap of leeftijd
lichamelijke beperkingen hebben.
De reizen zijn vooral ook bedoeld
voor diegenen die afhankelijk
zijn van (intensieve) verpleging
en verzorging.
Duizenden mensen per jaar
komen aan boord van DE ZONNEBLOEM die zijn ligplaats in
Arnhem heeft. De passagier met
een handicap mag ook een reisge-

noot meenemen. Dementerende
ouderen kunnen uit veiligheidsoverwegingen niet mee. De
reizen zijn volledig verzorgd met
overnachtingen en volpension.
Traditioneel is er het Captains
Dinner op de slotavond. Dat zal
oudere Rotterdamse varensgezellen aanspreken!
De laatste zesdaagse reis naar
Rotterdam en omgeving was in
augustus en kostte de passagiers
vanaf circa €500 per persoon.
Dat lijkt niet zo goedkoop, maar
daarvoor worden de mensen
behoorlijk in de watten gelegd.
Het schip is met steun gebouwd.
De Nationale Vereniging Zon-

nebloem is een goed doel zonder
winstoogmerk en wordt grotendeels geﬁnancierd door fondsen
en donateurs.
In 2006 is het 115 meter lange
schip in de vaart gekomen. Het
is speciaal ingericht voor mensen
met een functiebeperking en heel
rolstoelvriendelijk. Er zijn extra
brede gangen en allerlei medische
voorzieningen. De hutten zijn
uitgerust met hooglaagbedden,
radio, tv en oproepinstallatie.
Per twee hutten is er een ruime
douche en toiletruimte.

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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WOII - voorbij maar
niet vergeten
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam neemt u mee naar de
periode waarin Nederland bezet was en de wereld in oorlog.
Een wrang hoofdstuk uit onze geschiedenis dat tot nadenken
stemt. Een museumbezoek vol herkenning en herdenking!
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Welkom Oud-Rotterdammers in de grootste eikenmeubel speciaalzaak

Klassiek, Modern, Robuust
Landelijk Eiken
voor Woon- en Slaapkamer

Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam
Telefoon: 010 - 484 89 31
www.ovmrotterdam.nl
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
Zon- en feestdagen: 12.00 - 17.00 uur

Eikenland is dé specialist op het gebied van
eiken meubelen, bijpassende bankstellen en
slaapkamers in alle denkbare eiken-tinten, van
blank naar donker en van wit naar grijs eiken.

JEPERO uw klusbedrijf
voor Rotterdam en omstreken.

In welke stijl en sfeer voelt u zich het beste thuis?
Kom binnen in onze showroom en laat u inspireren door
de vele mogelijkheden en combinaties met eiken.
U bent van harte welkom.

Heeft u een klus voor binnen of voor buiten, groot of klein, maar waar u geen zin of tijd voor heeft?
• Tuin : Aanleggen / bestraten / afscheidingen / onderhoud.
• Sanitair / keuken / badkamer.
• Schilderwerk / behangen / plafond witten ed.

Woonboulevard Capelle XL - Schinkelsebaan 4 - 2908 LE Capelle a/d IJssel
(Rijksweg A20, afslag 16) - Tel: 010-4420023 - www.eikenland.nl

Bel voor een gratis advies of afspraak 06 – 55 78 55 30
Graag kom ik vrijblijvend bij u langs om uw ideeën te bespreken

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

Verhuizing in
combinatie met
ontruimen

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3+2 zits
of ’n lederen hoekbank
voor

Wat doen wij zoal:
1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)
2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering
3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat
4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.
5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

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

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

Your Change
dé oplossing
voor het
inrichten
van uw
zorgwoning.

€ 750,--

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

3 jaar garantie.
Levertijd: 2 weken. Bovenstaande 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
Bij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.

Goetzee DELA is
gespecialiseerd in de
complete verzorging
van begrafenissen
en crematies.
Met ruim 100 jaar
ervaring en een
team van betrokken
medewerkers kunnen
we iedere uitvaart in
stijl en met aandacht
verzorgen.

• Inrichting van de zorgwoning
van uw ouders
• Vloerbedekking, vitrages, gordijnen,
behang, witten (plafonds)
• Materialen voldoen aan brandveiligheids- en schoonmaakeisen
• Professioneel en scherpe prijs
• U geen stress, ‘t is onze zorg

Boezemsingel 35
3034 EC Rotterdam
T (010) 280 52 80

• U de rust wij doen de rest
Your Change zorgt voor een begeleiding van het begin tot oplevering
waardoor u uw handen vrij krijgt
voor ander zaken. Kijk eens op onze
site www.yourchange.nl of bel ons
overdag op 010-243 36 12, ’s avonds
en in het weekend 06 -51 845 474.
Wij komen graag bij u langs met onze
presentatiekoffer.

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

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

www.yourchange.nl

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

met een persoonlijke stijl

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

naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

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

Dinsdag 21 september 2010
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Heerlijke afsluiting van
een heerlijke dag

Schiedam in teken
van water

Nadat u Schiedam heeft ontdekt
wacht u een heerlijke culinaire
ontdekking wanneer u besluit de
dag af te sluiten met een etentje
in het onlangs geopende nieuwe
restaurant van Novotel Schiedam.
Op vertoon van deze bon wordt u
bij een driegangenmenu een halve
fles huiswijn aangeboden.

Schiedam staat in 2010 in het teken van WATER.
Tijdens Schiedam Waterjaar 2010 vinden
schitterende evenementen plaats. Zo is het in het
laatste weekend van september genieten van nautische
en culturele activiteiten tijdens de Brandersfeesten,
met als hoogtepunt de Gondelvaart. Kijk voor het
programma op www.ontdekschiedam.nu.

Wanneer één dag tekort is om
Schiedam te ontdekken…
informeer dan naar de speciale
midweek- en weekendarrangementen.
Hargalaan 2
Schiedam
telefoon:
010-4713322

fotografie: Jan van der Ploeg

#
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Probeer een Union
fiets en kies een route

Schiedam op haar mooist
tijdens Gondelvaart

Brandersroute voor
vroege vogels
Speciaal voor de vroege vogels is er
op zondagochtend 26 september om
11.00 uur een wandeltocht onder
begeleiding van een VVV gids.
U wandelt door het historische centrum met haar vele monumenten,
pakhuizen en branderijen en langs
de grootste molens van de wereld.

Aan de hand van anekdotes en historische feiten vertelt de gids over
de geschiedenis van de jeneverstad.
Om zeker te zijn van deelname, is
het aan te raden om vooraf te reserveren bij VVV Schiedam. De kosten
zijn € 4,50 per persoon.

Korting op serie bronzen
brandersbeeldjes
fotografie: Fun-Key events

Met de sprookjesachtige Gondelvaart, gezellige optredens
van shantykoren en een spetterende afsluiting beloven de
Brandersfeesten op 24, 25 en 26 september weer een groots
spektakel te worden.
Speciaal voor dit Waterjaar
vinden vele activiteiten van de
Brandersfeesten plaats in en op
het water. Zo kunt u op vrijdagavond genieten van Schiedam by
night vanaf de fluisterboot. Een
troubadour zorgt voor de vrolijke
noot tijdens deze schilderachtige
tocht. Op zaterdag en zondag vaart
de fluisterboot langs de versierde
vaartuigen, de monumenten en
de molens, terwijl een gids over
de jeneverhistorie vertelt. Voor
reserveringen kunt u terecht bij
VVV Schiedam. Zaterdagavond
is het tijd voor het kroonjuweel
van de Brandersfeesten: de ABN
AMRO Gondelvaart. Deze avond
is Schiedam op haar mooist!
Bewonderd door duizenden
mensen op de kades, varen meer

dan twintig feestelijk versierde
en verlichte gondels door de
Lange Haven. De Brandersfeesten
worden zondag op een bijzondere
manier afgesloten. Samen met de
bezoekers wordt een officiële
wereldrecordrecordpoging ‘samenzang’ gedaan. Vanaf 17.30
uur treedt een Iers muziektrio
op met alle shantykoren die het
hele weekend de meest nostalgische liederen ten gehore hebben
gebracht. Vervolgens worden
alle aanwezigen op het Stadserf
uitgenodigd om mee te zingen.
Vanaf 20.00 uur is de recordpoging. Daarna wordt de verlichting
gedoofd voor een spetterende
licht- en lasershow.
Meer info:
www.brandersfeesten.nl.

Speciaal voor de Brandersfeesten is de VVV-winkel
op zondag 26 september geopend van 10.30 tot
16.00 uur. Geniet alleen die dag van diverse speciale brandersacties. Zo krijgt u op vertoon van
deze bon korting op de serie beeldjes van echte
Schiedamse beroepen: de zakkendrager, de distillateur en de brandersknecht. Alleen deze dag kosten twee beeldjes € 35,00 (normale kosten € 39,90)
en drie beeldjes € 50,00 (normale kosten € 59,85).

Verrassende driedaagse fietsvakantie
Voor fietsfans die van een verblijf in
Schiedam een onvergetelijke, kleine
vakantie willen maken, is er een
speciale historische stedenfietstocht van drie dagen. Het Novotel in
Schiedam is elke dag het begin- en
eindpunt. De eerste dag fietst u
27 kilometer langs de Rotterdamse
havens en in Schiedam. Hier komt
u langs de grootste molens van de
wereld, oude distilleerderijen en
branderijen, en fietst u over de

prachtige Lange Haven langs het
Jenevermuseum. Vervolgens gaat
u via de historische Delfshaven in
Rotterdam naar de havens van
Pernis. De tocht op de tweede dag
is 40 kilometer. Vanaf Schiedam
gaat u dwars door Rotterdam naar
de Waterbus om hiermee naar
Alblasserdam te gaan. U fietst
langs de molens van Kinderdijk
en het polderlandschap van de
Alblasserwaard naar historisch

Dordrecht om vervolgens weer met
de Waterbus terug te gaan. De derde
dag leidt de route van 39 kilometer
naar Delft, de stad van het Delfts
Blauw en met meer dan 600 rijksmonumenten. Terug fietst u door
de polders van Midden-Delfland en
het natuurgebied Broekpolder.
De speciale prijs voor dit arrangement is slechts € 119,00 per
persoon. Kijk voor meer informatie
op www.fital.nl.

Via de handige, nieuwe website
www.planjefietsroute.nl kunt u
feilloos vooraf uw route uitstippelen.*

#
* Deze site maakt gebruik van het
knooppuntensysteem.

Gratis
Rabo Bidon!
fotografie:
Tjitske Houkes

Met de Aqualiner van Rotterdam
naar Schiedam
Gemakkelijk reizen over het water
tussen Rotterdam en Schiedam.
Dat kan ieder weekend tot en met
26 september met de Aqualiner.
Op zaterdag en zondag legt de
Aqualiner tussen 12.00 en 20.00 uur
aan bij de haltes Maasboulevard
in Schiedam, RDM Heijplaat en
Willemskade in Rotterdam.
In Rotterdam vertrekt de Aqualiner
twintig minuten na het hele uur,
in Schiedam rond tien minuten voor
het hele uur. Bij de Maasboulevard
staat een gratis pendelbus die

Bij de VVV-winkel in Schiedam
huurt u splinternieuwe Union
huurfietsen. De Schiedamse fietsfabrikant biedt u de keuze tussen
nieuwe Union modellen, zoals een
stadsfiets met zeven versnellingen
of een extra comfortabele E-bike
met trapondersteuning.

u naar het centrum brengt.
Fietsliefhebbers kunnen de fiets
meenemen op de Aqualiner, om
zo de historie van Schiedam te
combineren met het groene
Midden-Delfland. De Aqualiner
stopt ook bij RDM Heijplaat. Hier
is de expositie ‘Infernopolis’ van
Atelier Van Lieshout. Meer informatie vindt u op www.aqualiner.nl.

Rondvaarten door
de grachten
van Schiedam

Naast een fietsroute naar keuze en
informatie over Schiedam en omgeving, ontvangen de huurders van
een fiets bij de VVV-winkel gratis
een Rabo Bio Bidon die ook door
de Rabo wielerploeg tijdens de
Tour de France wordt gebruikt. Als
promotor van de fietssport in brede
zin, wordt de biologisch afbreekbare bidon u aangeboden door
Rabobank Schiedam–Vlaardingen.

Het vertrek- en eindpunt zijn bij
Museummolen De Nieuwe
Palmboom, Noordvest 34, Schiedam.

Met een tocht op de fluisterboot
kunt u ruim een uur genieten van
de havens, pakhuizen, branderijen,
mouterijen en molens. Dinsdag tot
en met zondag vaart de fluisterboot
om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.

Stichting Promotie Schiedam
Buitenhavenweg 9
3113 BC Schiedam
010-4733000
info@ontdekschiedam.nu

fotografie: Adri Reijnhout

Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
9.00 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
www.ontdekschiedam.nu
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Presentatie boek over Jaap Valkhoff

‘Diep in mijn hart’
Wat een geweldige ervaring was de presentatie van het boek ‘Diep in mijn hart’, 1 september in het Westerpaviljoen
aan de Mathenesserlaan. Het boek werd, met véél liefde voor hun vader, respect en kennis van zijn levenswerk, samengesteld door de trotse zoons van Jaap Valkhoff, Ben en Martin. Het is uitgegeven ter ere van hun muzikale, humor- en
liefdevolle vader die nu 100 jaar zou zijn geworden.
Het eerste exemplaar werd overhandigd
aan de 93-jarige Johnny Hoes, levende
legende en in Rotterdam Katendrecht
geboren, die een grote rol speelde in
het muzikale leven van Jaap Valkhoff.
Hoes is nog altijd een vitale, krasse
persoonlijkheid, die velen ontroerde
met zijn talloze herinneringen en het uit
volle borst meegezongen Hand in Hand
Kameraden.
Het tweede exemplaar was voor de
veelzijdige, charmante en sympathieke
Joke Bruijs, die veel van zijn liedjes
vertolkte en nog vertolkt. Ook zij pakte
de microfoon om met haar prachtige

stem het toepasselijke ‘Diep in mijn
hart’ te zingen.
Aanrader
Het boek ‘Diep in mijn hart’ is een
echte aanrader, met prachtige foto’s,
dierbare herinneringen en twee mooie
cd’s erin. Vele artiesten passeren de revue, zoals: De Ramblers, Dorus, Willy
en Willeke Alberti, Annie de Reuver,
Jan Blaaser, Tante Leen, Johnny Jordaan, Johnny Kraaijkamp sr. en vele,
vele anderen.
Natuurlijk ook veel over zijn optredens
in onder meer het Lido en Carlton in

Amsterdam, waar de familie Valkhoff
een aantal jaren woonde, evenals in
Zandvoort, Den Haag, Groningen,
Luik en zelfs London. Jaap werd overal
gevraagd, maar wat veel Rotterdammers zich nog goed herinneren, zijn
de Oasebar en de Cosmopoliet, De
Cos, waar hij zijn Bep voor het eerst
ontmoette, die zo lang en zoveel voor
hem betekend heeft.
Jaap Valkhoff verdient ieders bewondering voor al die liedjes die we bijna
allemaal thuis hebben gezongen en
waarvan er heel veel op deze prachtige
cd’s zijn terug te vinden.

Nacht van de Kaap
Na de happening in het Westerpaviljoen werd tijdens de ‘Nacht van
de Kaap’ op 4 september in Theater
Walhalla een “Ode aan Jaap Valkhoff”
gebracht.
Dit live-muziekfestival laat de legendarische tijden van Katendrecht herleven.
In allerlei horecagelegenheden en op
straat was het één groot feest met optredens en verkleedpartijen!
Het grote orkest, onder leiding van
Pierre van Duijl, speelde veel muziek
van Jaap Valkhoff, gesteund door diverse artiesten, zoals Annie de Reuver

(93) die met haar nog altijd geweldige
stem en positieve uitstraling het zo
bekende “Kijk eens in de poppetjes van
mijn ogen” zong. Ook het jonge talent,
Kim Hoorweg, de bekende Zusjes Van
Wanrooij, (vergezeld van drie dochters
en dus met maar liefst vijf accordeons),
Pierre Bokma en Frédérique Spigt
deden een duit in het zakje.
Het werd zo een avond vol emotie en
nostalgie onder een geweldig vuurwerk
van de Wereld Havendagen!
Liety Fongers

Voldoende beweging
helpt bij gewrichtsartrose
De boodschappen niet meer zelf kunnen doen, omdat lopen zo’n pijn doet. Niet langer boven
slapen, omdat traplopen te moeilijk is geworden. Fietsen, tennissen en in de tuin werken moeten opgeven vanwege pijn in heup of knie. “Het komt vaak voor dat ouderen met gewrichtsartrose (aandoening van kraakbeen in gewrichten) in de loop van de jaren steeds minder gaan
doen”, stelt fysiotherapeut-onderzoeker Daniël Bossen.
“Ze komen dan in een negatieve spiraal
terecht. Meer pijn zorgt ervoor dat ze
minder gaan doen. Daardoor verzwakken hun spieren, waardoor ze sneller
pijn krijgen en dus nog minder geneigd
zijn te bewegen.
Om uit deze negatieve spiraal te komen
hebben wij samen met de Reumapatiëntenbond een internetprogramma
ontwikkeld, speciaal voor artrosepatiënten die momenteel niet onder
behandeling zijn voor hun artrose. Op

de website artroseinbeweging.nl kunnen deelnemers zich aanmelden voor
het beweegprogramma.”
Internet programma
“Het effect van voldoende bewegen is
bij artrose al lang bewezen, toch bewegen patiënten met artrose doorgaans
te weinig. Daarom hebben wij het
persoonlijk internetprogramma ontwikkeld. Dit programma is voor patiënten
die op een verantwoorde manier meer

willen bewegen. Het programma duurt
acht weken. Via de computer krijgen
deelnemers wekelijkse opdrachten, die
ze moeten uitvoeren. Er is nog geen
onderzoek gedaan naar de effecten
van dit internetprogramma. Daarom
willen wij een onderzoek starten om de
effecten van dit programma in kaart te
brengen.”
Gezocht
Voor het onderzoek naar de effecten

van het internetprogramma zoeken wij
ouderen tussen de 50 en 70 jaar, die
last hebben van artrose in de heup en/
of knie en die op een verantwoorde manier, via internet, meer willen bewegen.
Uiteraard moet u beschikken over een
computer met internetverbinding. Een
andere voorwaarde is dat u het afgelo-

pen jaar niet actief onder behandeling
bent geweest voor uw artrose (bij
fysiotherapeut, specialist).
Heeft u interesse om mee te doen?
Neem dan contact op met de fysiotherapeut-onderzoeker Daniël Bossen (030
– 2729649) van het onderzoeksinstituut
NIVEL of ga naar de website

FIVAN AUTO CAPELLE dé Mitsubishi dealer in uw regio!
NU

V.A.

OUTLANDER

€ 26.9
99,-*

V.A.

COLT

€ 10.5
99,-*

BIJ ONS IN DE SHOWROOM !

V.A.

ASX

€ 21.4
99,-*

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.FIVANCAPELLE.NL
Fivan Auto Capelle B.V.
Molenbaan 1 • 2908 LL Capelle aan den IJssel • Telefoon 010-2893636

Brandstofverbr.: 4,9 t/m 9,2 l/100 km
CO2-uitstoot: 115 t/m 220 g/km

* Prijzen incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Schiphol-Rijk. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

V.A.

LANCER SPORTBACK

€ 17.9
99,-*
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COMPLEET BANKSTEL OCALA

KLOKKEN
OP VOORRAAD

2 1/2 ZITS BANK PLUS 2 FAUTEUILS
MET VERSTELBARE
ZITTING

1795

Barometers
zonnig geprijsd

Actiemodellen:

GEEN LEVERTIJD DIV OP VOORRAAD OP-OP
VANDAAG GEKOCHT EN MORGEN HEERLIJK GENIETEN VAN DIT PRACHTIGE BANKSTEL

A A N B I E D I N G

2 1/2 ZITS +
2 FAUTEUILS

ERKERK
KOM NAAR ZUIDLANDKU&NTRIUDDUW KEUZE
IN ONZE SHOWROOM
ERDEN MODELLEN.
BEPALEN UIT HOND

ELDERS € 3500,-,
ALLEEN BIJ
MEUBELCENTRUM NU

2950
Dealer van oa :
het Anker
Brouwers meubelen
van der Drift
Elastoform
Elano
Eastborn
Eleonora
Frans Bijnen
Gepade
Himolla
Habufa
Karel Mintjens
Koopmans

ELECTRISCHE
STA-OP
RELAXFAUTEUIL
vanaf

695

aar
Uit voorraad leverb

Loom
Mantelassie
de Man
Maxfurn
Mecam
Neostijle
Revalux
Sit design
Theuns
de Toekomst
Vermulm
VDV
Wildeboer

Druk-/zetfouten voorbehouden.

Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321
Andere filialen:
Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124 - 2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870
www.meubelcentrumzuidland.nl

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

KRINGLOOP HOOGVLIET
Verkoop van o.a.
meubels – witgoed –
bankstellen – enz.

Mosoelstraat 2 - Hoogvliet
Winkelcentrum Oude Wal
Telefoon: 06 – 10 91 38 86

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
info@rikkoert.nl
www.rikkoert.nl
Vrijdag koopavond. Gratis parkeren in het centrum.

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan
dan u
u denkt!
denkt!
Ambachtelijke Schoenmaker
Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice
Sleutelservice

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

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

COMPUTE

R STUK!!

BEL SNEL RCC/PS 0180-431777 REPARATIE BINNEN 24H
MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK

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

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

Burgemeester Aalberstaan
2922 BC
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

10% korting

Rikkoert Lekkerkerks
Klokkenhuys heeft
voor u een ongeëvenaarde collectie barometers samengesteld.
Leverbaar in vele
houtsoorten of geheel
in glas met roestvrij
staal.

''Hagen''

Tandprothetische
Praktijk

Tevens kunt ons ook
bellen voor: verhuizingen &
huisontruimingen
Openingstijden:
di t/m za 10.00 – 17.00 uur
’s maandags gesloten

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

voor

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

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

”Klikgebit’ op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

ISO - HKZ gecertiﬁceerd
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Zo hou je de ouderenzorg betaalbaar
Nederland staat op de drempel van een ingrijpende bezuinigingsoperatie. De voornaamste aanleiding
om zo drastisch te snoeien is niet de financieel-economische crisis, zoals velen denken, maar de vergrijzing van de bevolking. In de komende decennia worden we geconfronteerd met een verdubbeling
van het aantal 65+-ers en een toename van de levensverwachting. Daardoor zullen de uitgaven voor
de ouderenzorg fors toenemen. Dit artikel geeft antwoord op de vraag hoe je de zorg voor ouderen
betaalbaar kan houden.
De ouderenzorg is de laatste jaren
steeds verder verschraald. In de
thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen gebeuren elke dag goede
dingen, maar het hoeft maar even
tegen te zitten en de kwaliteit zakt
door de bodem. Verzorgenden moeten
het werk met steeds minder (goed
opgeleide) mensen doen, terwijl ze
naar verhouding steeds meer tijd kwijt
zijn aan papierwerk. Twee op de vijf
bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen vindt, dat het personeel te
weinig tijd en aandacht voor hen heeft.
Meer dan de helft van de werkenden in
de zorg overweegt serieus eruit te stappen. Wie durft er op zo’n sector nog te
bezuinigen?
Marktwerking afschaffen
Als bezuinigen geen optie is, hoe
houden we dan de verwachte stijging
van de uitgaven binnen de perken?
Daarvoor is het noodzakelijk de ouderenzorg anders te positioneren en in te
richten. In de kern komt dat neer op:
de marktwerking afschaffen, de bureaucratie verminderen, de menselijke
maat terugbrengen, een uitgavenplafond instellen en het beschikbare geld
maximaal aan zorg besteden. En het
vooral zo eenvoudig mogelijk maken.
Nadat de overheid de ouderenzorg in
de richting van de markt heeft geduwd,
zijn zorgaanbieders bedrijfsmatig
gaan werken. Andere zorgaanbieders
werden concurrenten. Bewoners
werden klanten. Het ging steeds
minder over het geven van zorg aan
kwetsbare ouderen en steeds meer over
het leveren van productie. We hebben
gezien waartoe dat geleid heeft. Tot
fusies, reorganisaties en recentelijk nog
tot sponsoring van een voetbalclub.
Medewerkers die ontslagen worden
omdat ze te duur zijn. Cliënten die
hun vertrouwde hulp kwijtraken. Er is
maar één manier om daar een eind aan
te maken: de ouderenzorg weghalen
bij de markt en terugbrengen naar de
samenleving.
Bureaucratie
Bij de landelijke overheid moet uiteindelijk alles wijken voor kostenbeheersing. Hoe fraai de uitgangspunten
en voornemens ook zijn, zodra iets in
de uitvoeringsfase meer kost dan het
beschikbare (deel)budget, gaat de rem
er op. Zo lang mogelijk thuis blijven,
tot de thuiszorg duurder wordt dan de
zorg in het verzorgingshuis. De cliënt
centraal stellen in het kader van de
invoering van zorgzwaartebekostiging,
tot duidelijk wordt dat het beschikbare
budget niet toereikend is om kostendekkende tarieven vast te stellen. Nog
afgezien van het feit dat ten behoeve

van de kostenbeheersing tegenwoordig
vrijwel alles vooraf genormeerd en
geïndiceerd moet worden en achteraf
nog eens geregistreerd en gecontroleerd. De ouderenzorg betaalt hiervoor
een hoge prijs in de vorm van een
verslechterende financiële positie en
een massieve bureaucratie.
Vast budget
Een manier om de bureaucratie tegen
te gaan, is zorgorganisaties een vast
budget geven. In combinatie met het
afschaffen van de marktwerking zorgt
dit voor het vrijvallen van aanzienlijke
hoeveelheden geld ten gunste van de
directe zorgverlening. Ga maar na.
Zorgkantoren en CIZ worden overbodig. Geen goudgerande vertrekpremies

meer voor bestuurders die het leuk
vinden risicovol te ondernemen. Alle
marketingafdelingen kunnen worden
opgeheven. Geen duurbetaalde adviesbureaus meer voor het begeleiden van
aanbestedingen. Allerlei registratiesystemen kunnen overboord. En het
kwaliteitscircus kan worden teruggebracht tot waarvoor het oorspronkelijk
bedoeld is: om van het verleden te
leren en dat inzicht te gebruiken om de
zorg te verbeteren. Een vast budget legt
bovendien een plafond in de uitgaven.
Beter geschoold
Om zorgorganisaties met een vast
budget te laten werken, moet je ze een
vast werkgebied geven en qua omvang
daarop toesnijden. Zo’n werkgebied
kan bijvoorbeeld een zorgregio zijn
bestaande uit één of meerdere (deel)
gemeenten. In plaats van de huidige
mega zorgconcerns die soms grote
delen van het land bestrijken, krijg je
dan per regio een zorgorganisatie met
een menselijke maat, die tot taak heeft
om een samenhangend zorgaanbod te
bieden met ruime keuzemogelijkheden voor de aldaar wonende ouderen.
Zo’n zorgaanbieder kent een bestuur
dat wortelt in de lokale samenleving

oudere mensen zelfstandig kunnen
blijven wonen ook als ze (veel) zorg
nodig hebben, de focus te verleggen van ziekte en behandeling naar
gezondheid en preventie, door sociale
netwerken te creëren en gebruik te maken van technologische ontwikkelingen etc. Minder rotondes in ruil voor
meer thuiszorg kan later altijd nog.

en een directeur met een cao-salaris.
Medewerkers kunnen gewoon blijven
werken in de instelling of het thuiszorggebied waar ze tot dan toe werkten. Doordat er meer geld beschikbaar
komt, krijgen ze er meer en op termijn
beter geschoolde collega’s bij. Dan
kunnen ze eindelijk laten zien wat ze
werkelijk aan oudere medemensen te
bieden hebben.
Stijging
In de loop der tijd zullen deze ingrepen
niet voldoende zijn om de verwachte
stijging in de uitgaven op te vangen.
Op termijn zal er meer geld op tafel
moeten komen voor de ouderenzorg.
Een rijk land als Nederland kan zich
dat ook veroorloven. De zorgregio’s
kunnen ondertussen veel doen om de
zorg zo betaalbaar mogelijk te houden
door bijvoorbeeld zo te bouwen dat

Blijft over de vraag wie straks het
werk doet in de ouderenzorg.
Hans Hoogerheide & Ad de Jongh
zijn ruim 30 jaar werkzaam in de
ouderenzorg als Hoofd P&O resp.
onderwijsdirecteur.

DINERJAARKAART
Als lezer van De Oud-Rotterdammer ontvangt u De Diner Jaarkaart voor maar €

24,95 in

plaats van het normale tarief € 34,95.
Met de Diner Jaarkaart krijgt u het hele jaar 25% korting op uw rekening bij meer dan 960 restaurants. Inclusief drank. De korting geldt niet alleen voor uzelf maar voor wel vier personen.
Ga komend jaar een stuk voordeliger uit eten en geniet méér voor minder.
Hoe werkt dat?
U reserveert bij een van de aangesloten restaurants, zie www.dinerjaarkaart.nl, en gaat lekker
uit eten. Als u na het eten de rekening vraagt, laat u de Diner Jaarkaart zien. Er wordt dan meteen
25% van de rekening afgetrokken. Simpel toch?
U ontvangt een gepersonaliseerde Diner Jaarkaart en één keer per maand een
restaurant update per e-mail.
Speciale aanbieding
Ga naar de website www.dinerjaarkaart.nl/deoud of vul de bon in en profiteer nu
van deze speciale aanbieding en betaal het eerste jaar slechts € 24,95.
U wordt lid van de Diner Jaarkaart tot wederopzegging en betaalt volgend jaar het
normale tarief van € 34,95.
------------------------------------DINERJAARKAART BON-----------------------------------------Naam en voorletters:........................................................................................................M/V
Straat:.............................................................................................................huisnr.............
Postcode en plaats:................................................................................................................
Tel:........................................................................................................................................
Email:.....................................................................................................................................
Ik word tot wederopzegging lid en betaal het eerste jaar slechts 24,95 in plaats van 34,95.
Ik machtig Diner Jaarkaart BV om de jaarlijkse bijdrage af te schrijven.

U kunt uit eten met de
DINERJaarkaart
bij o.a.:
- Staal Rotterdam
- Parkheuvel
Rotterdam
- Prachtig Rotterdam
- Napoli Rotterdam
- Nul10 Rotterdam
- Rokkaa Rotterdam
- Smaak Rotterdam
- Rosso Rotterdam
- Engels Rotterdam
- SoHo Rotterdam
- Abacanto
Rotterdam
- De Belastingdienst
Rotterdam

Bankrekening:..................................................Handtekeningen............................................

- De Unie Rotterdam

Ter name van:........................................................................................................................

- Stroom Rotterdam

Stuur de bon op naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
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-- Er op uit! Kalender -Eerste Kralingse
kunst- en antiekdagen 2010

25 september

3 oktober

Jaarlijkse rommelmarkt met als extra attractie ieder half uur het
Rad van Fortuin met leuke prijzen.

Dick’s Dixie Six Revival jazz.

Woongebouw De Sevencamp, Tochtenweg 35-451 (t/o metro De Tochten) – 10.00 – 15.00 uur

Dansavond met Duo Sjerrie Denz

Antonius IJsselmonde, Groene Tuin 1 - 19.00 (zaal open) - 22.30 uur - Entree € 5,- p.p. (consumpties zijn € 1,- p.s.)

Dit orkest werd opgericht in 1989. Hebben als grote voorbeeld de DSC band en Chris Barber
met “Revival Jazz”. Pas na 10 jaar werd er een wijziging in de samenstelling gedaan, trompetist
Jan Huese ging in de VUT. Hun muzikale kunne heeft hun zowel in binnen-en buitenland en in
jazzclubs en festivals doen belanden. Muzikaal een waar genoegen!!!
C5 Jazz, Schiehaven 11, Rotterdam - 15.00-18.00 uur - € 7,50

6 oktober

26 september

Herfstdecoratie maken

Laurens De Schutse, Cordell Hullplaats 22, Ommoord –
14.00 uur - € 5,- p.p. Meld u aan bij Laurens Actief op
telefoon 010-207 80 00 of per email: LaurensActief@
laurens.nl

Boekenmarkt Binnenrotte

Marktplein Binnenrotte – 10.00 – 17.00 uur

Zaterdag 25 en zondag 26 september worden van 10.00 tot 17.00 uur de Eerste Kralingse
Kunst- en Antiekdagen gehouden op de Admiraliteitskade. U kunt deze twee dagen genieten
van een breed en gevarieerd aanbod: Art Deco, kristal, zilver, juwelen, curiosa, moderne
kunst, toegepaste kunst, design en nog veel meer. Bekende Rotterdamse kunstenaars laten
hun nieuwste werken zien. Kunstminnende schaakliefhebbers kunnen op het Groot Rotterdams Schaakspel (500x500 cm) schaken, samen met leden van de Rotterdamse schaakbond. Zelf kunst maken kan bij Studio WK, die ter plekke artistieke workshops voor jong
en oud verzorgt. Voor een professioneel advies op het gebied van kunst en antiek kunnen bezoekers terecht bij de experts van het Vendu Notarishuis. Ook op culinair en muzikaal gebied
valt er van alles te beleven.
Paulette Verbist van deelgemeente verricht zaterdag 25 september om 13.00 uur de officiële
opening door de eerste schaakzet te verrichten op het Groot Rotterdams Schaakspel (het
winnende Rotterdam Idee 2009).

Lezing ‘Moderne Reumazorg’

Wijkaccomodatie ‘De Larenkamp’, Slinge 303 – 19.30-21.30 uur – Toegang gratis

1 oktober
Straatparade van
De Nationale Taptoe

Centrum Rotterdam – 14.00 – 15.30 uur – voor meer
informatie kijk op www.nationaletaptoe.nl

Meezing gala van Staal, met bekende
en minder bekende artiesten

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

3 t/m 7 november
55 Plus Expo 2010

Rotterdam Ahoy, van 10.00- 17.00 uur
Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-820244

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

Volledig verzorgd

meer info en/of programma-

Vervoer vanaf
uw voordeur

boekje bestellen? Bel gratis

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

Gastheer/-vrouw

0800 – 588 66 78
www.laurens.nl/uitbureau



Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

EETCAFE/PETIT RESTAURANT

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

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

Met de Burendag op 25 september zet De Schutse
de deuren voor u open!
De koffie staat voor u klaar!
Burendag aanbieding

Een heerlijk stuk appeltaart
voor 1.75
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: De Schutse, Cordell Hullplaats 22
Stichting Laurens nodigt u uit op de Burendag. In ons restaurant kunt u genieten
van onze lekkere broodjes en warme maaltijden. Daarnaast kunt u kennis maken met
onze fitnessruimte, schoonheidssalon, winkel en kapsalon. Op het marktplein staan
stands met informatie over Stichting Laurens, Buurtwerk Alexander en het restaurant
‘Het Terras van De Schutse’. Als buren willen wij u graag ontmoeten op 25 september
vanaf 13.00 uur.

Gaat u met ons mee…
...op vakantie:
- Ontdek het Moezelgebied - € 575,4 tm. 8 oktober
- Luxe kerstmarktcruise door Duitsland
vanaf € 340,6 tm. 9 december
...op dagtocht:
- Sfeer en sate proeven bij de 50+ beurs - € 44,50
(50% met Rotterdampas)
4 en 5 november
- Beleef Max Proms - € 115,12 december

Met zondag 17 oktober:
Groot scala aan bekende en
minder bekende artiesten
Presentatie van Ellis Chicago
(bekend van o.a. het Oude Noorden Zangfestival)

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

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

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

W.k, L.k, 2 sl.k - douche - apart toilet - dubbelglas
goed geïsoleerd, veel kastruimte.
Auto op eigen terrein (’s winters boot) - Steiger
Compleet € 93.000,00.

Vraagpijs € 75.000,00
Voor Info en foto’s:
Tel.: 06.55.968.434

AKZENT HOTEL
VENUE WILLINGEN
Akzent Hotel Venue am Kurpark ligt in het gezellige
stadje Willingen in het Sauerland. Het modern
ingerichte hotel biedt haar gasten alle luxe en
comfort. Het hotel ligt midden in het kuurpark en op
een steenworp afstand van het gezellige centrum.
3 overnachtingen in een comfortabele kamer
3 x zeer uitgebreid ontbijtbuffet
2 x diner (menu/buffet)
gratis gebruik sauna en stoombad
informatiepakket van de regio
.
4e nacht inclusief
199 p.p
Prijs €
ontbijtbuffet gratis!
Akzent Hotel Venue - Willingen
www.venuehotel.de

Tel: +49 (0) 5632/40000

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

info@venuehotel.de

Tegelwerk - Onderhoud - Keukens
Badkamers - Pleisterwerk -Timmerwerk

Rob Monsma

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

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

Tel.: 06 - 25 16 21 55

Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

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

Te koop aan Loosdrechtseplas:

Luxe Chalet, 2005, 48m2. Terrein 175m2

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:

STAAL ROTTERDAM PRESENTEERT :
LauRens | uItBUREAU VOOR OUDEREN

De Nationale Taptoe 2010, van woensdag 29 september t/m zondag 3 oktober zal het eerste
evenement zijn dat in het vernieuwde AHOY plaats vindt. Het Sportpaleis AHOY ondergaat thans
een ingrijpende verbouwing, waarbij o.a. het gehele interieur van de arena wordt vernieuwd. Zo
zullen o.a. op de tribunes alle stoelen vervangen worden door meer comfortabele zitplaatsen.
Hoewel de verbouwing van het gehele gebouw ten tijde van de Nationale Taptoe nog niet geheel
zal zijn voltooid, zal in elk geval het publiek van de Nationale Taptoe reeds deze nieuwe tribunes
in gebruik kunnen
nemen. Daarnaast
zal ten behoeve van
de Nationale Taptoe
in de hal een dubbel
grote Hoofdtribune
(1500 plaatsen) worden neergezet.

17 oktober

29 september

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

eersteklas kaarten

Nationale Taptoe 2010
eerste evenement in vernieuwd AHOY

ant
b
a
r
B
n
i
n
e
t
e
i
n
Ge

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

*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

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur

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

Soep van de dag, Mini Loempia’s, Kerry driehoekjes, Salade,
Gebakken banaan, Vers fruit, Gebakken Chinese garanalen,
Ş spies tongęlet, Kip ȃMountain SpringȄ, abi angang
Spek, Lo Han Tjai Groenten, Foe Yong Hai, Daging rundvlees,
Kip à la Kanton, Ket Li Kip, Cha Sieu , abi angang,
ȁ’Mountain Spring’’ Sat·, atat, asi, ami, Mihoen

Vrħ., £at., £ondag en eestdagen
Kinderen t/m 11 jaar € 6,95

€ 9,95 p.p.

Uniek specialiteiten onbeperkt opscheppen.

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

Tel. 0180 - 418 414

info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

PARTY & VERHUUR
Wij weten wat
feesten is!

0180 - 61 41 79

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

www.fotovanrotterdam.nl
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HOUDT U MOBIEL

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

RIJDEN ZONDER RIJBEWIJS

Ligier IXO

www.Brommobiel.nl

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

Naast de Ligier X-Too en de X-Too S Optimum DCi
is er nu ook de IXO. Een volledig NIEUW ontwerp.
Er is geen gelijke in zijn categorie! Dat moet u
komen bekijken. U bent van harte welkom bij Cito.

Cito levert
uw nieuwe
Ligier bij
u thuis af!

Ook keuze uit diverse

2 jaar
garantie en
assistance

brommobielen

Komt u hier
binnenkort ook wonen?

gebruikte
testÊnoodstopÊbrommobielen

atÊvanÊdeÊ
CiTO AUTOBEDRIJF
Êmerken:
Ê
Ê
WWW. LIGIER-ROTTERDAM.NL

De Magistraat,
woonzorg op
sterrenniveau...

Officieel Ligier-dealer en Subaru-dealer

Klaverbaan 62 - Capelle a/d IJssel
grens Rotterdam - 010 - 467 67 89

GetestÊd

Ê

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.

oor:

deÊKampioenÊvanÊsept.Ê2010)

ANWBÊtestÊnoodstopÊbrommobielen

R
Ê esultaatÊvanÊdeÊ
3ÊgroteÊmerken:Ê

GetestÊd

Ê

Ê

oor:

MerkÊY

(gepubliceerdÊinÊdeÊKampioenÊvanÊsept.Ê2010)

ANWBÊtestÊnoodstopÊbrommobielen
ANWBÊtestÊnoodstopÊbrommobielen

ResultaatÊvanÊdeÊ
R
Ê esultaatÊvanÊdeÊ GetestÊdoor: Gete
stÊdoor:
3ÊgroteÊmerken:
Ê
ÊÊ
ÊÊ
MerkÊX
3ÊgroteÊmerken:
Ê MerkÊY
epubliceerdÊinÊdeÊKampioenÊvanÊsept.Ê2010)
(gepubliceerdÊinÊdeÊKampioenÊvanÊsept.Ê2010)

Onveilig
Onveilig

Onveilig

✔Veilig
✔

MerkÊX MerkÊX

politiebericht

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

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
1988
1988

-

2009
2010

Welkom!

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

domus magnus

tel. 010-4828928

de luxe van ouder worden

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

MerkÊY MerkÊY

Veilig

ANWB:ÊÒInÊeenÊAIXAMÊwordÊjeÊnietÊgeconfronteerdÊmetÊ

AIXAMÊwordÊjeÊnietÊgeconfronteerdÊmetÊ
Onveilig Onveilig
nveilig
nareÊverrassingenÊalsÊjeÊplotselingÊhardÊmoetÊremmen.Ó
Onveilig

enÊalsÊjeÊplotselingÊhardÊmoetÊremmen.Ó
WeesÊveeleisendÊalsÊhetÊgaatÊomÊuwÊ

✔Veilig
✔Veilig

veiligheidÊŽnÊvanÊuwÊmedeweggebruikers!ÊÊ

GaÊopÊwegÊinÊeenÊAIXAM!
alsÊhetÊgaatÊomÊuwÊ
“Uw dealer voor de twee best geteste brommobielen en met
grootste
w w de
w. a
ixam.nl
uwÊmedeweggebruikers!ÊÊ
showroom van Zuid-Holland:
AIXAM!
NWB:ÊÒInÊeenÊAIXAMÊwordÊjeÊnietÊgeconfronteerdÊmetÊ

ANWB:ÊÒInÊeenÊAIXAMÊwordÊjeÊnietÊgeconfronteerdÊmetÊ
Vollebregt Autoservice
areÊverrassingenÊalsÊjeÊplotselingÊhardÊmoetÊremmen.Ó
nareÊverrassingenÊalsÊjeÊplotselingÊhardÊmoetÊremmen.Ó
www.aixam.nl
Edisonlaan 30

eesÊveeleisendÊalsÊhetÊgaatÊomÊuwÊ
2665
JE Bleiswijk
WeesÊveeleisendÊalsÊhetÊgaatÊomÊuwÊ
eiligheidÊŽnÊvanÊuwÊmedeweggebruikers!ÊÊ
010-5219218
veiligheidÊŽnÊvanÊuwÊmedeweggebruikers!ÊÊ
aÊopÊwegÊinÊeenÊAIXAM!
GaÊopÊwegÊinÊeenÊAIXAM!
info@vollebregtautos.nl

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

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING

www.
aixam
l aixam.nl
www.vollebregtbrommobiel.nl
w .wnw.

www.uitvaart.nl/mourik

VAN MOURIK BV
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De ramen gingen open
Woningen waren in de jaren vijftig vooral nog functioneel. In de keuken werd gekookt, in de slaapkamer geslapen
en in de woonkamer gewoond. Niets meer en niets minder. De inrichting was daar volledig op afgestemd. In de
woonkamer konden vader en moeder meestal nog enigszins ‘comfortabel’ zitten, verder was er alleen een hoge
tafel met rondom voldoende stoelen voor alle gezinsleden, waaraan werd gegeten en, soms, ja ja, zelfs spelletjes
werden gespeeld. Eén enkele lamp verlichtte de kamer, hooguit aangevuld met een lamp waarbij gelezen of naaiwerk versteld kon worden. Het was, kortom, soberheid troef. In de jaren zestig gingen langzaam maar zeker de
ramen open van al die bedompte woningen en stroomde het luxe wooncomfort binnen.
De veranderingen in het interieur
hielden gelijke tred met de veranderingen in de maatschappij. Overal
gingen de ramen open, want de
spruitjeslucht van de jaren vijftig
moest eruit. De verzuiling ging op
de helling, arbeiders gingen zich
vergelijken met kantoorbedienden
en wilden ook wel een mooie
kast, een mooi bankstel en luxe
apparaten.
De commercie speelde daar handig
op in. De massaproductie kwam op
gang, waardoor die zogenaamde
luxe artikelen voor iedereen binnen
bereik kwamen; advertenties kregen een volstrekt ander karakter en
werden wervender, zoals te zien op
deze pagina aan de interieuradvertentie van een woninginrichter. De
meubelen zijn, naar onze huidige
maatstaven, nog eenvoudig en

weinig comfortabel, maar golden
in de zestiger jaren als zeer luxe en
waren erg gewild.
Nieuwe trends
Een geheel nieuwe woontrend was
de opkomst van talloze attributen
om het interieur mee op te vrolijken. Er kwamen meer kleuren,
meer accessoires, beeldjes en
kunstzinnig vormgegeven gebruiksvoorwerpen, zoals asbakken, plantenstandaards en bloemenvazen.
Accessoires die voorheen amper
bekend waren of zeer eenvormig en
saai en nu plotseling voor iedereen
bereikbaar.
Een zeer belangrijke verandering
was de opkomst van de vloerbedekking. De Jabo en kokosmatten
maakten plaats voor zacht, warm
tapijt dat kamerbreed gelegd werd,

Herinnert u zich deze nog.......

waardoor de traditionele vloerkleden de deur uit konden (waarmee
meteen een einde kwam aan het
befaamde ‘kleden kloppen’). En al
snel volgden allerlei varianten in de
vorm van tapijttegels, biezen matten, houten en stenen vloeren.
Andere sfeer
Dat de sfeer in het interieur ingrijpend veranderde was mede een
gevolg allerlei technische ontwikkelingen. Verlichting kwam niet
langer uit één lamp boven de tafel,
maar er verschenen her en der schemerlampjes aan de muren waarmee
de kamers indirect verlicht werden
en de kleuren van het licht werden
zachter.
De techniek beïnvloedde ook de
verwarming. Van één haard in
de woonkamer met verder alleen

onverwarmde ruimtes in huis,
kwamen er aanvankelijk steeds
meer mogelijkheden alle kamers in
de woning afzonderlijk te verwarmen. Een oliekachel, elektrische
kacheltjes in alle vormen en maten
en ten slotte, wat een zegen, de
centrale verwarming. Overal in het
huis dezelfde temperatuur, of je nu
in de woonkamer verbleef, naar de
keuken moest of ging spelen op je
slaapkamer. Allemaal ontwikkelingen die het leven aangenamer en
vooral losser maakten.

Ontdek opnieuw Oud Delfshaven

Timotheus Decoraties

Voorhaven 38 C Rotterdam

Wij verkopen oa. PTMD, Baroque

Fotolijsten Theelichtjes
Kandelaars Schalen Vazen
Rozenkransen
Heiligenbeelden
Wierook

Medaillons
Kruizen
Kaarsen

Delfts blauw
Zijden bloemen
Open wo t/m za 12.00 – 17.00 u

Nu we in de 21ste eeuw leven zijn
we nog altijd op zoek naar nieuwe
trends, maar zo ingrijpend als in de
jaren zestig zullen de veranderingen nooit meer zijn.

“KWALITEIT VOOR EEN ZACHTE PRIJS”

West-Kruiskade 97-99-101
3014 AN Rotterdam
Tel: 010 - 414 88 98
www.capricemeubelen.nl

Klassiek, Modern,
Robuust Landelijk Eiken
voor Woon- en Slaapkamer
Een showroom vol woonideëen staat tot uw
beschikking, u bent van harte welkom!

Woonboulevard Capelle XL
Schinkelsebaan 4, 2908 LE Capelle a/d IJssel
(Rijksweg A20, afslag 16)
Tel: 010-4420023, www.eikenland.nl

Fauteuil

€ 845

Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
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C5 Jazz
in Rotterdam 30 jaar
Zondag 10 oktober 2010 viert de stichting Center Five Collection dat zij 30 jaar geleden is opgericht en dat onze unieke jazzclub C5 Jazz al 20 jaar op een geweldige
locatie aan de Schiehaven 11, Rotterdam-Delfshaven te vinden is.
Omdat onze eigen club een te
beperkte capaciteit heeft om dit
te vieren, gaan wij varen met de
Tourmalijn, een luxe partyboot
onder het motto: New Orleans op
de Maas.
Op deze boot zullen in twee verschillende zalen voor ons optreden
Willie Ashman Original Jazzband
en DD Hot 5, bands die regelmatig
in onze club optreden.
Vanaf 13.30 inschepen wij in aan
de Schiehaven, direct achter onze
club en van 14.30 tot 19.30 varen

op de Maas onder de klanken van
onvervalste oude stijl jazz. Om
ongeveer 17.00 wordt er een Captain’s dinner geserveerd.
De prijs voor deze boottocht, inclusief Captain’s dinner, is € 35,00.
Kaartverkoop per e-mail: c5boottocht@gmail.com of per telefoon:
010 4760212.
Gaarne betaling binnen 14 dagen
op onze betaalrekening 3046136
t.n.v. Stichting Center Five Collection, Rotterdam met als beta-

lingskenmerk “boottocht” en uw
naam en adres. Uw reservering is
dan definitief en uw vaarbewijzen
worden opgestuurd.
Bij voldoende belangstelling zullen
wij ons programma uitbreiden met
een derde band in een derde zaal
van de boot. Voor nadere informatie: www.c5jazz.nl.
C5 Jazz, Schiehaven 11, 3024 EC
Rotterdam, www.c5jazz.nl, 010
4760212

Dagvoorzieningen

Aansluiten op
individuele wensen
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 gaat, bijvoorbeeld door lichamelijke
beperkingen of geestelijke achteruitgang, bent u van harte welkom zo
nu en dan overdag bij ons te verblijven.
Zaken die er toe doen
In tegenstelling tot wat mensen vaak
denken zijn de Dagvoorzieningen
van De Stromen veel méér dan een
Ouderensoos. Natuurlijk worden er
spelletjes gedaan en kunt u gezellig
praten met andere bezoekers, maar
het gaat veel verder dan dat. Onze
Dagvoorzieningen zijn erop gericht
om de zelfstandigheid van ouderen te
vergroten.
Uw wens centraal
De mogelijkheden zijn divers. U kunt
meedoen aan groepsactiviteiten,
waaronder de maaltijd bereiden of
schilderen. Maar wanneer u liever
alleen een krantje leest, dan kan dat
ook. Daarnaast is er een team van
specialisten aanwezig waar u terecht
kunt voor verschillende behandelingen
zoals fysiotherapie en logopedie.
Iedere doelgroep
een eigen Dagvoorziening
De Stromen heeft verschillende
Dagvoorzieningen met uiteenlopende
bezoekers: mensen met dementie, met

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (69)

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 dit jaar

afasie, ouderen met lichamelijke aandoeningen, blinden en slechtzienden
en Hindoestaanse ouderen. Door de
totaal verschillende uitgangspunten en
doelstellingen is het belangrijk om de
groepen onderling te scheiden.
Vrijblijvend bezoeken
Onze Dagvoorzieningen zitten
verspreid door heel Rotterdam. Het
voordeel hiervan is dat u vaak buurtbewoners treft. Regelmatig ontstaan er
(h)echte vriendschappen. Toch is het
voor veel mensen een drempel om een
Dagvoorziening te bezoeken. Daarom
bent u van harte welkom om langs te
komen en te ervaren wat de Dagvoorziening voor u kan betekenen.
Meer informatie
Voor de Dagvoorzieningen heeft u een
indicatie nodig van het CIZ.
Wilt u meer informatie, bel dan de
Zorglijn Rotterdam op 0900 206 06 60
(€ 0,10 p.m.) of mail naar
info@de-stromen.nl.
Op www.de-stromen.nl vindt u een
overzicht van onze locaties.

Centrummarkt
Al vele decennia staat op dinsdag en zaterdag
in de Rotterdamse binnenstad de Centrummarkt
opgesteld, met 465 kramen de op een na grootste
warenmarkt van Nederland. De Binnenrotte is op
dinsdag en zaterdag een geliefde en vertrouwde
plek voor duizenden om te kopen, te slenteren of
mensen te ontmoeten. Zoals vastgelegd op deze foto
uit de jaren zeventig. Door de jaren heen heeft de
Centrummarkt tal van veranderingen doorstaan. De
‘ouwe en vertrouwde’ plek onder het viaduct van
het ‘bovenspoor’ is het echter reeds lang niet meer.
Vanwege bouw- en andere activiteiten is de markt
zelfs lange tijd verplaatst geweest naar de Mariniersweg en Groenendaal. Het ingraven van de Willemsspoortunnel onder de Binnenrotte en de afbraak van
het spoorviaduct hebben eveneens afbreuk gedaan
aan de gezellig ouderwetse en gezapige sfeer van
weleer. Er is één voordeel: er is geen gedender meer
hoorbaar van treinwagons, als is er soms wel gedreun onder de schoenzolen voelbaar als in de tunnel
een trein passeert.

De markt biedt bijna tweeënhalve kilometer
wandelen langs uitstallingen met allerlei goederen. Van oosterse wierook tot Surinaamse stokvis
of een mooie tuinplant en alles wat daartussen zit
hebben de kramers te koop. Niet te vergeten de
‘rommelmarkt’ ter hoogte van de St.-Laurenskerk,
waar de liefhebber met een goede speurneus voor
een prikkie huisraad bij elkaar kan sprokkelen voor
zoon of dochter die op kamers gaat. Maar snuffelen
tussen tweedehands kleding of dat petroleumstelletje
vinden dat al jaren wordt gezocht, is voor velen ook
een sport.
Sinds vorig jaar heeft de markt weer een
gewijzigde opstelling: 75 kramen zijn (tijdelijk)
verplaatst van het plein bij de bibliotheek naar de
Lombardkade en de Sint Jacobstraat in
verband met de bouw van de Rotterdamse Markthal.
Of een en ander verbetering betekent,
moet nog blijken.
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Veelzijdig Breede Vliet

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

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

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

Interfloor Celebrate

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

400 br van € 108,- voor

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

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

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

Geriatrisch centrum Breede Vliet is volop in beweging.
In dit dynamische verpleegcentrum kunnen ouderen terecht
voor dagbehandeling, kleinschalig wonen, ziekenhuisverplaatste zorg,
kortdurende reactivering en chronische zorg.
Uiteraard is er bij alle zorg, behandeling en welzijn aandacht
voor de individuele wensen en behoeften van de cliënten.
Zij kunnen zich bovendien vrij bewegen in het gelijkvloerse Breede Vliet
en zowel binnen als buiten in de belevingsgerichte tuinen
genieten van de warme sfeer, het licht en de gezelligheid.

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

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

Geriatrisch centrum Breede Vliet
Schakelweg 162
3192 JP HOOGVLIET
T 010 - 438 33 44
E breedevliet@argoszorggroep.nl

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Een warm onthaal in een professionele omgeving

WHIRLPOOL CONDENS WASDROGER

WHIRLPOOL WASAUTOMAAT

OP = OP
WEG = PECH

Deze Whirlpool wasautomaat heeft een capaciteit voor 5
Kilogram wasgoed en is getest op een wasresultaat A,
door de extra grote deuropening van 30 cm wordt het beladen heel eenvoudig. Verder centrifugeert deze automaat
met 1400 toeren per minuut maar deze snelheid is instelbaar. De afmetingen zijn HxBxD 85x60x54 centimeter, de
energieklasse is A+ dus super zuinig. De machine beschikt
over 18 wasprogramma’s waaronder
wolwas en een delicaat programma
OPRUIMINGSPRIJSJE
en voor deze prijs kunt u hem nu bij
ons kopen voor :

299,00

BOSCH WASAUTOMAAT

OP = OP
WEG = PECH

AEG CONDENS WASDROGER

599,00

599,00

Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon : 010 - 4661043
Telefoon : 010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL
Hoogvliet
Middenbaan
- noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon : 010 - 4160464

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

***

299,00

Ook deze unieke AEG condensdroog automaat heeft
bij ons een zeer tijdelijke opruimingsprijs maar let
op... het aantal is beperkt. Een 8 Kg. Energieklasse B
wasdroger met uitgestelde starttijd.
Voorzien van een duidelijk Nederlands bedieningspaneel welk is voorzien van een extra groot LCD display.
De afmetingen zijn HxBxD 85x60x58 centimeter.
Uiteraard een RVS trommel en opvangbak boven en
tevens aan te sluiten op de
afvoer. De vulopening is 36 cm. OPRUIMINGSPRIJSJE
Nu bij ons voor :

De Bosch Maxx6 VarioPerfect wasautomaat heeft een beladingcapaciteit van 6 kg wasgoed en het resultaat na wassen
valt in klasse A. De centrifuge snelheid is maximaal 1600
toeren. Volledig elektronisch gestuurde machine met Fuzzy
logic. De supergrote vulopening heeft een diameter van 32
cm. De afmetingen bedragen HxBxD 85x60x59 centimeter.
De machine is voorzien van een duidelijk Nederlands tekstpaneel en een fraai elektronisch display waar u alle programma informatie kan aflezen. Uiteraard is deze machine
ook voorzien van de unieke AQUASTOP met levenslange garantie dus
OPRUIMINGSPRIJSJE
geen lekkage meer. De machine is
even uniek als z’n prijs.

VOOR SLIMME KOPERS

Deze Whirlpool condens wasdroger heeft een
vulgewicht van 6 kilogram en een elektronisch
gestuurde bediening. De trommel is van roestvrij
edelstaal en waterafvoer via het opvangbakje
boven of via een afvoerslag.
De afmetingen zijn HxBXD 85x 60x60 cm.
Door de consumentengids getest als Beste Koop
in 2007. heeft ondermeer
OPRUIMINGSPRIJSJE
uitgestelde starttijd en antikreukfase Nu of nooit voor :

***

Telefoon : 010 - 4160464
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The Melody Makers

Goedgekleed en broederlijk duo uit het Oude Noorden
Wat misschien het opmerkelijkst is aan het accordeonduo The Melody Makers is hoe lang de heren elkaar al
kennen. Hans Schoor (1939) en Joop Statz (1939) kennen elkaar van de lagere school. Van de openbare lagere
school aan de 1e Pijnackerstraat in het Oude Noorden van Rotterdam.
In eerste instantie wisten ze niet van
elkaar dat ze accordeon speelden.
Ze woonden weliswaar allebei in
het Zwaanshals, maar Hans zat op
accordeonvereniging Excelsior, in
Kralingen, onder aanvoering van de
befaamde Philip van Loon, en Joop
speelde bij Progressio, op de hoek
Noordsingel en Burgemeester Roosstraat in het Oude Noorden, onder
leiding van de eveneens legendarische
Frans Peelen. Pas bij een uitvoering
in de zesde klas van hun lagere school
troffen Hans en Joop elkaar muzikaal.
De vraag was: wie bespeelt een muziekinstrument? Hun beider vingers
gingen de lucht in.

- The Melody Makers. -

Met de uitvoering van hun school dat was in Dansschool Wuyster aan de
Hammerstraat – kregen Hans en Joop
de smaak te pakken. Hans stapte over
naar Progressio (ook de club van Joop
Stedehouder en Wim Koopmans) en
mede dankzij een impresario in Den
Haag zijn de jongens vanaf 1953 gaan
optreden als The Melody Makers.
Ze waren toen nog maar een jaar of
veertien.
Palace
Er was een min of meer vaste taakverdeling: Joop speelde de eerste stem
op een accordeon met pianoklavier,
Hans de tweede stem en improvisaties
op een knopaccordeon. Soms was er
begeleiding van een bassist en een
drummer, wat het geluid wat voller
maakte. Hun ‘act’ duurde doorgaans
twee keer een kwartier: tango’s, operettemelodieën, populaire potpourri’s.
Tussen 1953 en 1977 speelden Hans
en Joop geregeld twee, drie keer per
week. Nu en dan moesten ze zelfs, zoals dat heet, ‘dubbelen’: op één avond
op twee verschillende plekken spelen.
Bijvoorbeeld: de avond openen in
Odeon en sluiten in Palace. Hans:
“Het was een hartstikke leuke tijd. Ik
had het niet willen missen.”
Dankzij inspanningen van hun ouders

door Roland Vonk

Alberti, om maar een paar namen te
noemen. En dat in zalen als Odeon,
Palace, Lommerrijk, Wuyster, Spes,
Spes Bona, De Spil en in talloze
cafés. Niet toevallig allemaal Rotterdamse gelegenheden.
The Melody Makers traden vooral op
in Zuid-Holland, want ze hadden ook
nog ‘gewoon’ werk. Ze zaten allebei
in de kleding.

- The Melody Makers kaart montage. -

hebben ze ook tijdens hun diensttijd
kunnen doorspelen. Hans en Joop
zaten tussen 1958 en 1960 samen bij
de luchtmacht en hebben in die tijd in
heel wat kazernes opgetreden. Joop:
“Ook een prachtige tijd. We waren
meer in de muziek aan het rommelen
dan dat we militaire taken hadden. Ik
geloof dat ik twee keer met een Uzi
heb geschoten. Dat was het.”
Trio X
Dierbare herinneringen bewaren
de heren aan avonden dat ze in het
variété werkten met het Trio X, met
John van Heyst, met Los Cobanos,
met de Crocksons, met Henk Elsink,
de Spelbrekers, de Mounties, Willy
Vervoort, Heintje Davids en Willeke

Hans was na de LTS gaan werken
bij Scheffer, groothandel in kleding
in het Groothandelsgebouw. Joop
heeft zich na de confectievakschool
gemeld bij Peek & Cloppenburg. Hij
is bedrijfsleider geweest bij diverse
kledingfabrieken in Nederland en
heeft het uiteindelijk gebracht tot de
directie van Peek & Cloppenburg.
Dat The Melody Makers er op het
toneel altijd goed uitzagen, zal met
zo’n achtergrond geen verwondering
wekken. Vuurrode pakken droegen ze,
door Joop zelf gemaakt, met daaronder zwarte lakschoenen.

- The Melody Makers - vlnr Hans Schoor,
Joop Statz (Foto verzameling Arnold Tak).-

- The Melody Makers -

Jumping Stars
Het ‘einde’ van The Melody Makers,
in 1977, is een bekend verhaal. Het
amusement was grondig veranderd,
het uitgaansleven ook, en het accordeon had z’n populariteit al een tijd
verloren. Hans is daarna gaan spelen
in de coverband Jumping Stars, wat
hij nog steeds doet. Joop is later in
zijn woonplaats Haaften op accordeon
een koor gaan begeleiden.
Inmiddels zijn Hans en Joop allebei met pensioen, en hoewel hun
muziekcarrière al ver achter hen ligt,
kunnen ze nog steeds uit de voeten op
hun accordeons. Bij de Rotterdamse
Artiesten Club hebben ze drie jaar
geleden voor de aardigheid nog eens
samen opgetreden. Klonk niet slecht.
En dat zo’n 55 jaar na hun eerste
samenwerking. Ook een soort monumentje van vriendschap. Hans: “Het
ging altijd heel goed samen. We zijn
altijd als broers geweest.”

Jongens waren ze, maar aardige jongens
Uit bovenstaand verhaal komen Hans Schoor en Joop Statz naar voren als een heel harmonieus duo. En dat lijkt me niet gespeeld. Ik ken de heren
van de RAC, de Rotterdamse Artiesten Club, en altijd valt me weer op hoe prettig het contact is. Joop straalt iets heel verstandigs uit. Je begrijpt
wel dat hij het ver heeft gebracht bij Peek & Cloppenburg. Hij lijkt me een prettige ‘baas’. En Hans, ja, ik ken geloof ik weinig mensen die zo overal
de lol van inzien als hij.
Wil de Graaff
Hij is terecht: Wil de Graaff (19231991), lid van het eerste uur van het
Rotterdamse accordeontrio The Three
Johnsons uit begin jaren vijftig. Dat
wil zeggen: naar aanleiding van een
oproepje op deze pagina meldde zich
de heer Verhoef uit Rotterdam, die, net
als Wil, een modewinkel heeft gehad
in Rotterdam-West. Ze kenden elkaar,
en uit de beschrijving komt Wil naar
voren als een kleurrijk ﬁguur.
Verhoef: “Hij stond graag in de
belangstelling, was een charmeur, had
ﬂair.” Een korte samenvatting van
Wil’s privéleven: zeven keer getrouwd
geweest, zes keer langer dan een jaar
met een vriendin samengewoond, en
gestorven aan prostaatkanker. Verder
schilderde hij bij wijze van liefhebberij en hield hij ervan in grote, dure
auto’s rond te rijden. Wil groeide op in
Alblasserdam en volgens ingewijden
was hij tijdens de oorlog in Duitse
dienst. Verhoef: “Daar deed hij altijd
een beetje geheimzinnig over.” Pas na
de oorlog kwam Wil naar Rotterdam.

Op het zakelijk vlak omschrijft Verhoef zijn vroegere collega-winkelier
als weliswaar ondernemend, maar ook
een beetje een rommelaar. “Hij was
nooit een echt groot zakenman.”
Zoals eerder in deze rubriek gemeld,
had Wil de Graaf in de jaren vijftig een
modewinkel aan de Spanjaardstraat.
Later is de winkel verhuisd naar de
Blaak en vervolgens naar de Mathenesserlaan (Volgens een andere bron:
de Mathenesserweg). De Graaff had
ook een naaiatelier, met thuisnaaisters.
Daarmee produceerde hij zelf kleding,
onder het merk Gracoro, een afkorting
van De Graaff Confectie Rotterdam.
En dan de muziek, we zouden het bijna
vergeten. Wil speelde accordeon bij

- De Crosio’s vlnr Piet den OudenCorrie-Henk van der Sluis.-

The Three Johnsons, en later – na een
naamsverandering - bij De 3 Crosio’s.
Hij trad ook wel eens solo op met
z’n accordeon. En hij drumde. Dat
accordeonspel, zo heb ik van twee
kanten gehoord, schijnt wat meer show
te zijn geweest dan dat Wil nou zo’n
enorm goede muzikant was. Later zou
de muziek ook wat op de achtergrond
zijn geraakt.
Piet den Ouden
Als u dacht dat we nou wel klaar
waren met de speurtocht naar vroegere
leden van De Crosio’s hier in Bal Na,
dan heeft u het mis.
Ik heb inmiddels aardig wat gegevens
en foto’s verzameld van mannen die
ooit in dit Rotterdamse amusementsbandje hebben gespeeld, maar het
wel en wee van accordeonist Piet den
Ouden blijft nog in nevelen gehuld.
Lezeres mevrouw Pot uit Rotterdam
woonde begin jaren zestig aan de Timorstraat op Katendrecht, en Piet was
toen haar bovenbuurman. “Hij repeteerde met zijn accordeon op zolder”,

weet ze zich te herinneren. Piet heeft
in elk geval drie kinderen gekregen,
onder wie een tweeling. Wie weet hoe
het hem is vergaan, in het leven en in
de muziek? Gegevens over de vrouw
in het midden op bijgaande foto zoek
ik trouwens ook nog. Naar verluidt
heet ze Corrie. Achternaam: Spruit?
Koos de Winter
Het oproepje voor informatie over
Koos de Winter in de vorige aﬂevering
van Bal Na heeft precies opgeleverd
wat ik hoopte. Koos de Winter was een
van de leden van het variétégezelschap
De Matco’s, dat met onderbrekingen
en in wisselende samenstelling heeft
bestaan van ongeveer 1939 tot 1955.

Dat Koos niet meer onder ons is, dat
wist ik. Maar waar was zijn dochter
gebleven?
Een nicht van haar meldde zich naar
aanleiding van het verhaal in deze
krant, met het telefoonnummer. Het
hele verhaal krijgt u in de volgende
editie van De Oud-Rotterdammer,
wanneer ik wat meer ruimte heb, want
Koos de Winter heeft een leven geleid
dat een boek waard is.
Ik bedoel: welke ‘gewone’ Hollandse
jongen ging in de jaren twintig op
14-jarige leeftijd als verstekeling naar
New York?
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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KARAKTER
VAN HOUT
VOORDELEN VAN
KUNSTSTOF
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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.

Specialist in aluminium en kunststof kozijnen, schuifpuien
en dakkapellen.

Voor je gezondheid, je portemonnee en het
milieu; fietsen is de slimste keus.

Doe de fietstoss op heelnederlandfietst.nl

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
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.

De Prinsessenflats. Kijk verder
Bent u een actieve senior en zoekt u woonruimte die bij uw levensstijl past? Kom dan eens kijken in de Prinsessenflats in
Rotterdam! Compacte woningen in een prettige omgeving, met een huurprijs onder 1 500,-. Prachtig uitzicht, veel rust
en groen, een zwembad en winkelcentrum in de buurt en openbaar vervoer dichtbij. In Ontmoetingscentrum Prinsenhof
drinkt u een kopje koffie, kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten en treft u andere bewoners. Tevens bieden
de flats logeerwoningen waar uw gasten tegen een kleine vergoeding prettig kunnen overnachten. Makkelijk
leven, makkelijk wonen, dat noemen wij ‘Wonen Light’; 100% leefplezier en ook nog eens goed betaalbaar! Bent u
geïnteresseerd, bel dan met Woonstad Rotterdam: (010) 440 88 00.
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‘Wonen Light’ is een product
van Woonstad Rotterdam.
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Scouting
Wetrogroep:
80 jaar plezier in
Rotterdam Kralingen
In 2010 viert de Scoutinggroep
Wetro haar 80-jarig bestaan.
Zaterdag 25 september 2010
organiseert de groep voor huidige en oud-leden een reünistendag op ons terrein aan het
Onderlangs 4. Deze dag staat
geheel in het teken van het
80-jarig bestaan van de groep.

Vanaf 13.30 uur is er een spelmiddag
voor de huidige leden van de groep.
Omstreeks 16.00 uur zal ofﬁcieel de
vlag worden gehesen en volgen er toespraken en presentaties van onze leden
en het bestuur. Daarnaast maken we
een jubileumfoto met alle aanwezigen.
Doorlopend zijn er foto’s en video’s te
bekijken van onze diverse speltakken,
die de opkomsten en zomerkampen in
beeld hebben gebracht.
Na aﬂoop wordt er een speciale editie
uitgereikt van de WetroWauwel, een
boekje ter ere van het jubileum, met
verhalen en anekdotes van huidigeen oud leden. Na aﬂoop van het
centrale programma is er gelegenheid
bij te praten op onze jubileumborrel
en diner. De organisatie roept alle
oud-leden en andere geïnteresseerden
op naar de reünistendag te komen.
Iedereen is van harte welkom!
Aanmelden is mogelijk door contact
op te nemen via info@wetro.net
Over de Wetro
De Wetrogroep is opgericht in 1930
en van oorsprong een meisjesgroep.
De naam Wetro staat voor Weest
Trouw. Vanaf de oprichting is de groep
gevestigd in het clubhuis aan het Onderlangs. Vanaf 1988 is de Wetrogroep
gemengd gaan draaien en zijn jongens
aan de groep toegevoegd. Op dit
moment telt de groep 138 jeugdleden
en 45 kaderleden die actief zijn als
leiding.
Voor meer informatie zie:
www.wetro.net
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-In de jaren vijftig groeide
het abonnementenbestand
nog elk jaar en daarom
kreeg het RN-uitdeellokaal
aan de Hillevliet neonreclame
aan de gevel. Foto’s verzameling Rein Wolters-

‘Ibisshag lag gereed
in uitdeellokaal RN aan Hillevliet’
In Bloemhof heb ik ontelbare voetstappen liggen en mooie
herinneringen. Bijvoorbeeld aan de winkel in elektra van
G. Voerman, die jaren een dominante plek had op de Hillevliet tussen de Putsebocht en de Asterstraat. Tijdens de
decembermaand was zijn winkelgevel prachtig verlicht.
Daarnaast zat het uitdeellokaal van het Rotterdams(ch)
Nieuwblad (RN), waar de familie De Jong de zaken regelde. Hun zoon, Maarten, was gedurende tal van jaren in
de journalistiek mijn collega. Eigenlijk waren we concurrenten, maar zo voelden we dat niet.
Maarten werkte voor het
Rotterdams(ch) Nieuwblad en
ik voor Het Vrije Volk. Onze
specialisatie was de Amerikaanse
ijsshow Holiday on Ice. Op menige
reis naar een of andere stad in Europa trokken we samen op, onder
gastheerschap van prman Bram
Korteweg uit Bilthoven, om de première van de nieuwe show voor ons
continent bij te wonen. Nadat onze
kranten op 1 april (geen grap) 1991
fuseerden tot het Rotterdams Dagblad, maakten we het snoepreisje
om en om. Door mijn vliegangst
had Maarten er in 2001 al meer op
zijn naam staan dan ik en ben ik
afgehaakt. Later is Maarten nog
enige tijd als stadredactiechef mijn
meerdere geweest. Als jongen van
veertien trad M. de Wit in de jaren
vijftig toe tot het korps van RNbezorgers. Zijn bezorgwijk was het in
aanbouw zijnde Zuidwijk. Op het
laatst bezorgde hij er wel tweehonderd kranten. Het abonnementsgeld
was vijftig cent per week. Elke
vrijdag moest in het lokaal aan de
Hillevliet worden afgerekend. Op
een groot karton rangschikte elke
bezorger het muntgeld in gelijke
rijtjes om het natellen door De

Jong gemakkelijk en snel te laten
verlopen. De Wit herinnerde zich
in de door mij opgezette en ruim
veertien jaar geredigeerde rubriek
‘Rotterdam van toen’ in het Rotterdams Dagblad van 8 februari 1992:
“Meneer De Jong was nogal streng,
kon soms boos worden en liep altijd
rond in een keurig pak met vest. ‘s
Avonds bezocht hij voor zijn krant
toneelvoorstellingen en uitvoeringen van verenigingen en deed daar
verslag van in de krant. Mevrouw
De Jong was vriendelijk en gezellig. Met haar mooie grijze haar was
ze als een moeder voor alle krantenjongens. Op je verjaardag mocht je
mee naar achteren om een cadeau
uit te kiezen, die op een grote tafel
uitgestald lagen.”

Lui
Theo W. Kop Jansen, de latere
(helaas intussen overleden) eigenaar
van het overbekende gelijknamige tuincentrum aan de Kromme
Zandweg in Charlois, kon zich in
hetzelfde artikel volledig vinden
in de verslaggeving van De Wit.
“Meneer De Jong liep vaak rond
met een bolknak in zijn mond. Mijn
wijk met 240 abonnees bevond

-Op dit rijtje panden was het altijd druk met ﬁetsen als de bezorgers hun kranten bij het
uitdeellokaal kwamen afhalen, maar niet meer in 1976 toen deze foto werd gemaakt-

zich in de driehoek Putselaan,
Paul Krugerstraat en Pretorialaan.
De meest luie bezorger in mijn
periode was Henny de Moes. Hij
belde nogal eens af op het laatste
nippertje. Voor ons betekende dat
extra verdienste, je deed zijn wijk
erbij. Overigens is hij als hoofd
van een technische school nog heel
goed terechtgekomen.” Maarten
de Jong zelf: “Aan die tijd koester
ik veel herinneringen. Als ik lees
hoe krantenbezorgers zich mijn
vader en moeder herinneren, voel ik
tranen in mijn ogen opwellen. In de
jaren vijftig was ik een broekie dat
nog niet oud genoeg was om zelf
een krantenwijk te bezorgen. Dat
kwam pas later, toen ik wijk 94 in
de omgeving van de Boergoensevliet in Charlois kreeg toegewezen.
Voordat het zover was, keek ik
enorm op tegen die ‘grote jongens’,
die elke dag weer bij ons stonden
te wachten op het arriveren van de
krant. Onder hen Wim van Deurlo
uit Putten op de Veluwe. In de
Joubertstraat in de Afrikaanderwijk

Hunkemöller-Lexis
voor al uw
korsetten
Veertig jaar geleden, in 1970, opende het
bekende kledingbedrijf HunkemöllerLexis haar zevende Rotterdamse ﬁliaal.
Dat was aan de Lijnbaan 109, waar een
voor die tijd zeer moderne winkel in
gebruik werd genomen. Deze opening
werd vooraf gegaan door bijgaand persbericht, met daarbij een prachtige foto
uit 1919 van een van de eerste Rotterdamse vestigingen op de Westkruiskade.

- Rust en nog eens rust in de jaren twintig van de vorige eeuw toen de Hillevliet gold als een statige wandelstraat -

was hij leerling van de Zeevaartschool en hij woonde op kamers.
Dat laatste ging echter niet zo best.
Dus namen mijn ouders hem in
huis en had ik er ineens een grote
broer bij. Schitterend!” Maarten de
Jong verder: “Dan was er bezorger
Wim Barg, eveneens leerling van
de Zeevaartschool. Later is hij als
marconist gaan varen op zeeslepers.
Ik weet nog dat we hem brieven
schreven op het restant van een rol
krantenpapier.”

Shaggie draaien
Door de uitgebreide kring van
bezorgers zag jonge Maarten zijn
mogelijkheden tot vertier aanzienlijk uitgebreid. “Met bezorger Cock
van Steijn heb ik als kind nogal
eens gezeild op de meren in Friesland.” Wat Maarten de Jong zich
heel sterk herinnert, is het pakje
Ibisshag dat in de uitdeelpost altijd
voorhanden lag. “Mijn moeder
zorgde daarvoor en eigenlijk is
dat een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Hillevliet 7. Als er
gewacht werd op een latere komst
van de krant, konden de jongen in
elk geval een ‘shaggie-draaien’.”
Naast het uitdeellokaal verkocht H.
Ruigrok levensmiddelen. In 1953
liep tijdens de watersnoodramp van
1 februari zijn kelder onder water.
Er lag veel voorraad opgeslagen,
die daarna rijp was voor de vuilnisbelt. Op de hoek met de Putsebocht
bevond zich tot 2000 de winkel in
manufacturen en woningtextiel van
A.P. Martens & Co, ook bekend
van de grote gevelklok.
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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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U hebt nog één kans….
Al bijna vijf jaar vertel ik u in deze krant, wat ik allemaal ‘in mijn spionnetje’ zie.
Dit kunnen zaken zijn, die heel Rotterdam betreffen. Maar ook kwesties die mijn woonomgeving of zelfs mezelf raken. Als je deze rubriek al langer leest, weet je wat voor
vlees je in de kuip hebt met Spionneur.
Dan weet je ook, dat ik een beetje
‘een tramgek’ ben. Niets vind ik
mooier, dan die oude RET-vierasser
uit 1929-1931. Toen verschenen de
blokkendozen op de Rotterdamse
rails; de trams werden beschouwd als
de modernste trams in Europa. Iedereen herinnert zich nog de okergele
kleur en de uitspraak ‘Gele verf is
duur’ was bekend bij elke Rotterdamse weggebruiker.
Als tweede in mijn rijtje ‘Die vind ik
prachtig’ komen de Allan-tramstellen
uit eind jaren ’40. Eigenlijk was
het een vierasser, maar nu (1948)
gestroomlijnd. De daarna volgende
Schindlers en Duewagtrams zag ik
komen, maar mijn hart sloeg niet
éénmaal sneller.
De huidige generatie Citadis-trams
heb ik vanaf exemplaar 1 vanuit
Frankrijk zien aankomen bij de
Rotterdamse Parksluizen. Vanaf het
eerste moment vond ik deze tram
niets; hij was visueel gelijk aan trams
in veel Europese landen, Amerikaanse
steden en zelfs in het Australische
Melbourne. Het was gewoon een
tram; de Citadis heeft geen enkel
trekje Rotterdams. Dat gebrek aan het
Rotterdamse is wellicht de reden, dat
ik nog niet één stap in de Citadis heb
gezet. Dat diezelfde Citadis op grote
delen van het Rotterdamse tramwegnet nog steeds niet kan rijden (de tram
is met name in bepaalde bochten té
breed), vind ik een RET-miskleun van
de eerste orde.
Ik ben niet de enige, die waarde
schenkt aan de ouwe, trouwe tram.
Bijna elke Rotterdammer kent de
Stichting RoMeO. Deze stichting stelt
de volgende doelen:
* Restauratie van museumtrams
* Onderhoud van historische trams in
remise Hillegersberg
* Restauratie en onderhoud bussen in
de RET-garage Sluisjesdijk
* Restauratie metrorijtuig en bijbehorend materieel
* Museale activiteiten in de remise
Nieuwe Binnenweg (Trammuseum
Rotterdam) en in metrostation
Oostplein (Openbaar Vervoer Museum).
Veel lezers herinneren zich nog de
speciale De Oud-Rotterdammer
tramritten, die wij, met hulp van
RoMeO, in 2007 door Rotterdam
hebben gemaakt. Het Openbaar Vervoer Museum op het Oostplein en het
Trammuseum in de remise Delfshaven zijn veel minder bekend bij de
Rotterdammer.
Trammuseum Rotterdam
Dit museum op de hoek Nieuwe
Binnenweg/Schoonebergerweg heeft
zijn langste tijd gehad. Sinds 1907 is
het mogelijk vanuit de (voormalige)
remise op het Rotterdamse tramnet

te komen. Alle trams die Rotterdam
ooit gekend heeft, konden vanuit de
remise via een stukje verbindingsrail
op het spoor van de Nieuwe Binnenweg komen. De modernste tram
in Rotterdam, de Citadis, heeft echter
nog nooit op de Nieuwe Binnenweg
gereden; deze tram zat zichzelf in de
weg.
Daarom wordt op deze weg een ‘Citadis waardig’ tramspoor aangelegd;
in dit spoor is geen ruimte voor een
wissel bij het Trammuseum. “Dank
je wel museum, voor jouw inzet het
technisch erfgoed van onze stad te
bewaren, ten toon te stellen en te
exploiteren. De gemeente Rotterdam
heeft je niet meer nodig!” Ga maar
met je handel naar jouw moeder, de
Stichting Romeo. Zet jouw spullen
maar neer in de remise Kootsekade,
tussen al het materiaal dat daar al
staat.”
Deze door RoMeO gebruikte voormalige remise is geen tentoonstellingsruimte. Het is een bewaarplaats
voor, op zijn minst ,één exemplaar
van alle elektrische trams die vanaf
1905 ooit door Rotterdam gereden
hebben. Ook de allereerste metrotrein
uit 1968 heeft in Hillegersberg een
plekje gevonden. En ook boven deze
bewaarplaats hangen soms al donkere
wolken: enkele jaren geleden bestonden er al plannen de voormalige
remise af te breken en op die plaats
‘duurdere’ appartementsgebouwen
neer te zetten. Door de huidige crisis
zijn deze plannen in de koelkast
gezet, maar van een ‘eeuwige’ verblijfplaats is RoMeO (en dus nu ook
het Trammuseum) geenszins zeker.
Misschien ben ik te veel tramgek,
maar ik vind dat je niet op deze
manier met ‘de geschiedenis’ van
de stad moet omgaan. De gemeente
betaalt tonnen subsidie aan ‘goede’
doelen, waarvan velen denken wat er
dan wel zo goed is aan het doel. Een
organisatie van vrijwilligers, die al
bijna 30 jaar probeert het verleden
in een museum te presenteren, krijgt
te horen dat ze nog deze maand dit
museum moeten sluiten. De huur
(OBR is de huisbaas) wordt niet
gecontinueerd; de rails voor de deur

worden gesloopt. Ik doe nooit aan
politiek. Dit onderwerp is ook geen
politiek. Maar elke politieke partij in
de gemeenteraad kan wel ‘neen’ zeggen, tegen deze vreemde plannen.
Aanstaande zaterdag, 25 september
2010, zijn de deuren van het Trammuseum Rotterdam tussen 12.00
en 17.00 uur geopend. Dit is uw
allerlaatste kans dit echt Rotterdamse
museum te bezoeken; de toegang is
gratis.
De meidagen 1940
op het Noordereiland
Mijn allereerste herinneringen komen
uit 1941. Met mijn driewielertje
speelde ik voor mijn huisdeur in de
Taandersstraat. Ondanks dat mijn
moeder het ‘bevel’ had gegeven op
de stoep te blijven, vond ik me toch
op een gegeven moment verkreukeld
onder een carrier van de reiniging
liggen. Ik zie nog al die verschrikte
gezichten boven me. De volgende
herinneringen zijn die van 31 maart
1943, het Vergeten Bombardement.
Maar toen was ik al vijf jaar en vier
maanden.
Paul Seesink was ruim drie jaar ‘oud’,
toen de oorlog in alle hevigheid vlak
bij zijn huis losbarstte. Onlangs hield
hij een soort lezing, bij het onthullen van een ‘brandgrenssteen’ op het
eiland. Hij zei toen:
“Zwaar geluid in de lucht. Een grauw
vliegtuig met zwart gerande, oranje
driehoek komt op het Noordereiland
af. In de Prins Hendriklaan grist een
soldaat snel de hakenkruisvlag weg;
te laat!
Enorme dreunen. Het eiland beeft.
Mensen gillen. Dan wordt het beklemmend stil in Drukkerij De Maas
waar - lijkt het - alle bewoners van
de Sleephellingstraat schuilen sinds
het Noordereiland is bezet door het
Nazileger. Bommen, Néderlandse
bommen, treffen het eiland op pinksterzaterdag 11 mei 1940. Brand op
het Burg. Hoffmanplein en de Prins
Hendriklaan. Woningen aan de Meeuwenstraat worden weggevaagd. Ook
het jongetje - van net 3,5 - hoort de
klappen, veel erger dan onweer. Hij
snapt niet waarom ze allemaal in de

- Loopt u aanstaande zaterdag ook door deze poort naar binnen? -

door Aad van der Struijs

- De onthulling van de ‘Brandgrenssteen’ op het Noordereiland.] -

drukkerij moeten zitten waar zijn opa
werkt. Zo angstig bij elkaar gehurkt.
Dat doen ze met onweer toch ook
niet! “’t Is oorlog”, zegt oma.
“Oorlog?”
Opeens rumoer vooraan. Mensen
wijzen naar de overkant. Hij kruipt
nieuwsgierig vanachter de grote papierrol vandaan. “Paultje blijf hier!”
hoort hij zijn moeder roepen, maar hij
is al bij de brede ingang. “Nicht weiter” waarschuwt bezorgd de Duitse
soldaat, die bij het afweergeschut
vóór de drukkerij staat. Dat hoeft ook
niet. Wat hij ziet, zal voor altijd in
z’n geheugen gebrand staan: Zwarte
rookwolken boven de huizen, schuin
aan de overkant. Oranje vlammen die
uit de ramen langs de gevels omhoog
likken. “Het is nu heel dichtbij”, zegt
z’n moeder tegen zijn zieke vader. Ze
zit daar maar, met haar dochtertje van
14 maanden tegen zich aangedrukt.
Vier dagen lang lijden de bewoners
van de bezetting van ‘hun’ eiland.
Dankzij een Duitse loopgraaf kunnen
bewoners de dwarsstraten kruisen om
iets te kopen van wat er nog rest in de
winkels op het Hoffmanplein. Bij een
evacuatiepoging wordt een 12-jarige
jongen dodelijk getroffen, een vrouw
dwars door haar mond geschoten. Ja,
die jonge Nederlandse soldaten moesten schieten op alles wat bewoog. Een
groot deel van de bebouwing en delen
van de kades op het Prinsenhoofd
worden weggeslagen.
De huizen en de kerk aan de Laan zijn
veranderd in een smeulend puinbed.
Dit puin, ‘Dé puin’, zal jaren onze
grote speelplaats zijn. Bomkraters bij
de weggeslagen kades, onze strandjes
en visplaatsen.
Ik was geen 3,5 meer, toen ik bij het
verstoppertje spelen onder een stuk
granieten kerkzuil wegkroop. Samen
met vriendjes soldaatje speelde met
een houten geweertje of katapult.

Meeliep achter een Duitse patrouille.
Het kon állemaal, als ik maar vóór
‘Spertijd’ binnen was! Ik vond het
normaal dat buiten de vaste tijden,
zonder waarschuwing de brug
openging.
‘Wegwezen’ hoefde ik niet van die
Duitse soldaten. Het was juist interessant zo’n ‘Zug’ te zien marcheren,
zo’n peloton te zien oefenen op de
Punt. Sommige van hen zag ik ‘s
zondags weer in de Stieltjespleinkerk! Ik keek er niet van op wanneer
we, net uit school komend, gelijk de
schuilkelder in moesten, omdat het
luchtalarm jankte.
Hoeveel van de 13.000 eilandbewoners zullen vermoed hebben dat de
Nederlandse legerleiding bij de Duitse invasie ons hele eiland dreigde plat
te schieten. Kapelaan Commandeur
en mijnheer Van der Mast wisten het
wél. Zij probeerden met levensgevaar
de Nederlandse commandant in de
stad op andere gedachten te brengen om ons en het eiland te sparen. Maar
het belang van de eilanders moest
wijken voor dat van de stad. Voor die
13.000 wist men even geen oplossing. En, er speelde iets anders mee;
na de capitulatie op 15 mei meldde
het Rotterdams Nieuwsblad: “Aan de
soldateneer is ten volle voldaan”
Later, véél later, realiseerde ik mij
dat op dit Noordereiland, de doden,
de weggeslagen huizen, de kapotte
kades, de puin - en de neergebeukte
hijskranen, veroorzaakt waren door
‘eigen vuur’. Sinds dat moment blijft
voor mij, dat ‘’friendly fire’ allerminst vriendelijk is.”
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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www.huis-ontruiming.nl

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

●

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.

Recepties - Groepsfoto’s - Jubileumfoto’s
Bijeenkomsten - Bedrijfsfotograe
Huwelijksfotograe - Reportage

Voor meer informatie : www.suvaalfotograe.nl
mail uw vragen naar : info@suvaalfotograe.nl
of bel ons : 0621955247

•

•

De Tol

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”

6 vierkamerappartementen v.a.
102 m2 en één luxe penthouse
in Berkel en Rodenrijs.
Prijzen vanaf e 284.000,- V.O.N.

IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN

Wonen in de
oude dorpskern

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

www.wonenindetol.nl

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

Verkoopinformatie:

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam
T (010) 511 44 55
berkelenrodenrijs@vandullink.nl
www.vandullink.nl

•

Tel. (06) 546 01 207
info@yolandawiebenga.nl
www.yolandawiebenga.nl

10.184-2

Tel. 010-483 03 72

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

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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TANTE POST
Geachte redactie
Naar aanleiding van mijn oproep
zoekend naar Wim Tönder, in DOR van
24 augustus wil ik alle lezers bedanken
voor de vele reacties. Ik heb ook contact
gehad met Wim Tönder zelf en heb hem
ontmoet na 50 jaar, zo zie je maar wat De
Oud-Rotterdammer kan betekenen als je
iemand zoekt. Nogmaals bedankt lezers.
Wim Muller
0655958160
-------------------------------------------------Schoolwerktuinen (1)
De foto in DOR van 24 augustus over
schoolwerktuinen trok mijn aandacht.
Ik ben geboren in 1933 en zat gedurende de Tweede Wereldoorlog op de
meisjesschool van hoofdonderwijzeres Grimmeijer aan de Hillevliet in
Rotterdam-Hillesluis. Beneden ons was
een jongensschool. In de vierde of vijfde
klas werden vier schooltuintjes verloot
in onze klas door lerares Zijderlaan. Ik
was een van de gelukkigen. Tweemaal
in de week gingen we er na schooltijd
heen. Het was een heel eind lopen naar de
Kromme Zandweg. Mijn tuintje had vier
bedjes, waarvan één voor bloemen. De
eerste keer moesten we onkruid wieden,
want dat hoorde er ook bij. Daarna kregen
we een handje bonen om in kuiltjes te
doen, te bedekken met aarde en te begieten. Een stadskind als ik was zeer verbaasd dat er de andere week al iets te zien
was van een piepklein sperzieboontjesplantje. En over wat er verder groeide als
rode kool, bietjes, worteltjes, sterrekers
(tuinkers), teveel om op te noemen. Mijn
klasgenootjes en ik hadden er veel plezier
in, totdat we op een kwade dag beschoten
werden door Engelse vliegtuigen. Gelukkig vielen er geen slachtoffers, maar we
moesten wel onze tuintjes verlaten. We
mochten er eerst nog wel alles afhalen.

Geachte
redactie
Ik lees regelmatig De Oud-Rotterdammer,
al ben ik een geboren Ridderkerker. Mijn
vader, in 1996 overleden, was levenslang
buschauffeur. Hij reed tussen Ridderkerk,
Rotterdam en Dordrecht, met de blauwe
bussen van de TP, de Twee Provinciën.
Op een winterdag in de jaren 60, het was
glad, gleed hij met de bus een schilderswinkel in. Hier bij stuur ik de foto, die
toen in het Vrije Volk stond. Er waren
geen gewonden naar ik mij herinner. Het
was op de dijk in IJsselmonde.
P.de Koning
Ridderkerk Rijsoord
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Het was zoveel dat mijn vader mij de
laatste keer met de fiets moest komen
halen. Dus daar is de basis gelegd voor
mijn enorme plezier in tuinieren.
Janna Glerum-Visser
h.glerum@quicknet.nl
-------------------------------------------------Provenierskerk
Kort geleden las ik in De Oud-Rotterdammer over de Insulindestraat. Ik heb
vanaf 1953 in de Insulindestraat op de
Bilderdijkschool gezeten. Ook mijn vader
bezocht in zijn jonge jaren de school, die
is te zien op de foto in de krant. In 1953
zal de tram al over de Schiekade hebben
gereden, want ik kan mijn geen trambaan
herinneren.
Ik schrijf dit na een leuke ervaring in
augustus. We kampeerden bij een boer
in Boazum in Friesland, ten noorden van
Sneek. Zoals zoveel kerkjes in Friesland,
heeft ook deze kerk iets speciaals. Wij
bezochten de kerk, omdat in het koor
een secco (een op droge kalk gemaakte
fresco) te zien is met een baardloze Christus. Hierdoor weet men dat dit kunstwerk
in de 12e, begin 13e eeuw is gemaakt.
Terwijl wij de kerk bewonderden, liep
de kosteres naar de klokkentoren om de
klok te luiden. Mijn man liep mee en
zag een herdenkingstegeltje liggen van
de Provenierskerk in Rotterdam. Deze
kerk is in 1975 afgebroken. De klokken
verdwenen naar een klokkenkerkhof. De
vrouw vertelde dat in de oorlog de twee
klokken van de kerk in Boazum waren
gevorderd door de Duitsers. Na de oorlog
werd een nieuwe klok aangeschaft. Pas in
1976 ging men op zoek naar een tweede
klok en dit werd de oude klok van de
Provernierskerk. Ik hoorde de klok uit
mijn jeugd luiden.
Voor mij was dit een heel wonderlijk

verhaal. Ik heb bijna 20 jaar (‘51-’70)
op de Spoorsingel gewoond. Vanuit
mijn slaapkamer was de toren van de
Provenierskerk goed te zien en de klok
regelmatig hoorbaar. U begrijpt dat de
twee weken in Boazum mij een bijzonder
thuisgevoel gaven.
Het leek me leuk voor u te weten dat nog
iets van de Provenierskerk in ‘leven’ is.
Ineke van Bremen-de Ruiter
Barendrecht
-------------------------------------------------Ongeval
Rein Wolters schrijft in het verhaal over
het ongeval in Pernis, op 14 februari
1956. Hij heeft het over zestien lichtgewonden, maar daar ben ik het niet mee
eens. Ik was namelijk vrij ernstig gewond
en ben door de firma Bornkamp naar het
Havenziekenhuis gebracht. Daar heb ik
zes weken gelegen. Er is onder meer een
stuk uit mijn dijbeen gehaald om mijn
verbrande rechterhand te herstellen. Ook
heeft een plastisch chirurg mijn verbrande
gezicht zo goed mogelijk hersteld.
Alle kranten hebben er destijds aandacht
aan besteed. Mijn kapot geknipte kleding
werd vergoed, maar pas na overleg van de
aankoopbonnetjes, kregen wij 66 gulden
uitgekeerd.
Van de sociaal werkster, mejuffrouw
Kranendonk, in het Havenziekenhuis
kreeg ik drie flesjes Perl appelsap, met
de opmerking de flesjes goed te bewaren,
want daar stond statiegeld op.
Zelfs nu ik 77 ben, heb ik af en toe nog
last van mijn verwondingen. Een vergoeding daarvoor heb ik nooit ontvangen,
maar ik heb het er levend afgebracht.
Jan v.d. Houten
Vaargeul 1
3224 CS Hellevoetsluis
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De Roef
Zijn er nog leden van Instuif De Roef uit de jaren 1958 -1959. Wij kwamen in
Rotterdam aan de Claes de Vrieslaan bij elkaar.
Het was er altijd hartstikke gezellig. De zaak werd gerund door een aantal dames.
Als er nog leden zijn neem dan contact op met
Toos en Cor Hoofdman
0104749319
c.hoofdman@telfort.nl

Jopie Holleman
Ik ben op zoek naar Jopie Holleman. Haar
vader had een groentezaak in de Rosestraat, naast kruidenier Piet van Beesten.
Als iemand haar kent, zou ik graag haar
adres en telefoon willen hebben. Zij had
nog een vriendin Annie v/d Velden, die
hadden een ijszaak in de Rosestraat.
D.G.H.Lamens-Bens (Truusje Bens)
026 4952854
------------------------------------------------Anna Catharina Overdijk
Kan iemand mij aan informatie helpen
over mijn oma Anna Catharina Overdijk,
geboren op 20 juni 1907 te Schiedam? Zij
woonde 20 juni 1963 in de Toussaintstraat
39 A te Rotterdam Spangen. Zij is overleden 4 oktober 1963 te Rotterdam
M.Koppenhagen
m.koppenhagen@gmail.com
------------------------------------------------Klaverjasclub Spangen
zoekt nieuwe leden
We spelen op dinsdagavond in het Wester
volkshuis aan de Spartastraat 1. Welkom
vanaf 19.30 uur . Aanvang 20.00 uur.
Meer informatie bij Mary Harman.
tel:010-4153887 of John Sekeris.
tel:06 -51044407.
------------------------------------------------IJsboer Van der Steen
Ik ben benieuwd hoe het ijsboer en snackbarhouder Van der Steen uit Oud-Charlois
is vergaan. Ik was een schipperskind
en kwam bij een pleeggezin in Charlois
om mijn lagere school af te maken op
de schippersschool aan de Grondheerenstraat. Mijn pleegouders woonden op
de Katendrechtse Lagedijk 425, boven
de (gesloten) showroom van de firma
Barendrecht (bedden en aanverwante
zaken). Hun winkel was aan de overkant.
In die tijd begon de familie Van der Steen
een ijsverkoop in de Slotboomstraat. Bij
de opening kregen alle kinderen een gratis
ijsje, waarvoor je uit jezelf natuurlijk
géén tweede keer ging. Na de oorlog
begon de familie een snackbar + ijs in het
verbindingsstraatje tussen de Wolphaertsstraat en de Katendrechtse Lagedijk (de
Zandblokstraat?), net vóór de Pleinweg.

Toen ik later in IJsselmonde woonde,
hoorde ik van mijn kinderen over ‘Patatje
Van der Steen’ en kwam ik dus opnieuw
in aanraking met deze familie. Ik hoorde
later dat ze de zaak moesten beëindigen
en over vervelende dingen bij de overdracht. Ik woon nu in de Alblasserwaard
en ben benieuwd hoe hun geschiedenis
verder gegaan is.
H. van Dongen
Ooievaar 50
2957 NH Nieuw Lekkerland
0184-684464
-----------------------------------------------Recreatieoord
Hoek van Holland
Voor het samenstellen van een boekje
over de geschiedenis van recreatieoord
Hoek van Holland (kampeerterrein, oude
en nieuwe terrein) zoek ik de (klein)
kinderen van: Bestuursleden uit de beginjaren (jaren ’20): W. Van der Vlerk, F.
v.Oosten, C.A. de Römph, A. Groeneveld,
G. Verkuil, J. C. Karsbergen, Reevers,
Post. Beheerder (jaren ‘50): Dhr. Steenbeek Winkeliers jaren ’20 en ’30: J. W.
Blom (tentwinkel), G. Tuit (aardappelen,
groente, fruit), C. van den Berg (bakkerij), Oldenburg (bakkerij), H. Holtrop
(huish.artikelen, souvenirs, badpakken
etc), F. Leerdam (boter, kaas, eieren), Van
der Vlugt (bode)
Eventuele andere winkeliers (ook van na
de oorlog) en de beheerder recreatiegebouw (rond 1969): Van Kralingen
Ook als u leuk materiaal (foto’s, films,
verslagen, verenigingsboekjes, vergunningen, krantenartikelen, voorwerpen
etc.) uit het verleden heeft, of u kunt meer
vertellen over de geschiedenis van het
kampeerterrein, wil ik u vragen contact
met me op te nemen.
Ik kom graag langs om het in te scannen/
te kopiëren. Er hoeft dus niets uitgeleend
te worden.
M. Bruijns
06-2474.8060
(na 19.00 uur het beste te bereiken)
nivyns@gmail.com
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Ons Rotterdam
Voor de echte liefhebber van Rotterdam,
hebben wij van het blad Ons Rotterdam
vanaf de 2e t/m de 29e jaargang de
uitgaven compleet. Van de 1e jaargang nr
1 en 2, jaargang 31, nr 1, 2 en 4 en van
jaargang 32 nr 2.
Wie ze wil hebben kan contact opnemen
via gerekit@hotmail.com of lekker ouderwets per brief op naam van Gerda van
Geene, Dreef 35, 3204 GB Spijkenisse.
Een telefoontje kan ook, 0181-644928.
Gerda van Geene
------------------------------------------------Bram Lucas
Ik zoek Bram Lucas uit Zuidwijk. Hij
heeft ooit voor school een werkstuk
gemaakt over de bouw van het Feijenoordstadion. Dat werkstuk heb ik ruim 30 jaar
geleden van hem geleend, maar helaas
nooit teruggegeven. Ik wil het nu graag
alsnog aan hem teruggeven. Bram Lucas
woonde destijds aan de Smitshoekseweg.
Wie kent hem? Graag even contact met
mij opnemen.
Marco van der Ploeg
0653-680629
------------------------------------------------The Mouthorgan Players
In de jaren ’50-’60 hadden wij een mondharmonicatrio, genaamd The Mouthorgan
Players. Het trio bestond uit Krijn Knikkenberg uit de Johan Idastraat, Jackie de
Bruin uit de Zaagmolenstraat en ik, uit de

Donker Curtiusstraat. We hebben alledrie
les gehad van het befaamde Hotcha Trio.
Ik hoop deze heren van weleer nog eens te
ontmoeten.
Harry Kerklaan
Rijsoordsestraat 21
2988 XP Rijsoord
------------------------------------------------Riet Hasselman
Wie heeft Riet Hasselman (26-8-1933)
gekend en wie weet wat er van haar is
geworden? Zij woonde vroeger in de Wielerstraat op Zuid en heeft ook in Canada
en Nieuw Guinea gewoond.
J.A. v.d. Wielen
010-4623612
------------------------------------------------Beppy Viergever
In verband met het schrijven van een
biografie, ben ik op zoek naar mensen
die (de familie van) Beppy Viergever uit
Crooswijk hebben gekend. Uw reacties
zijn welkom.
Maria Westerwoudt, researcher
mariamrit@gmail.com
------------------------------------------------Monique Volgers
Graag zou ik een oproepje plaatsen. Al jaren ben ik op zoek naar een jeugdvriendin.
Haar meisjesnaam is Monique Volgers.
Later is ze getrouwd met Frits de Raadt en
kregen ze een dochter Roxanne, roepnaam
Roxy. Ze woonde in der tijd in de van der
Takstraat nr 11 op ‘t Noordereiland. Met

haar heb ik als vriendin van 1978 tot 1986
de leukste tijd van m’n leven gehad. We
gingen in de weekenden vaak uit in de
Mauritsbar aan de Mauritsweg. Omdat ik
in Capelle aan den IJssel woonde, mocht
ik dan bij haar, haar moeder en twee zusjes
Ingrid en Debby blijven logeren. Haar opa
en oma en neefje woonden om de hoek. Ze
had een tante met een opmerkelijke naam
‘Pop’, die op zeer tragische wijze om
het leven is gekomen. We hebben elkaar
leren kennen toen we een baantje hadden
bij Bakkerij Schippers aan de Putsebocht
in Rotterdam Zuid. Met haar ben ik ook
de eerste keer zonder ouders op vakantie
gegaan naar Spanje. Daar hebben we bij
haar vader (en zijn vrouw) gelogeerd. Hier
heb ik zulke geweldige herinneringen aan.
Graag zou ik met haar in contact komen
om te weten hoe het verder is gegaan in
haar leven en hoe het nu met haar is.
Lia van der Meeren
Zierikzee
0111-411208
lekkerbekje@zeelandnet.nl
------------------------------------------------Aren Kievit
Wij zoeken (nazaten van) Aren Kievit.
Uit een nalatenschap kwamen wij in het
bezit van oude familiefoto’s van het gezin
Kievit. Wij willen die foto’s graag terugbezorgen aan de familie.
maria.elisabeth@xs4all

Plaswijck
Tweede oproep reünie voor “Plaswijckparkgangers in de jaren
1960 t/m 1980”.Op zondag 26 september aanvang 10.00 uur
wordt er een reünie gehouden in het Plaswijckpark Ringdijk 20
Rotterdam.
Heb jij er ook gewerkt, in het park of bij Koops/verberg meld je
even aan bij Jaap Kievit 06.20793396 of jekievit@chello.nl

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:

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

Wij zijn nog opzoek naar velen van toen”die goeie ouwe tijd”.
Het lijkt ons fantastisch, de laatste 40 jaren bij te praten met
elkaar. Vergeet vooral niet foto`s van toen mee te nemen.

o f 49,90 (in Nederland)

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

Geachte redactie
Tweemaal eerder heb ik oproepjes geplaatst om een persoon te vinden (Toetie Brinks)
en gegevens over Korfbal Vereniging Spangen te verkrijgen. De reacties waren steeds
boven verwachting en daarom probeer ik het nog maar eens.
Ditmaal zoek ik mijn oom Leendert (Leo) Burger. Na het overlijden van mijn vader
op 26 februari 2010 heb ik veel documenten en foto’s gevonden in kasten, laden en in
de kelder. Toen hij nog in leven was, vertelde mijn vader veel over zijn geschiedenis.
Maar de gevonden documenten en foto’s roepen bij mij nieuwe vragen op, die mijn
vader helaas niet meer kan beantwoorden.
Zo vertelde mijn vader dat zijn acht jaar jongere broer eerst in Kassel te werk is
gesteld in 1943. Eind 1943 werd hij een maand met ziekteverlof naar zijn ouders in
Rotterdam, Mathenesserdijk 24 b gestuurd. Daar liep hij weg en dook onder bij mijn
ouders in Terneuzen, Dokweg 9. Daar heeft hij bijna een half jaar ondergedoken gezeten, maar door verraad is hij opgepakt op 12 mei 1944 en gedeporteerd naar Kamp
Amersfoort. Het laatste bericht dat de familie daarna heeft vernomen is een brief van
het Internationale Rode Kruis van april 1946, dat Leendert Burger op 20 maart 1945 is
omgekomen in Kamp Bergen-Belsen.
Verschillende documenten hieromtrent heb ik teruggevonden. Brieven uit Kassel en
uit Kamp Amersfoort. En een paar foto’s. De laatste foto die ik van mijn oom Leo heb,
is een schoolfoto van de 5e klas HBS uit 1942 aan de Hofstedestraat in Rotterdam.
Mijn oom Leo is geboren op 14 september 1924 aan de Mathenesserdijk 24b te Rotterdam. Op de bijgevoegde schoolfoto staat hij rechts achterin. Leo zou, bij leven, nu
86 (op 14 september 2010) zijn. De klasgenoten op de foto hebben ongeveer dezelfde
leeftijd. Wat ik wil vragen is of er mensen zijn die één of meer klasgenoten herkennen.
Daarnaast hoop ik dat er nog oude klasgenoten in leven zijn die mij misschien nog
iets over mijn oom kunnen vertellen (ik ben over deze, voor mij onbekende maar o zo
interessante oom, een soort boekje aan het schrijven). Ik zou dat zeer op prijs stellen.
U kunt uw reacties naar mij opsturen, doorbellen of doormailen.
Ben Burger Jr.
Krekelveen 222
3205 RH Spijkenisse
0181-634852
06-43223412
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Oproepjes voor Superreünie 23 oktober - Oude Van Nelle Fabriek in R’dam West
Koningsveldestraat
Hierbij roep ik alle oude medescholieren
van de laatste klassen in 1944/’45 van
de huishoudschool aan de Koningsveldestraat op zich aan te melden voor de
Superreünie van De Oud-Rotterdammer.
wellicht kunnen we nog ervaringen
uitwisselen van die jaren. breng ook
foto’s mee!
Nel Zwartendijk-Varekamp
Sjaan Kegel-Vink
-------------------------------------------------Reünie Zuiderhandels ULO,
Overijsselsestraat te
Rotterdam-Zuid
Voor de grote reünie van het vijfjarig
bestaan van De Oud-Rotterdammer, 23
oktober a.s., wil ik proberen de jongens
en meisjes uit klas 3A, periode 1961 t/m
1964, van de Zuider Handels ULO in de
Overijsselsestraat terug te vinden. Bij
mijn poging vorig jaar september heb
ik dit ook geprobeerd in een algemeen
stuikje. Ik heb daardoor een aantal mensen teruggevonden, t.w. Cora Verheezen
en Dick van Aalst, Jannie v.d. Berge en

Nico de Wolff. Met Gerda Rosenbrand
ben ik al die jaren bevriend gebleven. Ik
zoek nu nog: Milly Ockhuysen, Tineke
Spitse, Wil Boelhouwers, Hanny de Wit,
Joop van Pelt, Kees Hitsert, de tweeling
Kees en Nico(?) Bakker, Leon Overgauw,
Arthur Dalleau en nog meer, waarvan ik
de namen niet meer weet. Het zou leuk
zijn elkaar te ontmoeten op de reünie
van 23 oktober in de Van Nelle fabriek,
Spaanse Polder te Rotterdam.
Loes (Agema) Hemelaar
loes.agema@gmail.com
06 – 255 766 24
-------------------------------------------------Coolhavenstraat
Ik ben in 1937 geboren in de Coolhavenstraat 47b en in 1961 verhuisd naar
Den Helder. Ik zou het leuk vinden op de
reünie Willie van Dijk, Nelly Kieviet en
Ina Gerhard nog eens te ontmoeten.
K.W. Kooij
-------------------------------------------------Sociëteit BM2C
Wat een geweldig initiatief om een superreünie te organiseren. Wij denken er al

een tijdje over na om na een reünie van
de lagere school en de mulo ook iets te organiseren voor onze oude sociëteit BM2C
aan de Burgemeester Meineszstraat 2c
in Rotterdam. Deze “soos” ging uit van
de Gereformeerde Kerk Delfshaven en is
later via de “Jan Steen” voortgezet onder
de naam AQUARIUS. Nu wordt ons de
gelegenheid geboden om zonder veel
moeite van onze kant dit idee ook uit te
werken.
Veel mensen hebben wij al gevonden via
de vorige reünies, toch zoeken wij nog
een paar honderd mensen die de sociëteit
regelmatig bezochten. Graag aanmelden
bij de Oud-Rotterdammer.
Peter Vlok
010-5019292
p.vlok@hetnet.nl
-------------------------------------------------CJV Johannes
Bij deze een oproep doen voor de reünie
op 23 oktober van De Oud-Rotterdammer.
Ik zou graag in contact komen met een
ieder die van 1966 tot 1972 op de sociëteit van CJV Johannes heeft gezeten, aan

Puzzel mee en win !!!

bewoners en oud-bewoners van OudMathenesse te ontmoeten.
Gerard Lanser
0180-523415

de Putselaan in Rotterdam. Het gaat om
degenen die op donderdagavond de soos
bezochten. Deze was voor de jeugd vanaf
16 jaar en stond onder leiding van René
Wouters. Het zou leuk zijn als we elkaar
weer eens zouden ontmoeten, want het
was een erg leuke tijd vol herinneringen.
Magda Verhoogh-Voerman
habama@hotmail.nl
-------------------------------------------------Het Noorderlicht
Van 1951-1957 zat ik op meisjesschool
“het Noorderlicht” in de 1ePijnackerstraat. Ik zou het leuk vinden oud-klasgenoten te ontmoeten op de Superreünie van
23 oktober.
Myrna van der Hulst den Boestert
0183562124.
-------------------------------------------------Oud-Mathenesse
Briljant idee, die Superreünie! Vooral de
geplande lokatie vind ik uniek. Daarom
roep ik iedereen, die telefonisch heeft gereageerd op mijn foto van de Franselaan
in januari dit jaar, op naar deze reünie te
komen. En natuurlijk hoop ik ook andere

Komt u ook
naar de
Superreunië?
Vul de bon
in op de
voorpagina!!

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

Uitgeverij De Oude Stad BV, uitgever van De Oud-Rotterdammer, lanceerde 7 september ook een nieuwe krant in
Utrecht met de titel De Oud-Utrechter. Natuurlijk was dat een belangrijk en feestelijk moment, dat in Utrecht veel
aandacht kreeg. De nieuwe krant wordt gemaakt volgens hetzelfde concept als De Oud-Rotterdammer, met nostalgische verhalen en herinneringen van lezers. Daarmee is het een uitgave voor echte Utrechters en dat was dan ook
de uitkomst van de kruiswoordpuzzel in De Oud-Rotterdammer. Die luidde:

U kunt uw oplossing
VOOR WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2010
opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Nu ook een krant voor de échte Utrechter

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

Uit de vele honderden goede oplossingen, trok de redactie van De Oud-Rotterdammer weer vijf winnaars, die binnenkort de heerlijke cd van The 3 Jacksons krijgen thuisgestuurd. Dat zijn:
G.v.Broekhuizen, Hoogvliet
Marianne Meijer, Schiedam
J.A.W. Borst, Puttershoek
J. Smit, Sneek
Robert Oostrum, Rotterdam
Horizontaal
1. vakgenoot (medewerker); 7. ongeordend huishouden; 12. eigenschap van
kippen; 13. kleine onderbroek; 14. familielid; 15. lengtemaat (afk.); 17. mannetjesvarken; 19. herkenningsteken (label); 21. naamloze vennootschap (afk.); 22.
Zuid-Koreaans automerk; 24. iemand die niets uitvoert; 27. jongensnaam; 28.
deel van koeienmaag; 30. voormalig tv-programma van Jan Lenferink; 31. sterk
ijzerhoudende grondsoort; 32. gentleman; 33. helemaal gevuld; 35. deel van auto;
37. schrijfgerei; 38. tak van sport; 41. armzalige woning; 42. jaarlijkse audio- en
videobeurs; 44. luizenei; 46. deel van de nek; 47. boerenplaats; 48. komisch (leuk);
49. zwemvogel; 50. grondsoort (turf); 52. wang; 54. rivier in Rusland; 56. vertragingsmiddel; 58. militaire muziekuitvoering; 61. Engels bier; 62. bloedgever; 64.
plaaggeest; 65. woonplaats; 67. rivier in Engeland; 68. plechtige belofte; 70. verbinding van twee stukken stof; 72. kever; 73. onvriendelijk mens (chagrijn); 76. voor
(in samenstelling); 77. doorschijnend (dun); 78. grote zanggroep; 79. pijnlijk (erg);
81. Evangelische Omroep (afk.); 82. voor (in samenstelling); 83. monopoly-straat;
84. (koor)dans; 86. deel van uur; 87. reuzenhagedis.

Verticaal
1. stuurcabine in een vliegtuig; 2. laatstleden (afk.); 3. deel van koeienmaag; 4.
insecteneter; 5. centrale ruimte in een Romeinse woning; 6. oorspronkelijke bewoner van Peru; 7. uitroep van teleurstelling; 8. kortaf (bokkig); 9. koetsiersbank; 10.
openbaar ministerie (afk.); 11. havenplaats in Italië; 16. Chinese vermicelli; 18.
Europa (afk.); 20. roem; 21. ontkenning; 23. Algemene Nederlandse Vereniging
van Reisbureau’s (afk.); 25. (opgekropte) bitter haat; 26. schijf (part); 27. rivier in
Rusland; 29. Nederlandse cabaretier; 32. schedel; 34. waterloop; 36. een heildronk uitbrengen; 37. geneesmiddel; 39. uitspreken (te kennen geven); 40. kleurling; 42. houten blaasinstrument; 43. Zuid-Amerikaanse dans; 45. Engels telwoord;
46. samentrekking van het middenrif; 51. plaats in Gelderland; 53. Organisatie
van Amerikaanse Staten (afk.); 54. voorheen; 55. tijdsperiode; 56. deel van schip;
57. holle cilinder met schroefdraad; 59. ladder; 60. loofboom (ahorn); 62. plaats in
Noord-Brabant; 63. dierlijk vet (ongel); 66. doortochtgeld; 67. tweetal muzikanten;
69. aanwijzend voornaamwoord; 71. vlaktemaat; 73. kus; 74. siervogel; 75. beendervet; 78. Nederlandse omroepvereniging; 80. mannetjeshond; 82. personal
computer (afk.); 85. dierengeluid.
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Humanitas: wijkzorg!
Vakkundige persoonlijke verzorging en verpleging op Voorne-Putten en Rozenburg

Humanitas komt over de brug!

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

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

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

Dagbehandeling en -verzorging bij Humanitas-Charlois

Sinds begin 2010 komt het vertrouwde Humanitas over de
brug om op Voorne-Putten en Rozenburg de bewoners die
dat wensen te voorzien van vakkundige persoonlijke verzorging en verpleging, naast de huishoudelijke verzorging die
wij daar al langer leveren.
Humanitas-Charlois biedt dagactiviteiten in de vorm van groepsverzorging. In groepsverband
waardeerd en velen doen dat nog biedt Humanitas begeleiding, verzorging en behandeling aan nog zelfstandig wonende ouderen
met een psychogeriatrisch ziektebeeld (dementie). De deelnemers kunnen één of meer dagdelen
steeds, elke dag.
per week op locatie aan de dagactiviteiten deelnemen.
Extra aandacht
Humanitas speelt in op levende Garantie op inzet en kwaliteit
De activiteiten
wensen. Volgens de visie van Hu- Onze medewerkers doen hun werk zijn er tien dagmanitas heeft elk mens het recht met een enthousiasme dat past bij delen per week
om zelf keuzes te maken, omdat Humanitas. Dit enthousiasme van 10.00 tot
hij zelf verantwoordelijk is voor vormt de basis voor de kwaliteit 15.30 uur. In
zijn eigen leven en zelf bepaalt van het werk. Humanitas is zo ge- overleg kan de
hoe eventuele zorg verleend organiseerd dat huishoudelijke deelnemer namoet worden.
een
zorg, persoonlijke verzorging en tuurlijk
Bent u ontslagen uit het zieken- verpleging altijd tijdig en accuraat voorkeur aangehuis en heeft u thuis zorg nodig? geleverd kan worden. Wij voldoen ven voor de verHeeft u vanwege gezondheids- aan uw wensen en voorkeuren!
schillende dagproblemen hulp nodig bij
Meer weten? U kunt ons bellen: delen. Humanihet wassen en aankle0181 - 72 33 33 of langskomen tas biedt actividen? Wilt u met een
opmaandag t/m vrijdag tussen teiten voor de
wijkverpleegkundi8.00 en 16.30 uur. U vindt ons hele groep, aan
Betrouwbaar en respectvol ge
bespreken
subkantoor aan de Vaartstraat 1 in kleine
Dát is de intentie van Humani- welke hulp u
het centrum van groepjes én intas ten aanzien van huishou- thuis, tijdelijk
dividueel. We
Spijkenisse.
delijke zorg en persoonlijke of voor langere
stemmen de acverzorging en verpleging. duur,
nodig
tiviteiten af op
Door onze jarenlange erva- heeft? Humade wensen en
ring in de zorg voor mensen nitas staat voor
mogelijkheden
begrijpen wij wat er van ons u klaar! Wij gevan de deelneverwacht wordt. Vele duizen- ven u dat extra
mers. Daarnaast
den personen hebben deze vleugje aanis er een ‘vast’ programma met Kosten
zorg al ontvangen en zeer ge- dacht.
elke dag terugkerende activitei- Dagactiviteiten worden betaald
uit de AWBZ wanneer men beten.
Gemotiveerde vrijwilligers gevraagd!
schikt over een indicatie voor
Dagelijka programma
‘Samen Reïntegreren’ draagt bij aan een succesvolle reïntegratie
dagactiviteiten basis of psychoHet ‘vaste’ dagelijkse programma
geriatrie en een indicatie voor
van ex-delinquenten
biedt o.a. ontmoeting met koffie
vervoer. Er is een verplichte eiHet project ‘Samen Reïntegreren’ richt zich op een succesvolle terugkeer van ex-gedetien thee, bespreken van het dagegen bijdrage afhankelijk van het
neerden in de maatschappij. Vrijwilligers bezoeken gedetineerden en begeleiden ex-gelijkse nieuws, ontspanning met
inkomen en te betalen aan het
detineerden.
muziek en spel, activiteiten geCAK.
Na hun periode van detentie is het voor een gedetineerde niet gemakkelijk terug te keren in de
richt op het prikkelen van het gemaatschappij. Vandaar dat veel ex-gedetineerden uiteindelijk terugvallen in hun oude patroon, om
heugen en creatieve activiteiten.
Vervoer
vervolgens weer met justitie in aanraking te komen. Samen Reïntegreren probeert dit te voorkomen
Wanneer mogelijk zijn er ook uitHet vervoer van thuis naar de
door de overgang naar de maatschappij soepeler te laten verlopen.
stapjes. Hiervoor vragen wij soms
dagactiviteiten vice versa wordt
een financiële bijdrage.
uitgevoerd met een aangepaste
Wij zijn op zoek naar mannen en vrouwen die
Wij bieden
taxibus en de deelnemer wordt
zich vrijwillig willen inzetten voor een ander
leuke en gemotiveerde collega’s
Er wordt gewerkt met een vast
zonodig begeleid.
stevig in hun schoenen staan maar niet veruitdagend en inspirerend vrijwilligerswerk
team zorgmedewerkers en iedere
oordelen
goede voorbereiding en begeleiding
cliënt heeft een coördinerend
Informatie en aanmelden
een luisterend oor kunnen en willen bieden
een onkostenvergoeding en een WA- en onverzorgende. Indien nodig kunU kunt zelf de indicatie aangevallenverzekering
geduld en doorzettingsvermogen hebben
nen bij het team op basis van de
vragen bij het CIZ. Indien u
ten minste vier uur per week beschikbaar zijn
een restaurantpas waarmee je korting krijgt
indicatie behandelaars, zoals een
dat wenst kan de zorgbein de restaurants van Humanitas.
de Nederlandse taal in woord en geschrift
ergotherapeut, fysiotherapeut of
middelaar van Humanitas u
goed beheersen.
specialist ouderengeneeskunde,
hierbij helpen. Voor meer inBelangstelling? Neem dan contact op met Astrid Arts: 010 - 425 01 24. Zij kan
worden betrokken.
formatie en voor aanmelje meer over dit project vertellen. E-mailen of schrijven kan natuurlijk ook:
ding kunt u contact opneAarts@stichtinghumanitas.nl of Stichting Humanitas, t.a.v. Astrid Arts, Pieter
Waarom dagactiviteiten?
men met de zorgbemiddede Hoochweg 110, 3024 BH, Rotterdam. U vindt ook informatie over dit en de
Door middel van een dagprolaar van Humanitas-Charlois.
andere vrijwilligersprojecten van Stichting Humanitas op: www.humanitasgramma worden deelnemers gerotterdam.nl/vrijwilligerswerk
stimuleerd om handelingen uit
Humanitas-Charlois
het dagelijkse leven zelf te (blijCarnissedreef 280
Spirituele markt in Nesselande
ven) doen en daardoor vaardigZondag 26 september in het restaurant van De Kristal, Cypruslaan in Nesselande. Er zijn weer ver- heden te behouden. Men beleeft 3084 NN Rotterdam
schillende activiteiten met o.a. kaartlezen, massagetafels, psychometreren, foto’s lezen, zandlezen gezelligheid, ontspanning en
Telefoon
en verkooptafels met o.a. stenen, kaarten, wijn en andere leuke dingen. De toegang is gratis en ontmoeting. Zo kan een deelne010
- 493 62 00
de consulten zijn € 7,50. U bent van harte welkom van 10.30 tot 16.00 uur en wilt u even bijkomen mer langer thuis, in de vertrouwEmail
dan is Humanitasrestaurant ‘Het Niesende Nijlpaard’ open voor een kopje koffie of thee of een de omgeving, blijven wonen en
info-hd@stichtinghumanitas.nl
broodje. Meer informatie: Arjen de Slegte 0645 - 79 64 65 of Nanda Claessen 0645 - 78 47 03.
worden de mantelzorgers ontlast.

Uitgangspunt is dat de deelnemer de dag op een
plezierige en zinvolle manier doorbrengt
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