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Een prachtige vakantie
bij feestbeest Dingeman

De meimaand van 1945 was
voor mij één grote vakantie.
De Meester Theo Heemskerkschool aan de Eerste Persoonshaven had zijn deuren weer geopend, na weken gesloten te
zijn geweest, vanwege gebrek
aan brandstof. Elke dag was
er wel ergens een bevrijdingsfeest. Je kon bij zo’n gelegenheid zaklopen, hardlopen of
klimmen tot bovenin de mast,
die met zeep was ingesmeerd.
Mijn vader rende 50 meter over
de middenstraat, bukte bij een
teil, die tot de rand met water
was gevuld, en onder applaus
van de omstanders trachtte hij
zo snel mogelijk een sleutel
tussen zijn tanden omhoog te
brengen en vervolgens weer 50
meter terug te sprinten. Wat
hadden we een lol na zoveel
ellende.

Na zoveel vreugde kwam vader
die avond thuis met een vervelende
boodschap. De VZ/RMI draaide
weer op volle toeren. Dat betekende,
dat de week vakantie, waarop hij
recht had, werd verknipt in vijf
versnipperdagen. Weg heerlijke
vakantie naar Willemstad en omgeving. De eerste schoolvakantie na de
bevrijding. Wat nu? Moeder kwam
op een lumineus idee.”Vraag Ome
Dingeman of je een paar weken bij
hem vakantie mag komen houden.”
Deze oom was een jongere broer van
mijn vader. Hij woonde aan de Stadsendijk in Willemstad en voer voor
de ﬁrma Ruitenberg als beurtschipper heen en weer tussen Willemstad
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en Rotterdam. Zijn aanlegplek in
Rotterdam was de Gelderse Kade.
Stookhuis
Hij vond het een prachtig voorstel en
kietelde mij meteen met de opmerking: “Een sterke neef aan boord
is nooit weg.” Ik moest wel zorgen
de volgende morgen vroeg met
mijn vakantie-uitrusting aan boord
te zijn. Dat betekende vroeg op en
sjouwend gingen moeder en ik van
Persoonshaven 67b naar de Gelderse
Kade. Onze ﬁetsen waren rond Dolle
Dinsdag in andere handen overgegaan. U begrijpt wat ik bedoel.
Mijn vakantie was begonnen en een
vaartocht, zoals ik nog nooit had
meegemaakt, was gestart. Het was
prachtig weer en nu kon ik in praktijk de aardrijkskundelessen zien,
die wij hadden genoten van meneer
Bedeker en Van Meggelen. Na een
lange tocht kwamen we aan bij de
steiger van Willemstad. Er stonden
twee ﬁetsen gereed. Via het Steenpad
bereikten we de Stadsendijk, waar
mijn grootouders woonden in een
groot huis onderaan de dijk. Oom
Dingeman woonde naast dat huis
in een veel kleiner exemplaar. Een

vroeger stookhuis werd mij verteld.
Hij had zijn onderkomen leuk ingericht. Een praktisch keukentje, twee
slaapkamers en langs de glooiing van
de dijk een ﬂinke tuin met aardappelen, fruitbomen en allerlei soorten
groente. “De komende weken is dat
jouw werkterrein. Ik doe het één keer
voor en dan is het woord aan jou. En
onthoud: ik hou niet van werken op
z’n elf en dertigste.”
Duivelsprentenboek
De avonden aan de Stadsendijk waren hoogtijavonden. Altijd gebeurde
er wel iets bijzonders. De olielamp
werd na het eten ontstoken en “Mens
erger je niet” of de speelkaarten kwamen te voorschijn. Die speelkaarten
moest ik even aan wennen. Moeder
noemde het spel altijd het duivelsprentenboek. Oom Dingeman was
een geboren verteller. Ik hing aan
zijn lippen. Hij nam mij in gedachten
mee naar de voorbije oorlog, die hier
totaal anders was verlopen dan in
Rotterdam. Bij de laatste gevechten
rond de bevrijding waren verschillende Duitse militairen om het leven
gekomen. Een Duitse soldaat had hij
langs het talud van de dijk begraven.
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www.vanderspekuitvaart.nl

Kwaliteit, Zekerheid en Keuzevrijheid, zoals ú het wilt

Hij plantte een zelfgemaakt kruis op
het graf. Inmiddels was het lichaam
opgegraven en overgebracht naar
een kerkhof. Op de zolder lag allerlei
oorlogstuig. Stukken vliegtuigglas,
koren granaathulzen, een mitrailleur,
kogels en uniformen van Duitse en
Engelse makelij.
Zwemmen
Elke avond na het warme eten
dronk oom een ﬂes bier. Ik wist
nauwelijks wat bier was, want vader
dronk kofﬁe en water en eenmaal,
tweede kerstdag, een citroentje met
suiker. “Mijn lichaam accepteert
alleen bier”, sprak hij plechtig. En ik
geloofde hem. De laatste dag van de
vakantie, had oom beloofd, zouden
we sportend doorbrengen. We zouden gaan zwemmen. “We verkleden
ons op de Voorstraat bij Willem
Boertjes, de melkboer”, zei hij. We
liepen de steiger af en ik durfde. Ik
was bang, maar ik durfde. Heerlijk
wat heen en weer gezwommen. Ik
bedacht me, dat mijn medeleerlingen
wel stikjaloers zouden zijn als ze van
mij hoorden, waarin ik gezwommen
had. “Kunt u”, zou ik in de les aan
de meester vragen, “de kaart van

Zie onze producten en
behandelingen elders in deze krant
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010 - 447 99 00
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Brabant aan het bord hangen?” En
ik zou opstaan uit mijn bank, naar
voren lopen, de aanwijsstok pakken
en zeggen: “Kijk in die rivier heb ik
met mijn oom gezwommen.”
Kauwgom
Bij de Noordlangeweg liep oom
een tarweakker in, plukte wat aren,
gaf mij de helft en zei: “Tussen je
handen wrijven, het kaf wegblazen,
korrels in je mond en maar kauwen.
Zo ontstond na verloop van tijd
kauwgom. En ja, hij had gelijk.
Het smaakte heel wat beter dan de
pek, die wij in de oorlog tussen de
stenen wegpeuterden. De volgende
dag ging ik met de boot terug naar
Rotterdam. Uitgezwaaid op de Stadsendijk door Opoe Sija en Opa Fiet.
Aan de Gelderse Kade stonden mijn
ouders te wachten. Met een kist bier
voor Oom Dingeman. Een uur later
werden de trossen weer losgegooid.
Ik heb het schip nagezwaaid tot hij
de bocht nam om het Noordereiland
heen. Toen zei moeder: “Piet, je
gezicht is helemaal nat. Je huilt.”
Piet van de Ree
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Een museum van
fournituren in huis

Miep is gek van vingerhoedjes, knopen, oud kant en naaischaartjes. Je kan Miep Oudshoorn-van Ballegooijen niet gelukkiger maken, dan met een leuk vingerhoedje, een lapje oud kant, een setje bijzondere
knopen of een naaischaartje. Ruim dertig jaar geleden begon de Nieuwerkerkse met het verzamelen van
dit materiaal.
Haar collectie is ondertussen zo
omvangrijk, dat ze de hal en woonkamer van haar knusse woning heeft
ingericht als museum. Echtgenoot
Arie (,,we zijn al meer dan vijftig jaar
getrouwd’’) leeft mee met de hobby
van zijn vrouw en timmerde de bijbehorende kasten en vitrines. Die zijn
gevuld met een kleine tweeduizend
sier- en gebruiksvingerhoedjes uit
alle uithoeken van de wereld, maar
ook met bijzondere sets naaigarnituur, vele halfdoll’s (speldenkussens) en zelfs haar doopjurk is te
bewonderen. Miep toont enthousiast
een bewerkt naaidoosje uit de tijd van
keizer Napoleon Bonaparte en een
prachtige halfdoll uit 1780. Ze raakt
maar niet uitgepraat over haar hobby.
Af en toe bezoekt ze met vijf
verzamelvriendinnen, die overal in
Nederland wonen, beurzen om nog
meer materiaal op de kop te tikken.
,,Ik vind het heerlijk om onbekend
spul te vinden of te krijgen. Dat mag
alles zijn dat met naald en draad en
oud kant te maken heeft. Voor mij is
het een sport dat in bezit te krijgen,
naar de herkomst te speuren en het,
als dat nodig is, te restaureren.’’

c foto burosolo.nl

CCtje

Cox Column
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Ambachtelijke
winkels in museum
Oud Overschie
Museum Oud Overschie haalt herinneringen op aan de ambachtelijke
winkels en kleine bedrijven in en rond de oude dorpskern. Kleine winkels
hadden in het verleden een sociaal bindende functie. Men kende elkaar
als vaste klant en kwam in de winkel voor niet alleen boodschappen maar
ook voor een praatje. Hierop kijken velen met enige nostalgie terug.

- Miep Oudshoorn bij een van haar vitrines met een gedeelte van haar halfdoll’s, die
allemaal een eigen verhaal hebben. Foto Rein Wolters -

Spinazieacademie
Miep werd geboren als dochter
van een scheepbouwer bij Wilton
Fijenoord aan de Nesserdijk in Rotterdam en doorliep onder meer de
Rehobothschool achter de Gasfabriek
Kralingen. Na de ‘spinazieacademie’
studeerde ze ook aan de Vrije Academie in Den Haag en de academie
Haute Couture in Rotterdam. Haar
echtgenoot Arie is een telg van het
bekende geslacht Oudshoorn van de
IJsselmondselaan in Kralingseveer.
Hij verdiende na hun trouwen
zijn brood met het onderhoud van
bijzonder bouwprojecten. Hij werkte
onder meer 23 jaar in Diergaarde
Blijdorp. Arie Oudshoorn bouwde na
het jawoord hun woonhuis en daar

wonen de twee nog steeds. Hun drie
kinderen groeiden er op en ze zijn
ondertussen ook grootouders van
twee kleinkinderen. Af en toe exposeert Miep een deel van haar collectie
en de verzamelaarster is best genegen
op een goede locatie een wisseltentoonstelling in te richten. Miep is
dus héél begaan met naald en draad
en ze geeft ook naailes. ,,Dat doe ik
met veel plezier,’’ roept ze spontaan.
En ook: ,,Nee, niet mijn leeftijd in de
krant en ook niet het huisadres, want
anders krijg ik misschien ‘vreemd
volk’ aan de deur.’’ Wie materiaal
aan Miep wil afstaan of contact met
haar wil, kan dit kenbaar maken via
aoudshoorn@versatel.nl

nemen in een ouderwetse scheerstoel.
Onder de titel ‘Bedrijvigheid in OverVoor kinderen is er gelegenheid om zelf
schie’ is vanaf zondag 27 maart in het
voor kruidenier te spelen en af te wegen
museum een expositie ingericht met
met echte gewichten. De meer dan vijftig
aandacht voor de winkeltjes en bedrijfjes,
vrijwilligers van het museum stellen het
bijvoorbeeld in de Overschiese Dorpsop prijs om informatie met iedereen te
straat, maar ook aan de Rotterdamse Rijdelen en te verbeteren. Uiteraard is er alweg en op het Oranjeplein. Veel namen
tijd belangstelling voor foto’s of objecten
zitten in het geheugen, er zijn bedrijven
ter aanvulling. Het museum is gevestigd
verdwenen, maar ook bleven vanouds
aan de Overschiese Dorpsstraat 136-140
bekende winkels ﬂoreren en zijn ook nu
en bereikbaar via 010-4158864 en
nog steeds in het straatbeeld te zien.
info@museumoudoverschie.nl of
Kijken naar de foto’s en objecten, die
www.museumoudoverschie.nl
herinneren aan de ‘goede oude tijd’
gebeurt natuurlijk met een
knipoog naar het heden.
Er is aandacht voor de
warme bakker, kapper en
scheersalon, kruidenier,
kolenman, waterstoker en
kantoorboekhandel met
uitleenbibliotheek.
Van bakker Van den Berg
zijn bijvoorbeeld zijn
koek- en chocolade vormen te zien. Ook kan de
- Melk of limonade kon zelfs per glas in deze winkel worden
museumbezoeker plaatsgekocht. Foto museum Oud-Overschie -

“Vakantie is ontbering en ellende”
(Willem Cox, 1908- 1973)

Nee, voor mijn vader was het niks, vakantie, getuige de bovenstaande, met stemverheffing gedane uitspraak. Een soort noodkreet waarmee hij gehoord wilde worden om te voorkomen dat ie
er aan zou moeten meedoen. Mijn vader liet ons meestal maar aan
tobben in onze respectievelijke vakantiehuisjes, en bleef lekker
thuis. Buiten zijn libertystoel, u weet wel, de rugleuning kon je verstellen met zo’n koperen buisje in de daarvoor bestemde uitsparingen, was er voor mijn vader geen andere plaats op aarde.
Ach, die mannen werkten ook zo hard.
Mijn vader was “baas” bij Thomsen,
toen een grote naam in de haven, een
bedrijf waarvan ik mij trouwens herinner dat het bijzonder aardige dingen
deed voor zijn personeel. Bijvoorbeeld
een maandblad, vol met nieuws en
tips. Volgens mij ook, niet al te dure,
vakantiebestemmingen. En eens per jaar
een avond ‘toneel’ of ‘revue’. Zo heb ik
Johan Kaart en Johan Boskamp mogen
zien, ik denk in Odeon, in het beroemde
stuk ‘Harvey, het konijn’, dat ik later
in the Westend in Londen nog eens heb
aanschouwd met niemand minder dan
James Stewart in de hoofdrol. Zouden
er nog altijd zulke dingen worden georganiseerd, door de werkgever voor zijn
mensen? Ik ben bang van niet, want al
die kosten gaan natuurlijk ten koste van

de bonussen.
En als die mannen dan afgeknoedeld
thuis kwamen en zich in hun luie stoel
hadden laten zakken, dan kregen ze
nog de wind van voren, omdat ze niet
mee wilden naar de bioscoop en na vijf
minuten voor de televisie sliepen als ’n
roos. Er is ook nog een keerzijde aan het
feminisme dames!
Maar goed, mijn vader was lekker thuis
in zijn eigen bed en stoel en wij waren
op vakantie. Vlak na de oorlog in een
‘kamp’ in Hoek van Holland. Voor een
kind is de betrekkelijke primitiviteit van
zo’n huisje natuurlijk reuze spannend,
denk je alleen maar eens in dat je het
bovenste bed had. Je mocht toen de
duinen niet in, “vanwege de mijnen”, en
het regende constant. Toch veel plezier
gehad op het strand, met andere kinderen

uit andere delen
van Rotjeknor, die heel andere woorden
gebruikten dan wij van Zuid. Daar begon
de verruiming van je wereld(beeld) al, en
daar gaat het wat mij betreft bij vakantie
om. Jaren later waren we nog eens in
de Hoek, maar in pension bij mensen,
en daar heb ik toen Lou Bandy op de
televisie gezien. De enige keer in mijn
leven. Maar ik was niet zo’n man van de
zee. Ik verbrandde nogal snel in die tijd,
nu niet meer trouwens. Ik voelde me lekkerder in de bossen. In een gegeven jaar
hadden we een huisje in Beekbergen,
de bewoners verhuisden zich tot mijn
verbazing zolang naar het kippenhok, en
dat was meer mijn pakkie an, met ﬁetsen
over bospaden en lopen over de hei en
speuren naar konijnen en herten.
Naar het buitenland zijn we nooit
geweest, in gevolge een andere oekaze
van mijn vader: “Ze gaan naar het buitenland, maar ze kennen d’r eigen land
niet eens…”, ook weer zo’n bewering
die volkomen juist is en toch nergens op
slaat.
In 1961 reed ik met mijn oudere broer
op zijn Lambretta in een maand tijd
naar Spanje, heel Spanje rond, van San

Sebastian naar Madrid en over de Sierra
Nevada naar Andalusië, Gibraltar en
weer naar boven en terug, vonden we
toen heel normaal, maar is achteraf
natuurlijk een duivelse prestatie als je
nagaat dat er toen nauwelijks behoorlijke
wegen waren in Europa en in Spanje
al helemaal niet. Dat is dus vijftig jaar
geleden, in het onvrije Spanje van
Franco, met om de zoveel kilometer een
Guardia Civil onder een boom, met nog
zo’n pet met een doekje in z’n nek, die
je aan hield en met een geleerd gezicht
je paspoort ging staan inspecteren,
terwijl ie waarschijnlijk niet lezen kon.
Krankzinnige goedkoopte onderweg, de
mensen waren straatarm, en toen we op
de terugweg bij de Costa del Sol waren,
zagen we tot onze stomme verbazing dat
ze daar tientallen ﬂatgebouwen aan het
neer zetten waren. Dat konden wij niet
rijmen met wat we onderweg hadden gezien. Maar het was de voorbode van een
nieuwe tijd, het nakende massatoerisme.
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Kasteelbank in
Leder of stof leverbaar.
Ook leverbaar met
bijpassende fauteuil
Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Mode voor bbeennss
ieder moment! bens
MODE

ZATERDAG 26 MAART

BETTY BARCLAY
PRESENTATIEDAG
BIJ BENS MODE

-Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels
- Relax/opsta fauteuils
- Dressoirs
- kleinmeubelen in blank en donker
eiken
- senioren ledikanten evt. elektrisch
verstelbaar en matrassen
- vitrage en overgordijnen
- div. stroken, M/boogvitrage,
sluiervitrage
- tapijt en vinyl
- smyrna tafelkleden/spreien
Wilhelm Tellplaats 18-32
Wijk Oudeland, Hoogvliet
3194 HT, 010-438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

TWEE MANNEQUINS
SHOWEN DE
VOORJAARSCOLLECTIE
VAN BETTY BARCLAY

Relax draai fauteuil
PU/Leder met zware
RVS draai voet

IEDERE KLANT
ONTVANGT EEN KADO

Kom deze bezichtigen
in onze showroom

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zaterdag
10:00 tot 17:00 uur

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

Gratis vervoer!! Geen vervoer!! Geen probleem!!
Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes
thuis. Zonder verplichtingen. Bel gerust voor een
afspraak: 010- 438 12 22

Nieuw Nieuw!! Koude voeten op uw vinyl of harde vloer? Kom eens langs voor maat karpetten. Rond vierkant ovaal
*indien voorradig
met bijzondere afwerkingen in het leer en stof etc.

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25

Wij zijn er altijd
als u ons nodig
heeft!
Ook als u niet, of ergens anders
verzekerd bent, regelen wij uw
uitvaart zoals u dat wilt.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen
per week bereikbaar.
Rotterdam
Bel 010 - 202 14 33
Monuta Van den Toorn
Jacques Dutilhweg 333

Bel 010 - 293 04 22
Monuta Memoriam
Langenhorst 100

Schiedam
Bel 010 - 426 76 78
Monuta
Burg. H. Gretelaan 377

Vlaardingen
Bel 010 - 434 81 97
Monuta
Verploegh Chasséplein 3

Opbaring in de gehele regio mogelijk

www.monuta.nl

''Hagen''

Tandprothetische
Praktijk

Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

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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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 138”
Dit was weer zo’n typische ‘Waar-was-dat-nou-foto’ van meer dan een halve eeuw geleden, die een beeld toont dat in 2011 nog weinig veranderd
is. We praten hier over de Lange Hilleweg, gezien vanaf de Hillevliet. En
dan benadrukken we, dat we het over de zuidelijke gevelwand hebben.
De andere kant van de singel kent nieuwe en gerenoveerde panden. Uiteraard stroomden de reacties en het commentaar weer binnen:

Herman Welter (Oss): “Deze foto geeft
volgens mij een blik op de Lange Hilleweg. De foto is genomen vanaf de Hillevliet. De tram, die komt aanrijden, moet
lijn 9 zijn, op weg naar het Centraal Station (station DP). De eerste zijstraat aan
de linkerkant is de Eerste Kiefhoekstraat.
In mijn jeugd (jaren 40 en 50) kruiste lijn
9 de Hillevliet via een smal bruggetje,
om zijn weg daarna te vervolgen via de
Polderlaan. Op de getoonde foto buigen
de rails echter op de Hillevliet af naar
rechts, dus richting Beijerlandselaan. Dat
zet mij aan het denken over de ouderdom
van deze foto. Kan het een opname zijn,
die al ouder is dan de jaren 40? Ik ben
benieuwd naar de oplossing van dit raadsel. Misschien zit ik er wat locatie betreft
toch naast.”
Mevrouw Van Dijk (Vlaardingen): “Volgens mij is dit de Lange Hilleweg. Op de
hoek was café Bellevue, met daarnaast
een sigarenwinkel en een levensmiddelenwinkel van Lievaart. Op de hoek van
de Eerste Kiefhoekstraat was een bakker;
ik woonde in de Tweede Kiefhoekstraat.
Wij stonden daar altijd op tramlijn 9 te
wachten om naar de stad te gaan.”
Piet Gebraad (Waddinxveen): “Op de
linker hoek van de Hillevliet/Lange Hilleweg bevond zich een café. De eerste
zijstraat links was de Heer Arnoldstraat, met aan weerszijden winkels.
Het beroemde “Kiefhoekdorp” bevond
zich hier achter. (Hier ga je een beetje
de fout in. De door jou bedoelde straat
is de Eerste Kiefhoekstraat. De Heer
Arnoldstraat is al onderdeel van de
Kiefhoek. AvdS). De tweede zijstraat
links was de Meerdervoortstraat, met op
de linker hoek broodbakkerij Verschoor,
terwijl het kortste straatje van Rotterdam,
de Schoklandsestraat, zich een tiental
meters verderop bevond. Dit straatje
ontstond door een oneffenheid op de
destijds gebruikte bouwtekening, maar
resulteerde in vier arbeiderswoningen.
De derde zijstraat was de Zwijndrechtsestraat, met op de linker hoek een
fietsenwinkel annex stalling. De vierde
straat was de Heinlantstraat, met op de
linker hoek een winkel in wasmachines.
De vijfde straat was de Sandelingstraat,
met er tegenover het “Dammetje” waar
je aan de andere kant van de Lange Hilleweg belandde. Deze Sandelingstraat
liep door tot de Strevelsweg. Ik woonde
in de Dortsmondstraat, één van de
zijstraten van de Sandelingstraat; ik ben
daar geboren in 1929 en woonde daar
tot juni 1956 bij mijn ouders. Ik ging in
de Dortsmondstraat (via een poort) naar
de lagere school van de heer Hodde,
had in de eerste klas mevrouw De Vries

(echtgenote van dokter De Vries van de
Strevelsweg) als lerares en had in de andere klassen de heer De Mey Mecima als
leraar. Mijn eerste middelbare opleiding
vond plaats op de vierjarige mulo-B in
het schoolgebouw op de Hillevliet aan de
oostkant naast de kerk. Onlangs hebben
mijn vrouw en ik een bezoekje afgelegd
aan het adres Dortsmondstraat 4, waar
we gastvrij ontvangen werden door Nel
Schot, waarvoor dank.”
Koos Kroon (Spijkenisse): “Deze foto is
de Lange Hilleweg, daar reed lijn 9 naar
de Vierambachtstraat (Lijn 9 reed tot 1
december 1944 tot het eindpunt in de G.J.
Mulderstraat. Toen werd deze lijn, evenals alle andere tramlijnen, opgeheven. Op
16 augustus 1945 keerde lijn 9 terug op
het traject Station DP – Lange Hilleweg.
Vanaf 29 januari 1968 is lijn 9 definitief
uit Zuid verdwenen. AvdS). Ik woonde
toentertijd in het Nooddorp Zuidplein, het
Brabants Dorp genaamd. Lijn 9 had het
eindpunt op de Strevelsweg bij de Rooms
Katholieke Kerk. Als jongen zijnde ging
ik in de oorlogstijd sigarettenpeukjes
zoeken in de tram, dat was ‘Bukshag’,
want in de oorlogstijd kon je haast niet
aan shag komen, alles was op de bon. Als
we naar de bioscoop Colosseum waren
geweest en naar huis gingen, zat ik met
vrienden achterop de bumper van Lijn 9.
Was altijd spannend.”
W.Y.Faber (Hellevoetsluis): “Vanaf de
Lange Hilleweg was er in 1900 een brug
over de Hillevliet, aangelegd naar de
Polderlaan; links daarvan aan de overkant
stond de school, die mij op weg geholpen
heeft een toekomst op te bouwen, namelijk de ambachtsschool. Ik heb er in de
jaren veertig het nobele vak geleerd van
elektro-monteur.”
Henk Scheffers, Sweelincklaan 16, 1817
KE Alkmaar: “Ruim 60 jaar heb ik in
Rotterdam gewoond, een geweldige stad!
Ik krijg nu elke veertien dagen De OudRotterdammer toegestuurd. Deze opgave
is mij erg bekend: de Lange Hilleweg,
hoek Hillevliet. In de periode 1947-1949
kwam ik viermaal per dag langs dit punt,
want ik volgde lessen op de ABS Hillevliet, voor het beroep loodgieter/zinkbewerker. Daarna nog twee jaar de AVTS;
samen met klasgenoot Henk Bronkhorst
liep ik naar huis langs dit deel van de
Lange Hilleweg, eerste zijstraat (Eerste
Kiefhoekstraat), door het Witte Dorp naar
de Heinlantstraat, waar ik een fijne jeugd
heb doorgebracht. Op de hoek Hillevliet
- Lange Hilleweg was café Bellevue,
met het echtpaar Wolff en ober Piet. Ik
speelde er later regelmatig een partijtje
biljart. Helaas ben ik Henk Bronkhorst uit
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het oog verloren, misschien leest hij dit
en hoor ik wat van hem.”
Marian Schaap (Hekelingen): “Van 1977
tot 1984 hebben mijn man en ik met
veel plezier in de Patrimonium’s Hof
gewoond en liepen we regelmatig langs
dit stuk Hillevliet/Lange Hilleweg naar
de Groene Hilledijk om te winkelen en
de wekelijkse boodschappen te doen.
Voor het lekkere stukje vlees gingen we
naar slagerij “Van Helden” op de Lange
Hilleweg.”
Leo Tieman: “Ik had er maar een halve
seconde voor nodig om deze foto te
raden. Geen wonder, ik heb mijn gehele
jeugd doorgebracht aan de Lange Hilleweg 8c, links in het pand op de foto.
Na de oorlog verhuisden we naar de niet
zichtbare overkant op 9a, tussen de pianozaak van Simonis en de confectiezaak
van de familie De Jong, op de hoek van
de Hillevliet. De familie De Jong heeft
ook nog een winkel aan de Molenvliet.
Het klopt dat het een foto is van de jaren
‘40, hooguit ’50; ik ben geboren in 1940
en herken het type auto niet. Op de foto
is wel al de tram te zien (lijn 9), die
overigens een afslag naar links op de foto
heeft. In de jaren vijftig liep het spoor
alleen naar rechts over de Vier-Leeuwenbrug. Later is de route rechtgetrokken
richting Polderlaan. Links op de hoek
is mijns inzien het café van de familie
Nijssen te zien. Dat café zit er nog steeds.
Ernaast was de zaak van Denis, Radio
Denis, later verhuisd naar de Groene Hilledijk. Verderop het sigarenmagazijn van
de familie Bouman. Hun dochter drijft nu
een winkel 50 meter verderop naar rechts
op de foto, op de hoek van de Eerste
Kiefhoekstraat. Ik sprak haar nog twee
jaar geleden en vertelde haar iets over
haar moeder, dat zij nooit heeft geweten.
Mijn vader rookte in die tijd sigaren en
ging eenmaal per week steevast naar de
toonbank van de familie Bouman om
sigaren te kopen. Het duurde echter altijd
zeer lang, voordat hij terugkwam. Wat
bleek? Mijn vader was in die tijd nogal
gecharmeerd van de vrouw achter de
toonbank, mevrouw Bouman dus. Hij kon
in elk geval goed met haar praten!! Mijn
moeder vroeg zich dan altijd af, hoe het
kwam dat hij zo lang wegbleef!! Toen dat
bekend werd, had ze het er wel moeilijk
mee. Haar dochter moest er wel om
lachen. Voorts was er de kruidenierswinkel van de familie Lievaart, de VIVO, en
ernaast een drogist, waar je vrijwel alles
kon kopen. De familie die de drogist runde, is in de jaren vijftig geëmigreerd naar
Montevideo, Uruguay. Het was in de ja-

ren vijftig op Koninginnedag een feeëriek
gezicht, wanneer de aan de randen van de
singel(s) geplaatste oranje ballonlampen
werden ontstoken. Velen kunnen zich dat
niet meer herinneren, maar ze hebben er
nog enige jaren gehangen, samen met de
nog steeds aanwezige fonteinen. Later
werden ze niet meer geplaatst, misschien
uit geldgebrek of opkomend vandalisme,
wie zal het zeggen. De Lange Hilleweg is
altijd een mooie singel geweest en is dat
in feite nog.”
Thea Brosky: “Het café op de hoek van
de Lange Hilleweg heet nu Bellevue. Het
pand van de manufacturenwinkel (zou
iemand van onder de 30 nog wel weten
wat manufacturen zijn?) herbergt nu

een afhaal-Chinees, aan de letters op de
gevel te zien. In een van de huizen aan
de overkant van de Hillevliet, net niet
zichtbaar op de foto, had mijn tandarts
zijn praktijk, de heer Smalbroek. Een
vriendelijke man met enorme kolenschoppen van handen. Of die handen
echt zo groot waren kan een vertekend
beeld zijn, omdat ik al als klein meisje bij
hem kwam en ze mogelijk alleen maar zo
groot leken.”
De Rotterdamse attentie gaat naar de
Noordhollandse kaasstad.
wwdn@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 140

Jaap Koen, lezer van De Oud-Rotterdammer, zat te snuffelen in de schoenendoos van
zijn vader. Deze vader had als timmerman-uitvoerder bij de Koninklijke Van Waning
Beton-maatschappij gewerkt. Deze maatschappij heeft heel wat (beton)sporen in
Rotterdam achtergelaten. Deze foto laat zo’n betonnen bouwwerk zien, maar ook een
haven, veel straten en wegen, alsmede een woonwijk.

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 4
april 2011 per post zenden aan
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 20h
3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is wwdn@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet. Het is zo moeilijk om een attentie naar
een e-mailadres te sturen.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.

Pagina 6

Dinsdag 22 maart 2011

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.
zoal
l
 Wij verwijderen de gehele restboede



U kunt al verhuizen

vanaf

€ 295,-

Vrienden van de Oud- Rotterdamme
r
ontvangen:

50 euro extra korting

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

LAMMERS & van OOSSANEN

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

Uw senioren speciaalzaak
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u eeenen uitgebreide collectie seniorenmeubelen
RELAX
FAUTEUIL

Wij spuiten een compleet

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

€ 750,--

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

3 jaar garantie.
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.
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

MET OPSTAHULP
BIJ ONS NU v.a.

Bijpassend nachtkastje € 129,00

€ 499,00

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.
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

DECO VLOER

‘n Begrip in vloertegels
Eigen vakbekwame tegelzetters
Bezoek onze showroom
Ook voor vloerverwarming
NIEUW
Mflor PVC Vloerdelen

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

www.decovloer.nl

GRATIS GELEGD VANAF 25M2

VLOERVERWARMINGSAANBIEDING

Reserveren op lange termijn mogelijk
2 GROEPS TOT 40M2
1.025.NU
3 GROEPS TOT 60M2
1.265.NU
4 GROEPS TOT 80M2
1.495.NU

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

675.785.950.-

Ook geldig icm andere aanbiedingen!!

5 GROEPS TOT 100M2
1.695.NU
6 GROEPS TOT 120M2
1.935.NU
7 GROEPS TOT 140M2
2.165.NU

Genoemde prijzen zijn alleen geldig bij aankoop vanaf 40m2 tegels.

Mangaanstraat 1-5 3067 GT Rotterdam
3355 PP Papendrecht
Kattestaart 16

(010) 4211717
(078) 6429477

1.125.1.350.1.575.-

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

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

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

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor

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

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

€ 88,50 p.m.

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

Hans
Roodenburg

Banken vragen dan weer wel, dan weer niet een verklaring van erfrecht van nabestaanden. Soms willen zij zelfs van de langstlevende met een en/of rekening en een verklaring van executele, geen
genoegen nemen, omdat zij bang zijn dat de erfgenamen hen later aansprakelijk stellen, als de executeur zijn boekje te buiten gaat. Notaris Michiel van Ravesteyn legt het uit.

Banken vragen vaak verklaring van erfrecht
Veel vragen zijn er over de verklaring van erfrecht, die na het overlijden van een persoon door
een bank wordt gevraagd, als de erfgenamen zich tot de bank wenden om over de bankrekening te kunnen beschikken en daarvan de betalingen te doen. Wat is een verklaring van
erfrecht precies? Officieel is zij een door een notaris opgemaakte verklaring, waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. Het is eigenlijk een soort toegangsbewijs voor de nalatenschap.

Informatie
Opinie

In het algemeen worden na het overlijden de bankrekeningen geblokkeerd en
kunnen deze weer worden vrijgegeven
door een verklaring van erfrecht. Als er
sprake is van een echtpaar en de langstlevende wendt zich tot de bank, dan
gaat de bank soms akkoord met alleen
een bewijs van overlijden, een kopie
van het trouwboekje en een opgave van
het centraal testamentenregister dat er
geen testament was.
Er is dan sprake van de wettelijke verdeling, op grond waarvan alles eigendom is geworden van de langstlevende.
Men kan zelf bij het Centraal Testamenten Register in Den Haag een opgave
krijgen, dat er geen testament is. Men
moet dan wel een overlijdensbewijs
bijvoegen, zodat vaststaat dat de betrokken persoon is overleden. Het Adres
van het Centraal Testamentenregister is

Postbus 19398, 2500 CJ Den Haag. Een
aanvraag kan alleen schriftelijk worden
ingediend. Het register geeft alleen aan
of er een testament is. Niet wat er in
staat, maar wel de naam van de notaris,
die het opgemaakt heeft en de notaris
waar het testament zich nu bevindt.

Opvragen
Als het testament langer dan twintig
jaar geleden is opgemaakt, zal het zijn
overgebracht naar het Rijksarchief.
Alleen belanghebbenden (personen die
een recht aan het testament ontlenen)
kunnen het testament opvragen bij de
betrokken notaris. Als de bank toch een
verklaring van erfrecht wil, zal de notaris uitzoeken wie de erfgenamen zijn, of
er een testament is, laten verklaren of de
erfgenamen aanvaarden of verwerpen
of - als er veel schulden zijn - hen te
laten aanvaarden onder het voorrecht

van boedelbeschrijving (verklaring bij
rechtbank).
Als er meerdere erfgenamen zijn,
adviseert de notaris één van hen als
gevolmachtigde te laten optreden, zodat
die gevolmachtigde zelfstandig alles
kan afwikkelen en niet steeds meerdere
personen moeten tekenen voor betalingsopdrachten. Bij en/of rekeningen
wisselt het beleid van banken nogal
eens. Sommige laten, zeker als het echtgenoten betreft, de rekening doorlopen
op naam van de langstlevende. Alleen
als men de rekening wil opheffen, of als
de langstlevende één van de kinderen
wil machtigen over de rekening, zal de
bank toch weer vaak een verklaring van
erfrecht verlangen.
Ook als de langstlevende overlijdt en
de rekening staat en/of op naam van

de overleden ouder en een kind, zal
de bank vaak wel weer een verklaring van erfrecht verlangen, omdat je
niet kunt zien aan een en/of rekening
wie eigenaar is van het geld, dat er
op staat. Vaak is er een executeur in
een testament benoemd. Dan volstaat
vaak een verklaring van executele.
Dat is hetzelfde als een verklaring van
erfrecht, alleen de erfgenamen worden
daarin niet genoemd maar alleen de
executeur. Nu zijn er verschillende
executeurs: de begrafenisexecuteur,
de beheersexecuteur en de executeur
tevens afwikkelingsbewindvoerder.
Deze laatste is de meest uitgebreide en
heeft zelfs de bevoegdheid goederen,
waaronder onroerend goed en effecten,
zelfstandig te verkopen en de nalatenschap te verdelen, mits dit bij testament
is toegekend.
De beheersexecuteur is de meest voorkomende. Hij mag alleen betalingen
verrichten en schulden voldoen, maar
niet zonder medewerking van de erfgenamen de goederen verkopen. Vaak
wil de bank dan toch een verklaring

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’.
Goede Doelen
In testament
Van 18 tot 23 april is het de
‘Week van het Testament’.
In deze jaarlijkse actieweek maken
49 goede doelen het extra
gemakkelijk en aantrekkelijk aan
hen na te laten. Dit jaar gebeurt dit,
door de gelegenheid te bieden over
dit onderwerp een gratis adviesgesprek bij de deelnemende notaris
aan te vragen. Ook is er de gratis en
praktische Nationale Gids Nalaten
te bestellen.
Kijk verder op www.nalaten.nl.

Erf- en schenkingsrecht
Advocaat wikkelt
nalatenschap af
Ruim een half jaar geleden is mijn
moeder overleden. Ik heb de
afhandeling van de ontruiming en
eventuele betalingen in handen
gegeven van een notaris en een
advocaat. Het overgebleven bedrag zou
het bureau, ook na belastingbetalingen,
op mijn rekening storten.
Hoe lang gaat dit gemiddeld duren?
Dat is afhankelijk is van de procedure
om eventuele erfgenamen op te sporen
en vaak ook of er nog onroerend goed
verkocht moet worden. Als het een
eenvoudige erfenis is, met bijvoorbeeld
slechts één erfgenaam (u?), - zonder de
verkoop van onroerend goed - dan had

het al lang geregeld moeten zijn. Vraag
aan het advocatenbureau, dat er met
zijn neus bovenop moet zitten, hoe het
er voor staat. U had natuurlijk wel veel
goedkoper kunnen uit zijn, als u alles
zelf en met inschakeling van alleen de
notaris had afgewikkeld. Advocaten
willen nogal eens behoorlijk duur zijn
per uur dat zij hiermee bezig zijn, terwijl het in veel gevallen niet zo moeilijk is een nalatenschap af te wikkelen.
Advocatenbureaus worden vaak alleen
maar ingeschakeld bij nalatenschappen,
als tussen erfgenamen grote (juridische) problemen en tegenstellingen
zijn. Het enige dat wij u nog kunnen
adviseren, is om een gespeciﬁceerde
rekening en afwikkelingsbrief te vragen van het advocatenkantoor.
Schenking doen
onder curatele
Mijn ex-man staat onder curatele. De
curator is zijn broer. Hoe kunnen mijn
twee dochters hun schenking van hun
vader krijgen? Hij heeft mijns inziens
voldoende ﬁnanciële ruimte, omdat hij
ook nog zijn huishypotheek onlangs
heeft verhoogd met 14.000 euro.
De curator bepaalt of de schenking
nog moet doorgaan en moet hierover
verantwoording aﬂeggen aan de
rechtbank. Daarom is het ook beter, als
hij hierover eerst informatie vraagt aan
de rechtbank. Uit uw brief begrijpen
wij, dat het kapitaal van de onder
curatele gestelde persoon (uw ex-man)

is verhoogd door middel van een
hypotheek op het huis. Dat lijkt ons
niet zo verstandig en zal ook niet als
vermogen worden beschouwd. Immers
de hypotheekschuld moet vroeg of laat
worden terugbetaald en er zitten vaak
behoorlijke rentelasten aan vast. Dus
de kans is zeer klein, dat een curator
de schenking aan de kinderen zou
goedkeuren, als het vermogen van uw
ex-man niet veel hoger is dan 14.000
euro.

Sociale voorzieningen
Niet bang zijn voor
lagere zorgtoeslag
Over een paar maanden word ik 65
jaar en daarna kan ik nog werkzaamheden verrichten. Word ik hier
ﬁnancieel wijzer van? Want ik ontvang
nu een zorgtoeslag, die na mijn 65ste
waarschijnlijk verhoogd wordt, omdat
mijn inkomen minder wordt.
Financieel wordt u hiervan altijd wijzer, omdat de hogere netto-inkomsten
altijd meer zullen zijn dan de eventuele
vermindering van de zorgtoeslag.
Tenminste als u zich niet zwaar laat
onderbetalen.

Familierecht
Hypotheeklast na
echtscheiding
Mijn dochter is gescheiden en woont
in een huurhuis. Haar ex-man heeft het

koophuis, met instemming van haar,
behouden. Nu is haar verteld, dat zij
aansprakelijk blijft voor de hypotheek.
Zij werkt en ontvangt alimentatie voor
haar veertienjarige zoon. Hoe steekt
dit in elkaar?
In het echtscheidingsconvenant moet
staan hoe het vermogen (dus ook de
eventuele overwaarde van het huis,
maar ook eventuele tekorten als de
verkoopwaarde minder is dan de
hoogte van de hypotheek) verdeeld
moet worden. Gebruikelijk is, dat
bij een echtscheiding in zijn geheel
wordt afgerekend in alle zaken, die de
gemeenschappelijke huwelijksboedel
betreffen. Dus als er nog eventuele
hypotheekschuld resteert, dan zal in
de nieuwe situatie de (nog blijvende)
bewoner verantwoordelijk zijn voor de
nieuwe of nog doorlopende hypotheek.
Maar nogmaals: het is een vrij ingewikkelde berekening, want als één van
de twee huwelijkspartners in het eigen
huis blijft wonen, moet de waarde van
het huis op het moment van scheiding
worden getaxeerd. Dan wordt ook
duidelijk of er nog ‘overwaarde’ in zit,
of dat er een tekort is ontstaan door
bijvoorbeeld de waardedaling op de
markt. We nemen ook aan, dat beide
scheidingspartners hun eigen advocaat
hebben of samen een onafhankelijk
mediator hebben ingeschakeld, die aan
beide partijen adviezen heeft gegeven
en voorstellen heeft gedaan. Als de
echtscheidingsprocedure nog niet is

van erfrecht, waaruit blijkt dat de
erfgenamen akkoord zijn gegaan met de
bevoegdheden van de executeur, zodat
zij niet later door de erfgenamen worden aangesproken, omdat de executeur
zijn boekje te buiten is gegaan.
De kosten voor een verklaring van erfrecht verschillen per notaris en variëren
van 260 tot 600 euro. Daarboven komt
dan nog de btw, kosten voor onderzoek bij het bevolkingsregister, kosten
voor volmachten en eventueel kosten
voor het kadaster, als men wil dat de
verklaring van erfrecht op het kadaster
wordt ingeschreven, zodat daar ook
vermeld wordt wie de eigenaren zijn
van de woning.
Mr. M.G. van Ravesteyn is van
notariskantoor Van Ravesteyn en
Van der Wee in Rotterdam.

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg

www.uitvaartbloemisterij.nl
afgerond, zal uw dochter met het voorgaande goed rekening moeten houden.
Manipuleren van
ouders in zorghuis
Mijn ouders zijn opgenomen in een
verzorgingshuis op een gesloten afdeling. Mijn zussen hebben de mensen zo
weten te manipuleren, dat zij inmiddels
hun huis hebben kunnen kopen voor
circa €100,000 beneden de getaxeerde
waarde. Geleidelijk aan hebben zij ook
de controle gekregen over mijn ouders
spaartegoeden. Drie van de vijf kinderen hebben inmiddels €5000 gekregen
terwijl de overige kinderen, twee stuks,
buitenspel staan. Hoe kan ik daar een
stokje voor steken?
Een pijnlijke kwestie, die alleen in
gezamenlijk familieberaad kan worden
opgelost. Want, zo begrijp ik uit uw
mail, uw ouders leven nog. Zij zijn hoe
dan ook daarvoor verantwoordelijk.
Ook als zij zich door enkele van hun
kinderen laten beïnvloeden. Pas als er
voor uw ouders bewindvoerders of curatoren zijn aangesteld, dan kunt u daar
uw beklag doen. U kunt als kind ook
‘bewind’ of ‘curatele’ voor uw ouders
aanvragen bij de rechtbank, maar dan
komt u terecht in hetzelfde familiekringetje, dat daarmee ook akkoord moet
gaan of niet. Dus een moeilijke en
vervelende kwestie.
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www.huis-ontruiming.nl

KRINGLOOP HOOGVLIET
Verkoop van o.a.
meubels – witgoed –
bankstellen – enz.
Tevens kunt ons ook
bellen voor: verhuizingen &
huisontruimingen
Openingstijden:
di t/m za 10.00 – 17.00 uur
’s maandags gesloten
Mosoelstraat 2 - Hoogvliet
Winkelcentrum Oude Wal
Telefoon: 06 – 10 91 38 86

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

D. van Vianen VOF
Voor info:

Belastingaangiften voor particulieren
Adviesburo Aad de Vries,
Mathenesswerweg 92

Tel. 010-4155300.

Zonder afspraak geopend van
dinsdag t/m donderdag
van 11.00 tot 18.30 uur.

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

Prijs € 50,-. Box 3 + € 20,-.
Huisbezoek (indien mogelijk) + € 10,-.

●

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.

Uniek bij Ooghoek Optiek:

Complete bril
HALVE prijs!
Bij aankoop van een hele bril betaalt u slechts de
helft van het totaalbedrag! Geen addertjes onder het
gras, geen lange lijst met voorwaarden. Gewoon
ALTIJD voor IEDEREEN de HALVE prijs voor ALLE
aanwezige monturen en ALLE glassoorten!

Ooghoek Optiek
Ruud Broeders
Bergweg 92-b - 3036 BD Rotterdam
Tel.: 010 - 466 20 99 - Mail: info@ooghoekoptiek.nl

www.ooghoekoptiek.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.45, zaterdag: 9.30 - 17.00

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

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

www.degedenkgroep.nl

OPEN DAGEN

Nu*

25 %
ko
Binnenzonwering
met magneetstrip
(niet boren)

Leverancier van
grafmonumenten,
urnen en
gedenksieraden

Donderdag 24 en vrijdag 25 maart

rting!

van 10.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 26 en zondag 27 maart
van 10.00 tot 16.00 uur

NIEUW!
Binnenzonwering en raamdecoratie
- Plaatsbaar met magneetstrip (niet boren).
- Toepasbaar op alle merken kunststof kozijnen.
- Jaloezie en plissé (met of zonder verduisteringsstof).

WoodLine® kunststof kozijn
Door de rechte verbinding een uitstraling van een
houten kozijn én de voordelen van kunststof.
Gekeurd en voorzien van KOMO-certificaat.
Alléén verkrijgbaar bij Schipper Kozijnen!

WoodLine®
kozijn met rechte
verbinding

U bent van harte welkom in onze showroom:
James Wattstraat 5 (Gouwestroom) in Gouda.
Telefoon 0182 52 70 89

KOZ
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CHU
Nú n
og 6
IFPU
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i

Er zijn ook open dagen in onze showrooms
in Amstelveen, Opmeer, Zwolle en Groningen.

* Informeer bij onze adviseurs of kijk op www.schipperkozijnen.nl

n pla
ats v
an 1
9%
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Dick Boonstra, pianist:
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“Ze dachten: die man kan zuipen”

door Roland Vonk

Pianist Dick Boonstra (1916-1994) was niet zo gezien onder zijn collega’s. Dat denkt althans zijn weduwe. “Ze vonden Dick wel een goede pianist,
maar ook een zeurpiet.” Hij was nogal streng. Gedisciplineerd. Als hij ergens een optreden had georganiseerd, moesten de muzikanten zich houden
aan de afgesproken tijden. Dick junior (1944): “Een pauze duurde een kwartier, en niet 14 of 16 minuten.” Zijn muzikale kompanen mochten ook niet
bedelen om eten, als ze bijvoorbeeld bij een diner of buffet speelden. En als Dick de leiding had, was de drank op rantsoen.
Weduwe Annie Boonstra-Lange
(1922): “Tijdens het spelen mocht
er helemaal geen alcohol worden
gedronken, en Dick sprak met de
gérant af, dat verder ook aan geen
van de muzikanten iets mocht worden
geschonken zonder zijn toestemming.
Ja, dat maakte hem niet zo geliefd bij
collega’s. Maar wel bij hun vrouwen.”
Wilton-Feijenoord
Misschien is het ook wel die discpline
geweest, waardoor Dick (eigenlijk:
Dirk) Boonstra altijd werk had. De
lijst van zaken waar hij door de
jaren heen heeft gespeeld, leest als
een staalkaart van het Rotterdamse
uitgaansleven. Atlanta, Parkhotel,

Het Witte Paard, Heck’s, Ruteck’s,
Café de la Paix, Engels, Falstaff in
het Rijnhotel, Hilton, de Beursfoyer,
Roeivereniging De Maas, Statenhof,
schepen van de Spido. In de zomer
had hij vaak voor drie maanden engagementen buiten de stad. De IJzeren
Man in Vught, De Otter in Loosdrecht, Spoorzicht in Leeuwarden,
Hotel Noord-Brabant in Den Bosch.
Hotels en restaurants met een zeker
cachet. Dick was ook jaren lang de
vaste pianist op avonden van de personeelsverenigingen van Verolme en
Wilton-Feijenoord. En altijd gingen in
zijn tas een stemvork en een stemsleutel mee. Voordat hij aan de slag ging,
controleerde hij de aanwezige piano

- vlnr. Dick Boonstra piano, Willy de Winkel accordeon, Monja Morelli bas en zang, Wim
van de Weck klarinet, Cor Liphon viool, Ted Vermeulen slagwerk, Jo van de Vecken
viool, Nico Vervoort trompet. -

- Pianist Dick Boonstra en violist
Willy Bril in het Rijnhotel -

of vleugel, en waar nodig stemde
hij die eigenhandig bij. Een Pietje
Precies.
Leo Ott
Het conservatorium heeft Dick niet
doorlopen, maar hij kreeg gedegen
onderricht van onder anderen de
bekende organist Leo Ott. Hij las ook
heel goed muziek van papier. Dick
junior: “Mijn vader las muziek nog
beter dan het AD. En hij transponeerde uit zijn hoofd. Als iets in een
andere toonaard op papier stond dan
hoe het moest, speelde hij het toch
zo weg.” Vaardigheden waardoor
Dick muzikaal niet voor één gat te
vangen was. Hij is meer dan tien jaar
dirigent geweest van het jeugdorkest
van Polyfonica, en speelde – ondanks zijn ‘strengheid’ – samen met
gerenommeerde collega’s als De
Damarie’s (Daan en Marie Dukers),
Piet le Blanc, Kees Noordijk, Henk

Lodema, Tony Viola, Tonny Verbeek,
en Jan Vuik en Geert van Driesten
van de Hotcha’s. Het vaakst trad Dick
op met Bram Schilperoort (zang,
contrabas) en Willy Bril (viool). Die
laatste moest dat altijd stiekem doen,
want Willy speelde in het Rotterdams
Philharmonisch en daar rustte een
verbod op ‘bijbeunen’. In zijn eentje
spelen deed Dick niet graag, in huiselijke kring was hij ook maar moeilijk
te bewegen om voor de gezelligheid
achter de piano te kruipen, en accordeon spelen deed hij alleen onder een
zekere dwang. Zijn zoon: “Daar ging
zijn smoking zo van glimmen.”
Oase
Zo ongeveer de hele jaren zestig
speelde Dick Boonstra als invalpianist in de befaamde Oase bar aan
de Schildersstraat, het muziekcafé van
eerst Jaap en Arie Valkhoff samen en
later van Arie Valkhoff alleen. Hij zat
er steeds op woensdagavond, de vrije
avond van vaste pianist Joop Dukers.
Aan zijn zijde stond aan de bas of
Wim Brassers of Bram Schilperoort.
En binnen handbereik had Dick in die
dagen een grote tas vol bladmuziek.
Zo’n 200 nummers kende hij uit zijn
hoofd, van maar liefst 2000 nummers
had hij de muziek bij zich. In die tas
stond ook een ﬂes. Op zo’n manier

- Dick Boonstra met, bij wijze van
uitzondering, een accordeon -

dat ie niet kon omkukelen. Een ﬂes
met een trechter erop. De muzikanten
in de Oase bar kregen nogal eens een
borreltje aangeboden van klanten. Zoiets weiger je niet. Maar Dick dronk
nauwelijks. Dus hij nam het drankje
vriendelijk aan, zette zijn lippen tegen
het glas en werkte de inhoud onzichtbaar weg. Dick junior: “Mijn vader
kon een glaasje van anderhalve meter
afstand zo in die trechter leegkiepen.
Ze dachten: die man kan zuipen. Maar
hij dronk niks. Wim Brassers wel. Die
dronk het allemaal op. En mijn vader
moest hem wel eens ’s nachts naar
huis brengen. Onvervoerbaar.”
De ﬂes met jenever ging in de tas mee
naar huis. Mevrouw Boonstra maakte
er van alles van. Citroentje erbij:
citroenjenever. Eieren erbij: advocaat.
Dick junior: “Dat was alleen wel
advocaat van dertig procent alcohol
in plaats van dertien. We kregen wel
eens twee tantes over de vloer. Die
waren na twee advocaatjes helemaal
de weg kwijt.”

Magnolia Jazz Group ’65 zoekt oud-leden
Waar een eenvoudig oproepje in deze krant toe kan leiden. Al weer even geleden schreef ik over de lp-hoes waar een lezer naar op zoek
was. Zijn motorfiets stond op die hoes. Het bleek te gaan om een lp van de Magnolia Jazz Group ’65, een Rotterdamse dixielandband uit
de jaren zestig onder leiding van trombonist-zanger Ben Rinia.
Dat heeft iets wakker gemaakt. Ben
Rinia zelf reageerde. Naar aanleiding
van het stukje is hij op zoek gegaan
naar de jongens van 45 jaar geleden.
Met - gedeeltelijk - succes. Na de
zomer, op 1 oktober, komt er zowaar
een reünie. Bij welke gelegenheid
de muziekvrienden van vroeger Ben
meteen kunnen feliciteren met zijn
55-jarig jubileum in de jazz.
In elk geval drie leden van vroeger
zullen helaas ontbreken bij de reünie:
Wim Lerou (bassist van het eerste
uur), en de trompettisten Wybe Bume
en Ray Kaart. Zij zijn overleden. Twee
andere leden zijn nog spoorloos: Rein
Schregardus (cornet) en een van de gebroeders Kooi of Kooy (gitaar/cello).
Wie weet waar zij uithangen?
Jan Maliepaard
Naar aanleiding van het verhaal
over Jan Maliepaard laatst op deze
pagina belde mij Cees van Loon, uit
Vlaardingen, bij velen bekend als

gitarist, gitaardocent, gitaarbouwer
en muziekwinkelier. Cees heeft begin
jaren zestig geregeld gewerkt met
Maliepaard in onder meer café Alhena
in Schiedam. Daar speelden ze allerlei
soorten muziek, ook Griekse. Cees:
“Jan was de enige accordeonist, die ik
kende, die dat beheerste. Hij was een
ontzettend goede ritmische speler. Hij
speelde zo nummers in 15/16e maat,
of 7/8e. Zonder te tellen.” Voor wie
weinig van muziek weet: dat is vrij
bijzonder voor iemand zonder Griekse
wortels.
Piet van Amen
Op het verhaal op deze pagina over De
Pico’s heb ik aardig wat reacties gehad. Sommige reacties gingen over de
periode, in de jaren zestig en zeventig,
dat Piet muziekles gaf aan de Wolfert
van Borselen. Oud-collega Henk
Sluijter wist te melden, dat Piet geen
orde kon houden, geregeld witheet van
woede werd in de klas, en leerlingen

compleet verrot schold. Het viel Piet
nogal tegen. Het zou zelfs zo aan hem
zijn gaan vreten, dat hij er slecht van
ging spelen. Toen heeft hij er een punt
achter gezet.
Haaks daarop staat de mail die ik
kreeg van Rob van Katwijk: “Piet van
Amen van de Pico’s gaf rond 1971 les
aan de Wolfert van Borselen Mavo aan
de Rösener Manzstraat. Ik vond het
een rot school en ik werd er gepest,
maar Piet van Amen was een lichtpunt.
Hij gaf muziekles en liet ons nummers
zingen als ‘Raindrops keep falling on
my head’, en ‘Gutenabend, gut’ nacht’.
Een van de weinige docenten op die
school die aardig was en ook orde kon
houden. Hij leek ook plezier te hebben
in zijn werk.”
Hoe zijn die twee verhalen met elkaar
te rijmen?
Het lijkt me, dat er nooit één werkelijkheid is.

Les Deux Cherie’s
Lezer Gérard Gaillard wil graag
weten, wat er is geworden van het
accordeonduo Les Deux Cherie’s
van vermoedelijk kort na de oorlog:
Ansje van Leeuwen en Willy Mercey,
twee kleindochters van kruidenier
Binnendijk uit de Verbraakstraat. De naar verluidt: getalenteerde - meisjes
hebben les gehad van, daar is ie weer,
Piet van Amen van De Pico’s, die met
zijn vrouw op een paar panden van de
kruidenierszaak woonde. Piet gaf les
op de benedenverdieping. Gérard: “Ik
heb die meisjes daar geregeld horen

spelen. Piet heeft het er echt bij ze
ingestampt.”
Gérard woonde boven Willy, aan de
Noordmolenstraat 78. Ansje kwam
uit Hillegersberg, van de Juliana van
Stolberglaan.
Als de dames nog leven, moeten ze nu
in de tachtig zijn.
Wie weet meer? Of heeft zelfs een
foto?
Roland Vonk

Voor vragen, tips of materiaal, mail naar: rolandvonk@telfort.nl of bel 010-4653517.
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. Artiesten over wie op deze pagina wordt geschreven,
klinken geregeld in dat programma.
De verhalen van deze pagina verschijnen ook, en de meeste in langere vorm, op de
internetsite www.rotterdamsamusement.nl.
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OUD ROTTERDAMMERTJES
GEVRAAGD
PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

ARNOUD VOET
Voorhaven 16,

Delfshaven

(010) 2847362 of

WWW.J
WWW.JANBEHANG.NL
JANBEHANG.N
NL

Liefhebbers zoeken
oude bromfietsen
o/a Zündapp, Kreidler,
Puch en/of onderdelen

Grote collectie
behang, tevens
zonwering

06-46123164
Dirk - B.C. de Stofwolk

(010) 2763852
of

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

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

Uw
levensverhaal
opgetekend
door
professionele
schrijver en
uitgegeven in
eigen boek

0647 775893

Email:
arnoudvoet@orange.nl
www.uitgeverijvoet.nl

Openhaarden &
Kachelcentrum

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










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

Kijk op

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

www.fotovanrotterdam.nl

Behangers en Schilders aanwezig.

www.mijnlevensverhaal.nl

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

0800-23.56.890

of bel gratis:

Wilt u alles te weten komen over zee- en riviercruises?
Kom dan naar de Cruise Promotie Tour op maandag 28 maart in Rotterdam. Aan boord van het luxe cruiseschip ms Serenade 2
informeren Holland America Line, MSC Cruises en Select Voyages u over alles wat met cruisen te maken heeft.
Tijdens 3 informatiesessies nemen deze cruiserederijen u mee in de wereld van zee- en riviercruises.
Meldt u aan via e-mail info@select-voyages.nl of bel 026-3259278 en stap aan boord van deze unieke beleving.

Cruisepresentatie ade
jesk
a/d Boomp

2118:00/1m3:0a0/1a5:0r0t
uur

Kies voor een KliKvaste oplossing op implantaten
Wij bieden u de volgende diensten,
producten en behandelingen:
• Een GRATIS persoonlijk en vrijblijvend advies bij
ve
klik of gewone prothese
rg
O
• 3D scan van uw kaak en gebit
doo edin
ver
r
g
• Kronen en bruggen op eigen elementen
bij p zeke alle
• Plaatjes of frames
r
r
i
o
zon thes nge
der
n
e
• Facings op voortanden (porseleinen schildjes)
imp met o
lant
• Kronen en bruggen op implantaten
aten f
• Een klikgebit op implantaten
• Pijnloos computergestuurd implanteren
• Bleken van tanden
• Eendags reparatie service
• Indien mogelijk dagbehandeling implanteren + plaatsen prothese
• Dagbehandeling trekken tanden en kiezen + plaatsen prothese
• Voor angstige patiënten nu ook lachgasbehandeling

Het beste
voor uw gebit

locatie gouda Lekkenburg 2-01
2804 Xc Gouda T 0182 - 555 010

locatie iJsselmonde Keizerswaard 23
3078 AL Rotterdam, T 010 42 000 42

locatie Ommoord Niels Bohrplaats 15
3068 JK Rotterdam, T 010 42 000 42

nu gratis
EEN ELEKTRIScHE
TANDENBoRSTEL
n
Au
br al-B
Or

na het plaatsen
van uw prothese op
implantaten en tegen
inlevering van deze
coupon.)*

)* slechts één tandborstel per persoon en zolang de voorraad strekt.

www.smileclinic.nl
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Overmaas 90 jaar en
voorheen hofleverancier
van Feyenoord
Op 1 maart was de voetbalvereniging Overmaas jarig en dat werd nog kwiek door de 90-jarige
gevierd. Thuis, op het vertrouwde Varkenoord. Overmaas is een club met een grote geschiedenis en prachtige coryfeeën. Voor de invoering van het betaald voetbal speelde de ploeg op het
hoogste niveau tegen de landelijke top. Daarna jarenlang toonaangevend bij de amateurs. Ja,
er kwam een terugval. Het eerste zakte zelfs naar de vijfde klasse, maar gelukkig herstelde de
club en speelt nu een bescheiden deuntje mee in de derde klasse.
Overmaas is een ploeg van grote
namen. Zo behoorde indertijd de
markante voorzitter Paul Thomas tot
de grote vier van Zuid. Dirk Nijs van
De Musschen, Gerrit Been van DHZ,
Arie van Bokkum van CVV en Paul
Thomas van Overmaas. Legendarische
voetbalpraeses, zonder anderen tekort
te doen.
In 1931 werd Paul Thomas zestien

jaar en meldde zich aan als lid van
Overmaas. Acht jaar later werd hij
bestuurslid en bleef dat onafgebroken
tot 1978. Hij was van 1952 tot zijn
aftreden in 1978 voorzitter. Erevoorzitter Paul Thomas overleed in 1993.
Vooral ook grote namen bij de spelers.
Feyenoord en Overmaas waren jarenlang elkaars leverancier. Zo kwamen
de oud-Feyenoorders Nico Roodber-

C HI

N

H

A

P

S

- Twee oude clubmakkers in de Overmaas bestuurskamer:
Maarten Mulder (links) en Nico Roodbergen -

VE

World Ship Society

Rotterdam Branch

gen, Rein Kreyermaat en
Wim ‘Pingel’ de Kreek naar
Overmaas en gingen Joop van Daele,
Benny Wijnstekers, Wim van Til en
Wim Freriks naar Feyenoord.
‘Beertje’
Feyenoorder ‘Beertje’ Kreijermaat
brak in 1964 zijn been in de thuiswedstrijd tegen Sittardia en koos na een
langdurig herstel, voor Overmaas, waar
hij later ook nog trainer van werd. Nico
Roodbergen, die het begin van het
betaald voetbal als speler van het eerste
van Feyenoord (toen nog Feijenoord)
meemaakte, zegt nu: “Ja, betaald voetbal, hoewel, ik kreeg vijfenzeventig
gulden voor een gewonnen wedstrijd.’’
Hij kwam, via een ommetje bij Hermes
DVS, naar Overmaas. “Ik vroeg aan
Paul Thomas of ik nog wat kreeg bij
Overmaas. Ja, zei de voorzitter, je
krijgt een shirt, een broekje en een
paar kousen en dat tenue moet je na de
wedstrijd weer inleveren.”
Roodbergen heeft jarenlang in de Overmaas-woning op Varkenoord gewoond.
Hij beheerde met zijn vrouw Riet de
kantine en onderhield de velden. Hij is

- Wim Goedkoop in

duel met De Mussc

hen spits Rini van Za

nu nog steeds actief voor de club en
elke dag op Varkenoord.
Maar er zijn ook anderen dan de oudbetaald voetballers. Zo meldde in 1946
Maarten Mulder zich als 16-jarige aan
en die viert – in het trotse bezit van de
Erasmusspeld van Rotterdam – in dit
jubileumjaar het feit dat hij 65 jaar lid
is. Maarten was jarenlang de gevreesde
schutter van het eerste van Overmaas.
“Ik stond er ook wel eens naast, omdat
ik door mijn werk niet altijd kon
trainen”, zegt hij, “ik was bankwerker bij Piet Smit en moest wel eens
overwerken op de werf. Maar ik kwam
altijd weer terug, want ze wilden mijn
goaltjes niet missen.”
Medio jaren zeventig was de topperiode voor het amateurvoetbal. Bij derby’s
als Overmaas – De Musschen kwamen
duizenden bezoekers toegestroomd.
Een mooie voetbaltijd, doch helaas
wat minder mooi voor Overmaas.
Door het wegvallen van belangrijke
steunpilaren als spits Jan Rooymans

nten. -

(kniebanden) en Wim Goedkoop
(beenbreuk) degradeerde Overmaas
naar de tweede klasse. Met trainers als
Sandor Popovics en Ab Faﬁé werd de
weg terug naar de top ingezet. In 1979
promoveerde Overmaas weer naar
de eerste klasse, maar toen bestond
de hoofdklasse al. De 90-jarige heeft
nooit meer de hoogste afdeling van het
amateurvoetbal gehaald.
Op Varkenoord vinden de leden en
supporters dat wel goed, in de hoop
op een succesje in de toekomst en de
gemeentelijke beslissing; hoe nu verder
met de bouw van de nieuwe Kuip?
Dat heeft direct met de toekomst van
Overmaas en de eventuele nieuwbouw
te maken. Want het is de bedoeling, dat
Overmaas ook in de schaduw van de
nieuwe Kuip zal spelen. Als Feyenoord
verhuist, verhuist de voormalige hoﬂeverancier mee.
Door Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Een gevarieerd scheepskwartet
Met de schijnwerper op niet minder dan vier schepen tegelijk wordt de naam van deze rubriek eer aangedaan.
Op de voorgrond, afvarend de INVOTIS III, één van de vuilnisophaalschepen van Bek & Verburg. Ook op de Nieuwe
Waterweg, maar dan opvarend, de RoRo HUMBER VIKING van de Norfolk Line. Verderop, in het Calandkanaal, de
pijpenlegger SOLITAIRE, die met haar witte ‘stinger’ naar de gele schoorsteen
van de tanker MARE AEGEUM wijst. Deze laatste van het kwartet ligt, gedeeltelijk
achter de pijpenlegger verscholen, bij de Maatschap Europoort Terminal in de
zevende Petroleumhaven.

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

Zij komen hier niet om te klaverjassen, maar er is
wel sprake van een indirect verband. De ‘stingerconstructie’ van de SOLITAIRE, de grootste
pijpenlegger ter wereld, dient om pijpleidingen
te geleiden naar de zeebodem, waarin ze worden
gelegd. Via die leidingen wordt vanaf de productievelden de gewonnen ruwe olie getransporteerd
naar offshore terminals. Tankers zoals de MARE
AEGEUM kunnen daar buitengaats de ruwe olie
laden en hier weer aanlanden. Daaruit worden
allerlei producten ‘gekraakt’, zoals onder meer
gasolie, die gebruikt wordt als brandstof voor
de motor van de INVOTIS III. Uiteindelijk blijft

na het rafﬁnageproces stookolie over, die op
haar beurt weer geschikt is als brandstof voor de
motoren van schepen zoals de HUMBER VIKING.
Het één is dus nodig voor het ander en vandaar het
onderlinge verband. Er is nóg een verband en dat
is het feit dat de INVOTIS III onderweg is naar de
MARE AEGEUM om vuilnis op te halen. Zeeschepen betalen in alle EU havens naast het havengeld
een afvalhefﬁng, waardoor men het recht heeft
van afgifte. Bek & Verburg is in Rotterdam en een
aantal andere havens de ‘aangewezen’ inzamelaar.
Op drukke dagen kunnen er, alleen al in Rotterdam,
meer dan 100 afgiftes zijn.

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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-- Er op uit!
Vocale jazz in Caférestaurant De Machinist

Zaterdag 26 maart
John Valk kwartet In Dik t

Na prachtige concerten van topmusici als: het Duo Boi
Akih, Izaline Calister, Linda Bloemhard, Marloes Jager,
Ming’s Pretty Heroes, Margriet Sjoerdsma, Ed Verhoeff,
Ronald Kool, Ed Baatsen e.a. heeft De Machinist besloten vier extra concerten te programmeren.
Zondag 27 maart treden Magda Mendes & Maurice Rugebregt op. De in Lissabon geboren Magda Mendes kwam
in 2002 naar Nederland en studeerde aan het Rotterdams
Conservatorium. Zij werkt sindsdien met verschillende
bands. Zij zingt veelal Braziliaanse jazzmuziek, maar
adoreert zowel de fado uit haar thuisland als de Samba.
Zij wordt begeleid door
Maurice Rugebregt, een van
de belangrijkste gitaristen
in Nederland, die zich thuis
voelt in de Braziliaanse
muziek. Zijn spel op akoestische en elektrische gitaar
wordt gekenmerkt door
melodische zeggingskracht,
een warme, heldere toon en
een aanstekelijke ‘groove’.
Aanvang 15:00 uur. Entree
gratis. De Machinist, Willem
Buytewechstraat 45, Metro Coolhaven,Rotterdam, 010-4775700. www.demachinist.nl

Schilderijen ruiken en beelden
eten in het Kopblok
Kunst is alleen om naar te kijken? Nee hoor, bezoekers van Wijkaccommodatie ‘t Kopblok aan
de Riederlaan 200 weten nu al beter.
Zij maken onder begeleiding van bekende kunstenaars kennis met kunst die álle zintuigen aanspreekt. Iedere laatste donderdagmiddag van de maand tot en met mei 2011 organiseert Sensational Mix i.s.m. Sport en Recreatie Rotterdam iedere laatste donderdagmiddag een workshop, die in
het teken staat van één zintuig: zien, horen, ruiken, voelen of proeven. Je kunt op zo’n middag niet
alleen meer te weten komen over hoe een kunstenaar werkt, maar vooral ook leren hoe je zelf iets
kunt maken dat juist dat ene zintuig prikkelt. Je hoeft daarvoor niets van kunst te weten of ervaring
te hebben in het maken ervan, alleen open te staan voor iets verrassends. Op donderdag 31 Maart
wordt het zintuig voelen geprikkeld door Wapke Feenstra. De deelnemers gaan tasten in hun geheugen (Herinneringen voelen en opschrijven). Wapke Feenstra studeerde aan de kunstacademie in
Arnhem en deed haar vervolgopleiding aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Zij ontving in
1993 de prijs voor jonge kunstenaars, de Prix de Rome. Haar werk maakt onder andere deel uit van
de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen en het Fries Museum in Leeuwarden. Deelname
aan deze workshops is gratis.

Te Rotterdam Ben Ik Geboren

Nu iedere vierde zaterdag van de maand ouderwets
lekkere Jazz, LIVE in café restaurant Dik t. Dit keer op
zaterdag 26 maart het John Valk kwartet, met John Valkpiano, Jaap Gerritse –bas, Ab den Haan –klarinet/mondharmonica en sax, Wim Klein – drums. Wilt u een keer
meezingen, spreek John Valk dan even aan!
Op andere dagen bent u natuurlijk ook van harte welkom,
voor koffie, lunch en diner. Aanvang: 16.00 uur, einde:
18.30. Helemaal gratis! Naast de centrale bibliotheek in de
Hoogstraat.

Zondag 27 maart
Fanfare concert

Harmonie St. Antonius geeft om 14.00 uur een concert in wijkaccommodatie de Romeynshofaan de Hendersonplaats 7 in Rotterdam.Harmonie St. Antonius is op 30 juli 1925
opgericht als fanfare, maar heeft in de loop der tijd de overstap gemaakt naar harmonie.
Deze leuke en gezellige harmonie, bestaande uit een kleine vijftig leden uit Lepelstraat,
komt speciaal voor u naar Rotterdam! Een greep uit het repertoire: Festival Overture,
Pavane in Blue, De Rotterdamse Vlag, King Arthur, Playing Trombones. Alles onder leiding
van Adrie Ligt
Kaarten zijn vanaf 11 maart verkrijgbaar in de Romeynshof.Entree is € 4,50 / R’pas € 3,40.
Reserveren voor deze voorstelling kan via telefoonnummer: (010) 420 40 99.

Wandelen in Bernisse

Onder het motto ‘Er op uit in ’t Groen?…Doen!’ organiseert Recreatieschap Voorne/Putten/Rozenburg op zondag 27 maart, een lentewandeling in recreatiegebied Bernisse, omgeving Zuidland. Deelnemers kunnen tussen 11.00 en 15.00 uur starten vanaf ‘Sportcafé
De Dijk’ in Sporthal Drenkwaard, Molendijk 21b, 3224 VG, Zuidland. Drie wandeltochten
zijn uitgezet van respectievelijk 5 (met puzzelopdrachten voor kinderen), tien en vijftien
kilometer. Het is ook mogelijk onder deskundige leiding van een gids deel te nemen aan
een natuurexcursie. Deze excursie begint om 14.00 uur. Voor de excursie wordt aangeraden om een verrekijker mee te nemen. Meedoen aan de wandeling en/of de excursie kost €
1, - voor volwassenen en € 0,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Iedere deelnemer ontvangt een
herinnering. Voor de deelnemers is de op route gelegen molen ‘De Arend’ geopend voor
bezichtiging van 12.00 – 16.00 uur. Deze korenmolen, in 1844 gebouwd, wordt door een
enthousiaste groep molenaars gerund. Zij staan de hele dag klaar om u uitleg te geven.
Meer weten? 010-2981010 (alleen tijdens kantooruren) ofHans Hartmann: 06-22084447

Donderdag 31 maart
Zintuigen in het Kopblok

Kunst is alleen om naar te kijken? Nee hoor, bezoekers van Wijkaccommodatie ‘t Kopblok
aan de Riederlaan 200 weten nu al beter. Zij maken onder begeleiding van bekende kunstenaars kennis met kunst die álle zintuigen aanspreekt. Iedere laatste donderdagmiddag
van de maand tot en met mei 2011 organiseert Sensational Mix i.s.m. Sport en Recreatie
Rotterdam een workshop die in het teken staat van één zintuig: zien, horen, ruiken, voelen
of proeven. Op donderdag 31 Maart wordt het zintuig ‘voelen’ geprikkeld door Wapke
Feenstra. De deelnemers gaan tasten in hun geheugen. Deelname gratis. Tijdstip 13.30.
Meer informatie: (010) 291 02 37 / 0618997463, e-mail: kopblok@senr.rotterdam.nl

Chinees Specialiteiten Restaurant

LOOP MEE
IN DE NACHT

Mountain Spring

VAN DE VLUCHTELING

ROTTERDAM - DEN HAAG
18 - 19 JUNI 2011

Maandag t/m donderdag vanaf ± 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 9,95 p.p.

www.nachtvandevluchteling.nl

(Kinderen t/m 11 jaar € 6,95)

Soep van de dag, Mini loempia´s, Kerrydriehoekjes, Salade, Vers fruit,
Gebakken banaan, Geb. wan tan, Geb.Chin. garnalen, Pangsit,
8 spices tongﬁlet, Kip “Mountain Spring“, Babi Pangang Spek,
Lo Han Tjai groenten, Foe Yong Hai, Daging rundvlees,
King Do Kip, Ket Li Kip, Cha Sieuw, Babi Pangang, Spare ribs,
Chau tin Chin.Garnalen, Hong Sieuw Chicken Wings, Chin. Bami,
Ossehaas à la chine, Saté, Patat, Nasi, Bami, Mihoen.

is mediapartner van de Nacht van de Vluchteling
Verhalen over Rotterdam, wie heeft ze niet? SBA organiseert op zondag 10 april in samenwerking met Humanitas een verteltheater met een
muzikale omlijsting. Vijf personages, geboren
Heeft u trek in een lekkere, vers bereide lunch, soep, maaltijd of snack?
rond de jaren dertig, vertellen over hun jeugd,
Dan bent u bij Crisp Fingerfood & Meals aan het juiste adres!
Wij staan voor ambachtelijk en kwaliteit.
school, eerste baan en hun eerste verkering.

Er is herkenning en ontroering. Er wordt gelachen
en héél veel gezongen. Echte Rotterdammers
hebben de voorstelling mede mogelijk gemaakt
door hun verhaalbijdragen. Een middag vol tekst
en muziek dat in het tijdsbeeld past, toen geluk
nog heel gewoon was. De voorstelling begint om
14:00 uur in De Kristal. Aansluitend zal er een toepasselijk menu worden aangeboden door restaurant Het Niesende Nijlpaard van Humanitas vanaf
16:30 uur. Geniet van de voorstelling en “het hete
bliksem menu”. Combikaart kost €12,50. Wanneer u alleen het verteltheater wilt bezoeken is dat
ook mogelijk voor €4,-. Tel: 010- 2 86 27 60. De
Kristal, Cypruslaan 404, Rotterdam-Nesselande
(naast de metro Nesselande).

Speciaal voor de “babyboomers”
Authentieke Hollandse maaltijden! Wie kent het nog?
O.a. Stokvis!! Heerlijk met gekookte aardappelen,
worteltjes, en een smeuige mosterdsaus.

Mini captainsdinner! Capucijners, gekookte aardappelen,
heerlijke jus, spekkies, speklapjes en piccalily

Gebakken bloedworst met hete bliksem
Rode bietjes, gekookte aardappelen, speklapje en jus

Vrĳ., zat., zondag en feestdagen € 10,95 p.p.

€ 15,00
€ 12.50
€ 7,50
€

7.50

Naast gerechten uit de Hollandse keuken verzorgen we ook Surinaamse,
Indonesische en Mediterraanse gerechten.
Zie onze website www.crisp-fingerfoodenmeals.nl

Kollet 15, 3162 VC Rhoon
Tel. 06 – 41 28 63 13
mail@crisp-fingerfoodenmeals.nl

Kinderen t/m 11 jaar € 7,95
Uniek, specialiteiten onbeperkt opscheppen.
Tevens uitgebreid à la carte menu. Reserveren gewenst.

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

Alleen maar
liever samen?
Voor singles van
40 tot 85 jaar.
www.40plusrelatie.nl
lid BER
Tel. 015 - 88 94 807
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Kalender -Oude jazz in Dik t

Dinsdag 5 april
Gezond afvallen

n samenwerking met Sport en Recreatie Rotterdam organiseert Praktijk met Gemak op
Gewicht op dinsdag 05 april in LAC ’t Kopblok aan de Riederlaan 200 van 13.30 uur tot
15.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over het belang van gezond afvallen. De bijeenkomst is bedoeld voor alle volwassenen, die op een gezonde manier willen afvallen.Tijdens
de bijeenkomst zal er gesproken worden over de volgende onderwerpen: Wanneer is er
sprake van overgewicht en wat is (on)gezond gewicht, wat zijn de oorzaken en de gevolgen van overgewicht en waarom is gezond afvallen belangrijk. Deelname is gratis. Voor
meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met: 010-4322091

5,6,7,8 april

In de gezellige gelegenheid Dik t direct naast de grote bibliotheek aan de Hoogstraat 110 in Rotterdam is het elke vierde zaterdag van de maand feest.
Vanaf vier uur treedt er dan een lekkere ouderwetse jazzgroep op. Er kan worden meegezongen, geklapt en gedanst. Ook kunnen er verzoekjes worden ingediend. De eerst volgende keer, op zaterdag 26
maart, is het de beurt aan het John Valk Kwartet. De toegang is gratis. John Valk-piano, Jaap Gerritse
–bas, Ab den Haan –klarinet/mondharmonica en sax, Wim Klein-drums
Op andere dagen bent u natuurlijk ook van harte welkom, voor koffie, lunch en diner

Nieuwe organistengroep Il Quattro in Rotterdam

Culinaire week

De Prinsenwiek, De Burcht en Ontmoetingscentrum Prinsenhof in de wijken Prinsenland/
Het Lage Land organiseren een culinaire week. In de week van 5 t/m 8 april 2011 zullen
wij in de verschillende locaties een heerlijk, verrassend, en betaalbaar drie-gangen diner
aanbieden voor het kennismakingsbedrag van € 5,00.

Vrijdag 8 april
‘Il Quattro’

Twee orgels, vier organisten en acht handen maken ‘Il Quattro’. Het debuutconcert
voor organisten Martin Mans, Peter Wildeman, Hanno Bosch en Joost van Belzen als ‘Il
Quattro’ vindt plaats op 8 april 2011 in de Breepleinkerk aan de Van Malsenstraat 104
in Rotterdam. De vier talenten improviseren over geestelijke liederen, maar laten ook de
populaire klassiekers niet onaangeroerd.
Het kopstuk van ‘Il Quattro’ is de achthandige finale op twee orgels. Een spektakel om
te zien én te horen. Tijdens dit concert worden de nieuwe cd’s van ‘Il Quattro’ gepresenteerd. Eén exemplaar is gevuld met ‘Psalmen en geestelijke liederen’ en één met ‘Classical
Melody’s’. Het concert begint om 20:00 uur. De toegang € 10,= ,voor kinderen t/m 11 jaar
€ 5,=. Kijk op www.martinmans.nl of bel de reserveerlijn 06-52281279.

Zondag 10 april

Twee orgels, vier organisten en acht handen maken ‘Il Quattro’. Het debuutconcert voor organisten Martin Mans, Peter Wildeman, Hanno Bosch en Joost van Belzen als ‘Il Quattro’ vindt plaats
op 8 april 2011 in de Breepleinkerk in Rotterdam.
De vier talenten improviseren met geestelijke liederen, maar laten ook de populaire klassiekers niet
onaangeroerd. Zij schuiven elkaar tijdens het spelen van de orgelbank, waardoor een aaneengesloten
concertprogramma ontstaat. Het kopstuk van ‘Il Quattro’ is de achthandige finale op twee orgels. Een
spektakel om te zien én te horen. Tijdens dit concert worden de nieuwe cd’s van ‘Il Quattro’ gepresenteerd. Eén exemplaar is gevuld met ‘Psalmen en geestelijke liederen’ en één met ‘Classical Melody’s’.
Het onlangs uitgebreide orgel van de Breepleinkerk leent zich uitstekend voor dit evenement. Het
Fontein en Gaal orgel beschikt over twee speeltafels en een schat aan registers. De vier heren staan
individueel bekend als uitstekende organisten en Mans, Wildeman en Van Belzen hebben ook verschillende koren en ensembles op hun naam staan. Ze bespelen ieder het orgel op eigenwijze wijze, wat
zorgt voor diversiteit op de concertavond. ‘Il Quattro’ weet de diversiteit binnen het kwartet te gieten in
een harmonieus geheel. Het concert begint om 20:00 uur in de Breepleinkerk aan de Van Malsenstraat
104 in Rotterdam. Toegang € 10, en voor kinderen t/m 11 jaar € 5,. Kijk snel op www.martinmans.nl
of bel de reserveerlijn 06-52281279.

Verrassend lekker en goedkoop

Te Rotterdam Ben Ik Geboren

NesselandeVerhalen over Rotterdam,wie heeft ze niet? SBA organiseert op zondag 10 april
in samenwerking met Humanitas een verteltheater met een muzikale omlijsting. Vijf personages, geboren rond de jaren dertig, vertellen over hun jeugd, school, eerste baan en hun
eerste verkering. Er is herkenning en ontroering. Er wordt gelachen en héél veel gezongen.
De voorstelling begint om 14:00 uur in De Kristal. Aansluitend zal er een toepasselijk
menu worden aangeboden door Restaurant Het Niesende Nijlpaard van Humanitas vanaf
16:30 uur. Combikaart voor €12,50. Alleen theater €4,-.

Een woonservicegebied staat voor een prettige buurt, waarin iedereen, inclusief ouderen en
mensen met een beperking, zolang mogelijk kunnen blijven wonen.
Daarvoor is het nodig dat diensten en instellingen werken aan een samenhangend pakket van voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn. Daarop inhakend hebben De Prinsenwiek, De Burcht en Ontmoetingscentrum Prinsenhof de handen ineen geslagen en een culinaire week in het leven geroepen. Wij
stellen onze restaurants open om u als buurtgenoot uit de wijken Prinsenland / Het Lage Land kennis
te laten maken met de mogelijkheid om in deze wijken gezellig en betaalbaar te kunnen eten. Maak gebruik van dit aanbod en ga eens op een locatie eten, die u niet kent. In de week van 5 t/m 8 april 2011
zullen wij in de verschillende locaties een heerlijk, verrassend, en betaalbaar 3-gangen diner aanbieden
voor het kennismakingsbedrag van € 5,00

Expositie schilderijen Kees Walstra

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!

Deze expositie is van 28 maart tot en met 6 mei 2011 in LCC ’t Klooster, Afrikaanderplein 7 te
zien.Kees Walstra (Rotterdam, 1942) is van huis uit natuurkundige. In 1984 (toen hij nog les gaf)
nam een collega hem mee naar Pictura in Dordrecht.
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

ZIE EN BEWONDER DE ROTTERDAMSE HAVEN!
Spido laat u op een bijzondere manier
kennismaken met de Rotterdamse haven.
Middenin het drukke verkeer van zee- en
binnenvaartschepen beleeft u een memorabele
vaartocht door de grootste zeehaven van Europa.
U ziet de indrukwekkende skyline met imposante
gebouwen aan u voorbij glijden, gevolgd
door een uniek uitzicht op werven, dokken
en de hypermoderne overslag van duizenden
containers. 75 minuten lang boeiend met heldere
uitleg. In de zomermaanden kunt u bij Spido
tevens kiezen voor verschillende dagtochten en
een uitgebreide havenrondvaart.
Voor het ultieme maritieme gevoel zijn de
rondvaarten van Spido te combineren met een
bezoek aan ‘De Rotterdam’, het voormalige
vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn.
Om een algemene indruk van dit prachtige stukje

Nederlands erfgoed te krijgen is het
mogelijk deel te nemen aan verschillende
rondleidingen.
Voor meer parkeergemak is dit combinatieticket
uit te breiden met een ticket voor ‘De Rotterdam
Heen en Weer’, de pendeldienst tussen het
Willemsplein en De Rotterdam.
Meer informatie kunt u vinden
op onze website:
www.spido.nl

Kees werkt hier nog steeds. Hij schildert wat hij ziet/gezien heeft of wat hem boeit. Op de expositie
in het Klooster zijn tien abstracte schilderijen van de laatste jaren en een aantal oudere schilderijen te
zien. De opening van de expositie vindt plaats op maandag 28 maart om 16.00 uur (uitloop tot 18.00
uur) en zal worden verricht door Han s Jongkind.

Oudste privé-collectie
ter wereld

Het Louwman Museum is ’s werelds
oudste privé-collectie automobielen.
Inmiddels omvat de verzameling ruim
tweehonderddertig antieke en klassieke
automobielen. Kenners beschouwen de
collectie, bijeengebracht door twee
generaties van de familie Louwman, als
één van de mooiste ter wereld.

Openingstijden
en toegangsprijzen

Het Louwman Museum is geopend van
dinsdag tot en met zondag van 10.00
uur tot 17.00 uur. Maandag gesloten.
Entreeprijzen: € 13,50 p.p., groepen (min.
20 personen) € 11,- p.p., kinderen vanaf
6 t/m 12 jaar € 7,50 p.p., kinderen tot 6
jaar gratis. Parkeren € 5,-.
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1 Dressoir 251 x 85 x 50 € 1600,- 2 Eettafel 190 x 98 € 795,- 3 Barmeubel 63 x 157 x 50 € 9 9 8,4 Eetkamerstoel Zitgedeelte en rug van stof € 235,- 5 Bergkast 140 x 179 x 50 € 179 9 ,-

Uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

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

3

Website

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

5

2

Woonserie Lupo

4

Woonserie Bonn

U heeft al
een Relax-Fauteul
vanaf €595,-

Fortmont

Fauteuil vanaf € 89 9 ,2 zits vanaf € 139 9 ,3 zits vanaf € 1640,-

1 Dressoir 160 x 89 x 50 € 1099,- 2 Eetkam
x 160
x 43
€ 959,veelzijdige 72
vakman
voor
al uw
klussen:
3UwBarmeubel
4 Eettaf
Specialisatie: badkamers/toilet, kleine verbouwingen,
sier- en stucwerk, alle wandafwerkingen

Rob Monsma

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

1

Buitengesloten? sleutels kwijt?
U kunt ons 24 uur per dag bereiken
op tel. nummer: 06-84847011
Wij maken de deur voor u op een
professionele manier open!
Wilt u uw huis inbraakveilig maken tegen
een scherpe prijs?
Bel dan gerust voor een vrijblijvende offerte
of kijk op onze website!

Apeldoorn

Fauteuil vanaf € 820,2 zits vanaf € 119 9 ,3 zits vanaf € 1460,-

2

www.Sloten-express.nl
Het adres voor veilig wonen!



Fauteuil vanaf € 1180,2 zits vanaf € 1450,3 zits vanaf € 1750,-

http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg

1

Fleringen

1

Webwinkel

3

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan
dan u
u denkt!
denkt!

Woonserie Renz

Schoenmaker
165 x 45 € 1075,1 Barmeubel 76 xAmbachtelijke
Sleutelservice
2 Televisie / Audio Meubel 134 x 58 x 51 € 74
3 Salontafel 130 x 80 € 569,4 Eetkamerstoel € 235,5 Uitschuiftafel 190/250 x 98 € 1235,aangesloten bij
Buffetkast € 209 5,6 Register-podoloog
stichting L.O.O.P
Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

Groene kruisstraat 4
3201 CA Spijkenisse
Tel.: 0181 - 45 23 21
Capelseweg 112
2907 XC Capelle aan den IJssel
Tel.:
010-4500918
E-mail: info@vermeerverhuizingen.nl
Internet: www.vermeerverhuizingen.nl

Al 80 jaar een begrip in de regio Rotterdam
Bij inlevering van deze bon is uw leeftijd:

uw kortingsbedrag in euro’s
sinds 1975

Klokken reparatie atelier
Henk Warnaar
Henk Warnaar
Portlandse Baan 119
afhalen en bezorgen in overleg
3162 RG Rhoon
tel:
010-5219483
volledige uurwerk garantie
email: klokkenatelier@live.nl

prijsopgave vooraf

Ma. 13:00 - 17:30
Di. 09:30 - 17:30
Wo. 09:30 - 17:30
Do. 09:30 - 21:00
Vr. 09:30 - 17:30
Za. 09:30 - 17:00

pKoond!
avo

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

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

De Oud-Rotterdammer

Special

Een zelfgebouwd
vakantiekamp
in 1959
Een boer uit Garderen was begaan met kindertjes uit Rotterdam, die nooit met
vakantie zouden kunnen. Hij schonk een stuk land en daarop werd het nu
bekende Welkomnest gebouwd. In het eerste jaar was het alleen het grote kampgebouw met tenten eromheen. Veel vrijwilligers hebben meegeholpen met het bouwen van het grote gebouw. De tenten waren geschonken door het leger van de Wittenberg,
maar ze waren zo lek als een vergiet. Voor het kamp gaf dat niet: alles ging gewoon door,
nat of niet nat. Veel kinderen uit Crooswijk en het Oude Noorden zijn er geweest;
Tante Edith is nu 87 en vertelt over de eerste jaren.

Het jaar erop moest een oplossing komen, want één jaar met
lekke tenten kan nog wel, maar
meer natuurlijk niet. Er moesten
kleine huisjes komen. Daarvoor
waren veel handen nodig, het
liefst van vakmensen. Dat bouwen
gebeurde grotendeels in Rotterdam. In het oude veilinggebouw
aan de Fabrieksstraat hoorde je
avond aan avond getimmer en
geboor. Veertien huisjes werden zo
gemaakt. Dat is dus veertien keer
vier wanden, veertien daken en
veertien deuren. Hoe zou dat ooit
naar Garderen komen?
Nul guldens
Ome Sam had twee linkerhanden,
hij bouwde niet mee, maar organiseren kon hij als de beste! Op een
avond ziet Sam een grote trailer bij
de Fabrieksstraat staan. Hij loopt
naar de chauffeur en zegt: “als u al
deze spullen naar Garderen brengt,
verdient u net zo veel als al deze

Va a rt
e
d
n
a
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mensen samen.” De chauffeur zag
dat uiteraard best zitten en vroeg
natuurlijk aan iemand hoeveel hij
verdiende. Het antwoord zal hij
nooit vergeten, dat was namelijk:
heel veel liefde met nul guldens.
De man is niet hard weggerend,
maar belde zijn baas en ome Sam
kreeg het voor elkaar dat de trailer
met alles erop en eraan naar Garderen reed voor nul gulden en heel
veel liefde.
Het bouwen van de huisjes was
natuurlijk mooi, maar dan had
je alleen een buitenkant. Daarna
kwamen al die andere zaken, die
nodig zijn om een kamp voor 100
kinderen te houden. De eerste jaren
sprokkelden we overal vandaan de
spullen, die we nodig hadden. Zo
gingen we op de dag van het begin
van het kamp ‘even’ naar de bakker in Hendrik Ido Ambacht om
daar voor het weekend 110 broden
te halen. Bij de groenteveiling

telaa

ndev

aart.

nl

voor de mooiste actieve vakantie
week, midweek of weekend

!
or die prijs

en dat vo

Van een slager kregen we vlees en
worst, van een fabriek in Numansdorp 50 kilo suiker. Die moesten
we wel zelf halen. Ook kregen we
aardappels. Van de groenteman in
Garderen mochten we ze gratis bij
hem schrappen. Hij was helemaal
begaan met die kindertjes uit Rotterdam!
Lampen en gordijnen kregen we
ook gratis, van Plarina. Een ﬁrma
in Voorthuizen bood ons aan, dat
we daar mochten naaien. Dat was
een klus voor de dames! Matrassen kwamen van de Rotterdamse
Lloyd. Als je je als kind ooit hebt
afgevraagd, waarom er een grote R
en L op die witte spreien stonden:
nu weet je het. Die spreien zijn

Beleef de sfeer van
gastvrijheid en comfort

H ote l

.ho
www

in Bleiswijk mochten we, gratis,
komkommers en tomaten halen.
Daar moesten we dan om zes uur
’s morgens zijn, anders was er niets
meer.

Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het DrentsFriese Wold, 40 comfortabele kamers, lift aanwezig, sfeervolle zalen bieden u een riant onderkomen

3-daags fietsarrangement “Beslist de moeite waard”
5-daags fietsarrangement “De paden op de lanen in”
3-dagdelen arrangement “Geniet van Appelscha”
vanaf ¤ 28.50 p.p.

“Dagje Friesland-Drenthe”
incl. overnachting en ontbijt
Vaart ie
Aan de
t
vanaf ¤ 42.50 p.p.
speciale& service selec

halen & brengen service
groepsreizen op maat
individuele reizen en excursiereizen

eit

kwalit

• 8-daagse busreis “Compleet verzorgd”
• Kerst- & Nieuwjaarsreis
11 dagen uit en thuis, incl. excursieprogramma

Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, T: 0516 43 32 32, www.hotelaandevaart.nl

overigens ook
veel gebruikt in alle toneelstukken.
Pannen en potten kwamen uit de
Gashouderstraat, niet de nieuwste, maar prima voor het kamp.
Borden, bestek, kroezen: alles wat
nodig was. Veel van emaille, waar
je lekker met je bestek op kon
timmeren.
Koks
Voor de afwas werden theedoeken
geschonken door ﬁrma De Kroon.
Na al die jaren heeft tante Edith
nog zo’n theedoek in de la, over
kwaliteit gesproken! Al die magen
moesten gevuld. De koks waren
allemaal tantes: Nel en Nel, Suus,
Alie en Edith. Ze waren de eerste
jaren zeker geen deskundigen,
maar toch presteerden ze het elke
dag voor 120 mensen het eten op
tafel te hebben. Tante Edith was
zo’n pionier en ze weet nog goed
hoe het de eerste jaren afzien was.
Favorieten bij de kinderen waren
de lammetjespap na het dierengeluidenspel en boterhammen met
chocoladehagelslag en pindakaas

op elkaar. De leiding
kon ’s avonds vaak genieten van
een slaatje of bitterkoekjespudding
met heel veel rum. De eerste jaren
was vooral tante Alie erbij in de
keuken, daarna kwam tante Marry.
Alle leiding is altijd vrijwillig meegegaan én er is altijd
voldoende leiding geweest, soms
kwam de hele familie meehelpen.
Alle leiders en leidsters waren
‘oom’ en ‘tante’. Tante Edith wordt
regelmatig herkend op straat of in
de bus of metro en dan zeggen de
voor haar wildvreemden: “Tante
Edith, kent u me niet meer?” Vaak,
na even gepraat te hebben, kent
tante Edith ze inderdaad nog. Zelfs
na al die jaren! Ook in Vervoer op
Maat heeft ze diverse keren al kunnen vertellen over ‘ haar’ kamp.
Samen met oom Joh heeft ze duizenden kinderen gezien en voor ze
gezorgd. Een stukje Rotterdamse
geschiedenis op de Veluwe.
Namens de dochters
van ‘Tante Edith’

Hotel schaepkens van st Fyt,
Valkenburg aan de Geul ,
** speciale weekreizen volledig verzorgd

Vertrek data : 7 mei, 11 juni , 3 september
** halen en brengen af Den Haag/Utrecht/Rotterdam
en aan route liggende plaatsen
** incl. 4x halve dagtocht en VP. En vele extra’s.
Speciale senioren groepsreizen klaverjas of bridge,
Voor meer info. Tel.043-6012000
Vraag naar onze speciale aanbiedingen in april & mei!
info@hotelschaepkens.nl - www.hotelschaepkens.nl
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Op vakantie met de Jeugdhaven
In de jaren 60 ontstond in de Van Speijkstraat in het Oude Westen een
nieuwe moedergroep, De Thuishaven, die onderdeel was van de Jeugdhaven. Vakantie zat er niet in, in die jaren. Allemaal grote gezinnen, met
geen cent te makken.
Maar daar kwam verandering in, toen de
moedergroep besloot het toch eens te proberen. Dus gingen de dames iedere week op de
club sparen om in augustus met alle gezinnen
op vakantie te kunnen. Nou dat is ze gelukt.
Voor zover ik weet, gingen we in 1960 voor
het eerst naar de Leemkule in Hattem. Met de
bus, die uit de Adrianastraat vertrok. Heerlijk
een hele week weg uit de straat midden in het

bos. Heel de week spelen met natuurlijk de
sportdag als hoogtepunt.
‘s Avonds, nadat alle kinderen gewassen
waren, werd er nog voorgelezen of een toneelstukje opgevoerd en dan naar bed.
Daarna gingen onze ouders natuurlijk los en
werd het vaak diep in de nacht voor ze naar
bed gingen. Dit heb ik van horen zeggen,
- Het vertrek met de bus in 1961 -

want ik was toen nog maar 5 jaar. De latere
jaren herinner ik mij beter. We gingen ook
naar Otterlo. Ik meen twee jaar, maar kwamen
daarna toch weer terug in Hattum. Heerlijk
hebben we het daar gehad. De namen, die ik
mij nog herinner, zijn de families Vos, Leentjes, Schenk, Kolkman, Blanker, Peters, De
Graauw, mevrouw Kemp, die leidster was van
de moedergroep, dominee en mevrouw Ter
Haar, juffrouw Hannie, mevrouw Cieremans,
die de keuken bestierde en ik denk juffrouw

Kuiper? Waarschijnlijk ben ik nog wat leiders
vergeten.
Ik ben later nog terug geweest in Hattem
en de Leemkule was zo veranderd, dat het
gewoon pijn deed. Het kamphuis was weg en
ook de echte Leemkule, waar we vele uren
hebben gespeeld, was een gat in het bos.
Geen bergen meer, jammer.
Henny Muskita Beerends

jaar de be
5
s
5
in






50 Plus Reizen

te

BTR International
Busreizen

Al

- De vlag wordt gehesen in Otterloo -

LEZERSACTIE

Welkom bij BTR International excursiereizen ‘Alles Inclusief’. Aantrekkelijk geprijsde
excursiereizen naar de meest geliefde plekjes van Europa, op basis van een ‘Alles Inclusief’
verzorging in een BTR Senior Hotel.




Tijdens onze excursiereizen is het volgende altijd inbegrepen bij de prijs:
• reis per luxe touringcar
• dagelijks gevarieerde lunch of
• alle excursies
lunchpakket
• logies in 2-persoonskamer in *** of **** • dagelijks uitstekend 3-gangendiner
hotel
• GRATIS: elke avond van 18.00 - 23.00 uur
• dagelijks uitgebreid ontbijtbuﬀet
drankjes in uw hotel.
Zo komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u onbekommerd genieten van uw
vakantie! Vraag onze gratis brochure met al onze excursiereizen ‘Alles Inclusief’ aan.
Opstapplaatsen: Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Zwolle.

Lez € 38

(lezersactie) € 359,00 p.p.

7 DAGEN ZWARTE WOUD

€ 612,00 p.p.

Mooie reis door het idyllische Zwarte Woud
met bezoek aan o.a. de waterval van Triberg,
de Titisee, Freiburg, Baden-Baden en de
Mümmelsee.
Vertrekdata: 5 juni, 26 juni, 21 augustus 2011





6 DAGEN HOCHSAUERLAND € 474,00 p.p. 10 DAGEN ZUID-TIROL

Prachtige reis naar het ‘land der 1000
bergen’ met heuvels, vakwerkhuisjes en
blauwe meren. Excursies naar o.a. Willingen,
Winterberg en Soest.
Vertrekdata: 15 mei, 26 juni, 31 juli 2011

€ 798,00 p.p.

Heerlijke reis met excursies naar de
hoogtepunten van deze bijzondere streek in
Italië zoals Vipiteno, Dolomietentour en het
Gardameer.
Vertrekdata: 7 juli, 29 juli, 3 september 2011

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL




















€ 3ersacti6e,59,
Gaat u mee naar het romantische Ahrdal,met
haar beroemde wijnstadjes en mediterraanse
klimaat. Zie de lezersaanbieding in deze
krant voor de speciale actiecode.
Vertrekdata: 4 juli, 12 september 2011
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5 DAGEN AHRDAL
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Vakantie bij
opa en oma op Flakkee
Wat een prachtige herinneringen heb ik als Rotterdammer aan Herkingen. Ik groeide op in
een groot gezin met tien kinderen en geld om met vakantie te gaan was er niet. Maar mijn
ouders waren afkomstig uit Flakkee en mijn grootouders woonden daar nog, dus iedere zomervakantie ging ik vanuit Rotterdam naar het, zo leek het, altijd zonnige Flakkee.
Het begon allemaal met de
stoomtrein uit de Rosestraat naar
Hellevoetsluis. Met de boot het Haringvliet over varen en bij Middelharnis weer met de bus, die ieder
uur reed, verder naar Sommelsdijk.
In Dirksland opnieuw van bus
verwisselen en dan naar Herkingen,
het nostalgische dorpje met zijn
Visbank aan de Grevelingen, met
toen nog een open verbinding naar
de Noordzee. Bij laag water ging
ik “pieren” steken en maakte een
lijn met 15 haken, waaraan haakjes
zaten, waaraan de pieren werden
vastgemaakt. Bij hoog water kwam
de platvis en hapte in de pieren en
als het dan weer eb was, kon ik de
platvis zoals schol en bot zo van
de haak halen. Het was een beetje
stropen, dus altijd goed om je heen

kijken of de dorpsveldwachter je
niet zag.
Smeerpasta
Op de zolder bij opa en oma De
Geus was het heerlijk toeven. Keek
je naar buiten, dan keek je in de
moestuin. ‘s Morgens om acht uur
riep oma onderaan de trap, dat het
tijd was om op te staan. In de kamer
sneed zij het brood in sneetjes door
het tegen haar buik aan te houden.
Dat witte brood met suiker smaakte
zo lekker. En dan die verse worst,
die een beetje uitgebakken was.
Heerlijk en van het vet werd weer
stroopvet gemaakt, een mengsel van
het vet met stroop als smeerpasta
voor de boterham.
In het schuurtje rook het naar
petroleum en die lucht blijft mij

altijd bij. De kippenren en de tokkelgeluidjes, oh wat denk ik nog
vaak aan eindjaren 50 en beginjaren
60. Natuurlijk hielpen we opa, die
als landarbeider voor een groot
concern bloemenzaad teelde, zoals
violenzaad en ﬂoxenzaad. Als de
bloempjes uitgebloeid waren, dan
kon je de bolletjes met zaad plukken, die dan weer gedroogd werden
waardoor het zaad uit de bolletjes
op een zeef rolde.
Zwarte bessen
De moestuin bij het huis en de
kippenren, het maakte alles tot een
paradijsje op aarde. Op zondag was
het hele dorp in rust. De gang naar
de Hervormde Kerk en naar de gereformeerde gemeente bepaalde het
zondagsbeeld. Vooral de kaai, een

- Opa en oma De Geus -

haventje waar nog binnenschepen
kwamen om voederbieten en graan
te laden, was een verzamelpunt
voor de bevolking. Hier stonden
vaak de oudere mannen het nieuws
te bespreken. Maar je kon er bij
hoog water ook heerlijk zwemmen.
Als je daar aan een touwtje een
kapotgeslagen mossel deed, ving
je weer krabben. Er was ook een
groot waterreservaat, ook wel spui
genoemd. Bij hoog water liep deze
vol en deed men de inlaatklep dicht.
Bij eb liet men het water er uit stromen en dat ging met grote kracht
richting open water. Hierdoor bleef

de vaargeul op diepte. Maar zelf
kon je in die krachtige stroom je
mee laten voeren. Als vakantiewerk
ging ik vaak zwarte bessen plukken
bij een boer en dat leverde al gauw
vijf gulden per dag op. Een kapitaal
voor die tijd. Ik heb al veel van de
wereld mogen zien, maar de vakantieherinneringen aan mijn jeugd op
Flakkee, blijven mij altijd bij. Een
foto op a-vierformaat van mijn opa
en oma de Geus herinnert mij aan
die prachtige tijd, toen geluk nog
heel gewoon was.
Han Karels
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Gasthof Euverem

● 2x overnachting in een deluxe kamer
● 2x uitgebreid ontbijtbuffet
● 1x heerlijk 3 gangen à la carte diner
● 10% korting Thermae 2000
● Gratis wandel- en fietsroutes
door het Heuvelland en Geuldal
● Gratis parkeren en draadloos internet
● Gratis stadsgids Maastricht en wegwijzer Valkenburg
● Smakelijke verrassing bij vertrek

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

Voorjaar in Valkenburg a/d Geul!

€ 168,50

Hotel ligt tussen Valkenburg en Maastricht

Hotel Kasteel Geulzicht Hampshire Classic

City Trip Arrangement Vogelzangweg 2

6325 PN Berg en Terblijt / Maastricht
043-6040432
www.kasteelgeulzicht.nl

Vakantie in het

Vakantie in het

• 2 overnachtingen
• Iedere ochtend een luxe ontbijtbuffet
• 3-gangenmenu op dag van aankomst
• Gratis toegang tot badhuis met zwembad en sauna
• Toegangskaarten Holland Casino
• VIP-winkelpas Maasmechelen Outlet

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

Prijs per persoon
vanaf

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

Hotel

Vanaf €

Grote aparte plaatsen.
Toercaravans 220m2
Stacaravan plaatsen 300 m2

€ 700,00
Kerstarrangement
24 december tot 01 januari

€ 700,00 incl. busretour/
€4 bustochtjes
590,00
en toeristenbelasting,

De prijs voor dit arrangement is
incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats
De prijs voor dit arrangement is
incl. busretour,
en toeristenbelasting.
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht
. Wat4 middagtochtjes
krijgt u nog meer
aangeboden!

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats
Een geheel verzorgde
vakantie temidden
te, koelkast,
nachtbel en TV.
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht
. Wat krijgttelefoon
u nog meermet
aangeboden!
gezellige
van de vennen en bossen vanmet
Oisterwijk,
in Deavonden.
kamers zijn op de begane grond en goed
Hotel de Paddestoel.
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt
Alle
kamers
Een geheel
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temidden uit
te, koelkast,
telefoon mettuinnachtbel
TV. met
Dit Senioren-hotel
biedt
uvakantie
een begane
geheel
op een prachtige
en / ofenbos,
grond
met
eigen
ter-in eigen
van devakantie
vennen
enopbossen
Oisterwijk,
De kamers
op buiten
de beganemeubeltjes.
grond en goed
verzorgde
basis van
van
volpension
terraszijnmet
Dus u
douche, toilet, tv, hoeft
incl.koffie/
of thee.
geen trap
te nemen.u kijkt
Hotel deenras,
Paddestoel.
toegankelijk
(ook ofvoorliftrolstoelen),
telefoon,
geen Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij
LeukeDit
uitstapjes,
muziekavond
Marie
Senioren-hotel
biedtuu hoeft
eenmet
geheel
uit op een prachtige tuin en / of bos, met
Christien, bingo
en spelletjes.
trap
te lopen en kunt rekening mee. Daarnaast kunt u ook bij ons
verzorgde
vakantie
op
basis
van
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eigen terras
buitenenmeubeltjes.
Dus u
terecht
voormetbridge
familie weekendjes
De comfortabele,
ruime buiten,
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incl.koffie/
entoch!!!
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Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij
Voor meer informatie,
en/of folder
kunt
bellen2met
% 013-5282555
toeslag
voor
1 pers
opu een
pers.kamer.
rekening
mee. Daarnaast
kunt u ook bij ons
Christien,Geen
bingoofenbezoek
spelletjes.
onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
terecht
voor
bridge
en
familie
De comfortabele,Hotel
ruimeDekamers
zijn
allePaddestoel,
ScheibaanZuidplein/
5, 5062TM Oisterwijk. weekendjes
Opstapplaats:
maal voorzien
van douche, toilet, kitchenet- en als u iets te vieren hebt.
Alexander/Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht.

Y

CM

CY

CMY

Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

Hotel Eeserhof is hét 4-sterren hotel gelegen in het
Drentse dorpje Ees, vlakbij de toeristische plaats Borger.
Vernieuwde ho
te

lkamers

T 0578 - 614 235
I www.iwbepe.nl

2011 Half pension arrangementen
2 nachten: € 125,- pp
3 nachten: € 185,- pp
4 nachten: € 225,- pp

5 nachten: € 275,- pp
6 nachten: V 325,- pp
7 nachten: € 375,- pp

Iedere dag ontbijt en een drie gangen diner!
Dorpsstraat 2, 9536 PD Ees • Tel. 0599-234227 • www.hoteleeserhof.nl • info@hoteleeserhof.nl

• geheel verzorgde vakantie voor 55+ incl.
halen en brengen, div. bustochten, boot
tocht, huifkartocht, verzorgde avonden met
o.m. folklore, operette, dans en muziek
• sfeer, service en gezelligheid
• prima keuken, ook voor diëten, bosrijke
omgeving, nabij centrum.
• prijs 2011 vanaf € 479,00 p.p

www.hotelhetlandhuis.nl
Fam Oolderink 0541-512496

K

Een gezellige familiecamping waar u het hele
jaar door kan genieten van de rust en de kinderen heerlijk vrij kunnen spelen, met speeltuinen, zwembad, animatieteam, winkel! Er zijn
nog enkele seizoenen/jaarplaatsen beschikbaar vanaf € 1300,- 1 april tot 1 oktober
2011!! Tevens verhuur en verkoop van
chalet/caravans en trekkershutten.

Of het gaat om een bijeenkomst, vergadering, feestavond, presentatie, of een
heerlijk diner met of zonder overnachting.
Sandton Hotel Toor organiseert en verzorgt het naar uw persoonlijke wens.
Voor ons gastvrijheids team gaat het
maar om één belangrijk aspect! Uw
wens en uw invulling van de dag. Stel
samen met onze chef uw diner of buffet samen met uw favoriete gerechten.

www.wapenvanameide.nl

Camping Bovensluis

Bel voor onze gratis vakantiebrochure (0318) 48 51 83
of kijk op onze website
www.smsvakanties.nl

Wanneer mogen wij u ontvangen
in Alphens bekendste hotel?

Sandton Hotel Toor
Stationsplein 2
2405 BK Alphen aan den Rijn
The Netherlands

Diessen - Baarschot

Oostdijk 22 • Willemstad N-Br.
Telefoon: 0168-472568
Internet: www.bovensluis.nl
E-mail: camping@bovensluis.nl
verkoop van caravans:

www.bowijkcaravans.nl

t. +31 (0) 172 - 490 100
f. +31 (0) 172 - 493 781
e. alphen@sandton.eu
i. www.sandton.eu/alphen

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

ARRANGEMENT

info@aubergedehilver.nl

Reizen in 2012 Nepal jan/ feb
Bekijk ons volledige programma aan reizen
en dagexcursies op
www.stichtingvogelreizen.nl
Stichting Vogelreizen: info@stichtingvogelreizen.nl /tel: 0263723990

€ 99,- p.p.

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

Schitterend wandel,- en fietsgebied
in het dal van de Geul en de Gulp 17-02-11

Aruba en Curaçao 12 tm 23 okt
Diepholzermoor 28 tm 31 okt
Ethiopië 18 okt tm 9 nov
Suriname 18 nov tm 2 dec
India 7 tm 22 dec
Deltaweekeinde dec
Gambia 9 tm 21 dec

3 dagen, 2 nachten incl. 2x ontbijt en 2x 3-gangen diner
Géén 1-persoonskamer toeslag!
Verlenging o.b.v. halfpension € 49,50 per persoon per nacht

Stichting Mens en Samenleving

SMS 63x96 fc.indd 1

Spanje 27 apr tm 8 mei
Terschelling 18 tm 22 mei
Finland 21 tm 27 mei
Schotland 4 tm 11 juni
Kenia 7 tm 20 aug
Texel 24-27 sep en 6-9 okt
Hongarije 1 tm 8 okt

Voor info/folder: 0578-612615 | www.derietberg.nl

Hotel Restaurant ‘de Oorsprong’

Bij Sandton Hotel Toor gaat het om u!

Van 69,50 p..p. Nu 49,50 p.p. Extra nacht 35,00 p.p.

Reizen in 2011

Aanbieding: maart/ april

20% korting op de weekprijs.

Het middelpunt van Alphen

1 x overnachting in Nieuwe ****COMFORT kamer
+ ontbijtbuffet + Entree Safaripark Beekse Bergen
+ Wandelroutes door de Brabantse natuur

Reis mee naar bijzondere vogelgebieden
in binnen- en buitenland!

Uniek gelegen in bos/hei.
Mooi fiets/wandelgebied.

Sandton Hotel Toor

Benedendamsestraat 3
4233 EN Ameide
0183-601308
info@wapenvanameide.nl

“Ontmoet de natuur, in Bijzonder Brabant!”

Auberge De Hilver
013 504 3051 of

Te huur vrijstaande bungalows
voor 2 tot 8 personen.

Nooit te oud
voor vakantie

HOTEL TOOR

Camping Bovensluis Willemstad

IWB in Epe
zorgvuldig en vertrouwd

Ons gezellige familiehotel in Oldenzaal is al
meer dan 30 jaar lang gespecialiseerd in
weekarrangementen voor 55+ en na een zeer
grote verbouwing willen wij u vol trots onze
luxe hotelkamers, zaal en lounge laten zien.

MY

Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met % 013-5282555
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl

Oppassen in woningen
iets voor u?

3195 TA Pernis (Rt)
tel. 010 - 295 01 26
info@belugareizen.nl

Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide”

Kerstarrangement
december
tot 01 januari
Arrangement24
speciaal
voor Senioren

Kijk op deze pagina’s in de Speciale Vakantiespecial van De Oud-Rotterdammer en maak uw keus. Laat
u eens heerlijk een paar dagen verwennen in een van deze leuke hotels, waar ze u met open armen
ontvangen.

Beluga Van Byemontsingel 3

op 30 km van Rotterdam

Reserveren:
www.parkhotelrooding.nl of 043-6013241

van Brabant

De Oud-Rotterdammer heeft daarom voor u een selectie gemaakt van een reeks schitterende hotelletjes,
vaak gelegen op de meest idyllische plekjes van ons land, die speciaal voor u voordelige
voorjaarsarrangementen hebben samengesteld.

www.belugareizen.nl

119,- per persoon

van Brabant

Het voorjaar is weer losgebarsten en dan krijgen we allemaal toch een beetje de kolder in de kop.
De winterjassen kunnen in de kast, wandelkleding en ﬁetsen komen weer tevoorschijn, want we willen
erop uit. Heerlijk genieten van die prachtige lente en de ontluikende natuur.

BUNGALOWPARK
“DE RIETBERG”
OP DE VELUWE, EPE

Zaterdagtoeslag € 20,- p.p. Geldig t/m 30 juni 2011
o.b.v. 2 personen op 1 kamer en beschikbaarheid.

Euverem 30
6271 PK Gulpen
Tel: 043-4503715 www.hotelgasthofeuverem.nl
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Hét adres voor reizen
naar de poolgebieden!

adventures

City Trip Arrangement

Dinsdag 22 maart 2011

Hotel de Koon Epen *** Z-Limburg
Bourgondisch genieten in dit gezellige familiehotel.
Prima keuken, gezellige bar met biljart!
Uniek wandel- en �ietsgebied, staat garant voor
Bourgondisch genieten met de ‘zachte G’ van gastvrijheid

Hotel Stunt !!!

-

Prachtig heuvellandschap
Vrijstaande bungalows
Overdekt zwembad
Fietsverhuur
Voorjaarsaanbieding
Restaurant
40% korting
Vlakbij Maastricht
In de periode 11 maart
Rustig gelegen
tot 22 april
Diverse wandel,- en fietsmogelijkheden

Bungalowpark Euverem | Zuid-Limburg | tel. 043– 450 1708 | info@euverem.nl | www.euverem.nl

€ 99,- p.p.
Welkom !! kof�ie met Limburgse vlaai
2x overnachting
2x Service ontbijt
1x 4 gangen surprise menu
Gratis infoboekje + kortingen
Gratis entree Casino valkenburg
Gratis parking en/of �ietsenstalling

Weekendtoeslag €5,- p.p.p.d, per dag verlenging incl. ontbijt €37.50 p.p.p.d.
Midweekspecial (4dagen): bovenstaand arr. van Zo – Do of Ma – Vr €150,- p.p.
Hotel de Kroon Epen ***
Wilhelminastraat 8, 6285 AV Epen
Tel. 043-4552120
www.hoteldekroonepen.nl
info@hoteldekroonepen.nl

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

Overnachten
in stijl...

11:54

4=3

Een camping om
van te watertanden...

Even gezellig er tussen uit om eens lekker
te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse
omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid
om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lekker tot rust te komen in het mooiste stukje
van Nederland.
Voorjaars Bloesemarrangement
4 nachten verblijven = 3 nachten betalen.
Alleen geldig in de midweek van
14 maart t/m 28 april.
Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl

w w w.deoudebrouwerij.nl

nachten n voor
Kom 14
oe
hoogseiz
t
e
h
in
amperen

k

- Kampeervelden
- Cottages
- Fiets,- en wandel
Mogelijkheden
- Restaurant
- Snackbar

0

€ 307,5

- Recreatieteam in
vakanties
- Brielse meer
- Jachthaven
- Visstekken

www.demeeuw.nl | 0181 - 412777
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Een contactsleuteltje schuren
Na veelvuldig bezoek aan de Franse Alpen wilden wij nu eens de Pyreneeën bezichtigen, inclusief een bezoek
aan de bedevaartsplaats Lourdes, die wij, als ongelovigen, zeer indrukwekkend vonden. Na een paar dagen
Lourdes wilden we dichterbij de hoge bergen een kampeerplaats vinden en kwamen op een totaal open camping in het plaatsje Campan terecht. We mochten er eigenlijk eerst niet op van de eigenaar, omdat hij ging sluiten. Het was eind augustus, vandaar. Na wat heen en weer gepraat, liet hij ons toch toe, met de mededeling dat
wij zelf het sanitair moesten schoonhouden. Dat was voor ons geen bezwaar, omdat we er toch alleen stonden.
Wasbak, douche en toilet waren voor ons voldoende.
Maar nu het sleuteltje. Onderweg had ik
gemerkt, dat één van onze twee contactsleuteltjes op het punt stond te breken (slecht materiaal). Wij konden en durfden het niet meer
te gebruiken. Tijdens ons verblijf in Campan
vertoonde het tweede sleuteltje hetzelfde
gebrek. Wij durfden geen auto meer te rijden,
uit angst dat zo’n sleuteltje zou afbreken bij
het starten en we het afgebroken gedeelte niet
meer uit het startslot konden krijgen.
Kastelein
Als lid van de ANWB met de goede reisverzekering zochten wij hulp bij deze organisatie.
Het ging om een Skoda, goedkoop model met
als één van de eersten de motor voorin. Doordat het tijdperk van de draagbare telefoon nog
niet was aangebroken, moesten wij in Campan
bellen naar het steunpunt Lyon, maar in het
dorp was geen telefooncel, dus moesten wij
het proberen in een café. De kastelein ontving

ons niet met open armen, omdat het voor hem
alleen maar last was en dat is er in die week
niet beter op geworden, hij heeft ons nooit
geweigerd, maar ik kan me niet herinneren dat
hij ooit vriendelijk tegen ons is geweest.
Het was een behoorlijk drukke kroeg met veel
herrie van muziek en gokautomaten, waarin
wij contact moesten zoeken met Lyon. Steeds
in gesprek en steeds weer vragen of we het
weer mochten proberen. Het gezicht van de
kroegbaas werd er niet vrolijker op, het duurde
meer dan een uur voordat we contact hadden
en toen begon de ellende. Ze vroegen een waslijst van persoonlijke gegevens, die je steeds
moest opzoeken in je papieren. De telefonist
was trouwens een Belg en dat maakte de conversatie wederzijds niet gemakkelijker, ook
door de enorme herrie in de kroeg. Uiteindelijk begreep hij wat het probleem was en vroeg
ons de volgende dag terug te bellen.

Andere Belg
De volgende dag weer die drie kilometer
gelopen, weer die kroeg in, nog steeds die
herrie en het sombere gezicht van de uitbater.
We kregen ditmaal een andere Belg aan de
lijn, eentje met humor. Hij wist nergens vanaf,
maar na wat navraag zei hij dat het in orde
was en wij het sleuteltje konden afhalen. We
zaten klaar om het adres te noteren; hij zei
Rue dat en dat. Ik vroeg of dat in Campan
was; “Nee”, zei hij, “het is in Saint Denis, een
voorstad van Parijs!” Ik vertelde dat wij een
dikke vijfhonderd kilometer van Parijs verwijderd zaten. Hij vroeg: “Waar ligt Campan
dan?” Toen ik vertelde dat het bij Lourdes
lag, lachte hij bulderend. Hij zou kijken wat
hij kon doen en verzocht ons de volgende dag
terug te bellen.
Wij de volgende dag weer telefoneren. Het
gezicht van de kastelein stond inmiddels op

- De contactsleutels van de vroegere
Skoda waren niet al te best. -

storm. Ook nu duurde het ruim een uur voordat we dezelfde persoon te pakken hadden, die
vertelde dat het sleuteltje per vliegtuig naar
Lyon was gestuurd en vandaar per post naar
Campan zou komen. De volgende dag bracht
een vrouwtje op een brommertje het sleuteltje.
Natuurlijk paste het niet en moest ik net zo
lang met een schuurpapiertje schuren tot het
paste.
Wij hebben ons geen enkele keer geërgerd. We
zagen het als een belevenis, we konden vanaf
de camping schitterende wandelingen maken,
dus ook onze vakantie heeft er niet onder geleden. We moeten er nog steeds om lachen, als
we eraan terug denken, waarschijnlijk doordat
het niets om het lijf had.
Jaap Martens

SUPERVOORDELIGE
RIVIERCRUISES!
6-daagse cruise

6-daagse cruise

Nederland op z’n mooist

Nederland & België

van

• Vertrek: 10 april
• 2-persoonshut bad en douche/toilet
• Volpension
• Hutten met Frans balkon
• Serenade 1
• Vertrek vanaf Rotterdam

GRATIS
brochure 2011
JA, stuur mij de brochure 2011 met het complete aanbod

Cruisepro
gramma

2011

SELEC
CT VOYAG
GES

De Ho
outakk
kerr 36
668
81 CW
Bemmel
T: 026 325 92
2 78
F: 026 325 83
E: inffo@
3 46
seelectt-v
voyagees.n
nl
ww
ww.seelect
t-v
voyagees.n
nl

dhr/mvr
1

Ervaar het

nieuwe rivier
cruis

en!

Plaats

Geboortejaar

E-mail

Zonder postzegel opsturen naar: Select Voyages, Antwoordnummer 7518, 6680 ZX Bemmel

16-12-10

p.p.

• Vertrek: 23 april
• 2-persoonshut bad en douche/toilet
• Volpension
• Hutten met Frans balkon
• Serenade 1
• Vertrek vanaf Rotterdam

Select Voyages

Selectt Vo
yagess

es_cover.indd

€749,-

p.p.

• Vertrek: 5 april
• 2-persoonshut bad en douche/toilet
• Volpension
• Hutten met Frans balkon
• Serenade 2
• Vertrek vanaf Rotterdam

Select_Voyag

79,€12
voor

€399,-

p.p.

Naam

van

,€5vo7o9
r

€399,-

Postcode

Rijn & Moezel
van

,€5vo7o9
r

Adres

9-daagse cruise

15:04

Boek nu: www.select-voyages.nl
Of bel: 026-3259278

Ervaar het nieuwe riviercruisen
o.v.v. zet- en drukfouten
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Special

Als Katendrechter
ging je naar Haamstede
Ik ben op Katendrecht geboren en getogen. Als je daar het woord vakantie liet vallen, riepen de meesten meteen Haamstede. Het begon allemaal met tentenkampen. Omstreeks
1953-54 gaf de provincie Zeeland noodwoningen, die na de watersnoodramp door Zweden
waren geschonken, aan de Katendrechtse Speeltuin Vereniging (KSV). Met veel vrijwilligers werd een kamp opgezet met twee rijen huisjes, inclusief ziekenzaal, kantine en
kantoor. In het midden was een groot speelveld. Er werden ook een recreatiezaal en een
keuken gebouwd. Later werd er een derde rij huisjes gebouwd.
Toen ik zeven was, mocht ik ook
mee. Geweldig! Nadat je ingeschreven was, begonnen de kriebels. Je
kreeg een brief, waarin stond wie je
leider(ster) was en wat je minimaal
moest meenemen. De koffer werd
alvast klaar gezet (met het briefje
in het deksel geplakt) en wat je niet
meer nodig had, werd er alvast in
gestopt. Vrijdagavond moest de
koffer afgeleverd en het zakgeld
ingeleverd worden. Na een rusteloze nacht werd het dan eindelijk
zaterdag.
Stapelbedden
Eenmaal in het kamp, rende je zo
hard mogelijk naar je huisje om je
bed uit te zoeken. Er stonden zes
stapelbedden. De juf mocht in een
eenpersoonsbed in het midden.
Meestal hadden we nog wat tijd
om ons bed op te maken; anders
gingen we eerst soep met brood
eten. We aten nog in de huisjes. We
moesten ons eten, drinken, borden
en bestek afhalen bij de keuken.
Er was een rooster gemaakt voor
gezamenlijke activiteiten, maar je
ging ook vaak met je eigen groep
iets doen. Mogelijkheden waren er
genoeg. Het strand, bos, duinen,
uitkijktoren, bunkers, vuurtoren of
dorp. Als je naar het strand of de
bunkers ging, wat een ﬂinke tippel
was, ging je meestal de hele dag en
nam je een pakje brood en een kruik
limonade mee.
Dat brood is een verhaal op zich.
Het was het lekkerste brood van
de wereld. De bakker uit het
dorp bakte het zelf. Van dat echte

- Het vertrek uit Katendrecht -

Zeeuwse brood, van die hele grote.
Het was zo lekker, het was niet aan
te slepen. Zelfs de kleinste eter at
er minstens twee. Als je ’s morgens
wakker werd, moest je eerst tanden
poetsen en wassen. Je was binnen
de kortste keren klaar wakker. Was
het niet door het ijskoude water,
dan was het wel de strijd om wie er
het eerst ging douchen. Je moest op
tijd aangekleed zijn, want als de bel
ging, moest je het ontbijt afhalen.
De nachtwacht en de keukenploeg
hadden dat klaar gemaakt.

les, vastbinden en aan het eind van
het spel werd hij in een grote zinken
teil, met de slang, schoon gespoten.
Natuurlijk, niet hij alleen. Bijna het
hele kamp was doornat.
Ik noemde zojuist de bel al, als teken voor het afhalen van het ontbijt.
De bel ging altijd als er iets moest

Vossenjacht
Wij gingen, na het opmaken van
de bedden en vegen van het huisje,
lekker ons ding doen. Of een gezamenlijke activiteit. Zoals spoorzoeken, dierenspel, sportdag of vossenjacht. Vooral die vossenjacht was
spectaculair. Als je de vos te pakken
had, mocht je (bijna) alles met hem
doen. Lekker insmeren met van al-

Zaterdag 21 mei 2011 - Moonlight dinner cruise
MET OPTREDEN VAN JAN KEIZER EN ANNY SCHILDER
Vanuit Spijkenisse via de Oude Maas,
via de Nieuwe Maas langs de prachtige
skyline van Rotterdam stad, tot de van
Brienenoordbrug, en weer
terug naar Spijkenisse.
Deze prachtige vaartocht is inclusief:
2 x koffie met gebak, koud / warm buffet, dessert,
alle drankjes (behalve buitenl. gedist.).
Inclusief live music.
Inschepen Spijkenisse:
19:00 uur
Vertrek:
19:30 uur
Terugkomst Spijkenisse:
24:00 uur
Tarief p.p.:
€ 85,00

Rederij Fortuna bv
Voor reserveringen: 0181-626126 of 06-53367913
www.partyschepen.org

- De afscheidsavond -

gebeuren. Zeker als we een dag met
veel activiteiten hadden, knorden
onze magen en was de bel voor veel
kinderen, het signaal om de maag te
vullen. Zeker de warme maaltijden
waren voor veel kinderen heerlijk.
Aardappelen, groenten, vlees en
een toetje. Je moest je pap of pudding wel van hetzelfde bord eten.
Reken maar dat vooral de kleintjes
aan het eind van de dag compleet
op waren en direct in slaap vielen.
Sommigen kinderen (van groep 1
t/m 6), hadden hun blaas nog niet
helemaal onder controle. Zij hingen
dan een handdoek op hun bed en de
nachtwacht liet ze, laat in de avond,
nog een keer plassen.
Na een week werd het toch weer
zondag. De dag dat je ouders mochten komen. Zij kwamen met de bus
vanaf de KSV. Sommige kinderen
vonden het eigenlijk een verstoring
van hun vakantie. Er waren er ook
bij, die ineens heimwee kregen. An-

deren waren juist blij, dat de ouders
kwamen. Dan werd hun zakgeld
aangevuld. Dan kon je elke avond
een boodschappenbriefje maken. ’s
Morgens kreeg je de snoep, die je
besteld had. De meesten bewaarden
toch nog wat centjes om een souvenirtje te kopen voor thuis.
Finale
Zo gingen die twee weken heel
snel voorbij en was het tijd voor
de afscheidsavond. Elke groep had
wel iets ingestudeerd en liet hun
presentatie zien. Dan werd het echt
laat voor ons. Als ﬁnale hadden we
de strijd, wie heeft het schoonste
huisje? We begonnen er eigenlijk
al op vrijdag mee. De houten vloer
van je huisje boenen, liefst met
chloor. ‘s Zaterdags alle dekens
uitkloppen, toilet en badruimte
schoonmaken. Ja, en dan weer naar
huis.
Totaal uitgeput, kilootje zwaarder
en lekker bruin, de bus in. We hadden nog wel de fut om tijdens de
reis te zingen. Vooral het potje met
vet werd vaak gevuld. Zodra we bij
de Punt kwamen, gingen we natuurlijk allemaal onder de banken. Bij
de KSV stonden de ouders klaar om
hun lieverdjes op te halen, het feest
was over. Weer wachten tot het
volgend jaar!
Gerda van Geene
Dreef 35
3204 GB Spijkenisse
0181-644928

- De keukenbrigade -

Hotel Berg en Dal
Roodweg 18 Epen, 043-4551383
www.bergendalepen.com
info@bergendalepen.com

Een gezellig familiehotel, te midden van een
prachtig wandel en fietsgebied in Zuid-Limburg.
Voor div. arrangementen bezoek onze website.

Brunchen op een prachtige
authentieke & sfeervolle locatie
elke 1ste zondag van de maand

2de Paasdag, Moederdag, 2de Pinksterdag, Vaderdag

11:00-14:00 uur
Voor al uw feesten en partijen de ideale locatie!

€26 50
p.p.

3-12 jaar € 12,50

Kijk voor meer data & informatie op: www.oliphant.nl

Kromme Zandweg 90, Rotterdam

Reserveer nu! 010 - 429 08 89
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Special
Genieten van rust,
ruimte en natuur
bij Landal GreenParks

- Advertorial -

Er even heerlijk tussenuit op de Veluwe in Gelderland. Genieten van rust, ruimte en natuur
bij Landal GreenParks. Onze bungalowparken, met veelal vrijstaande bungalows, vindt
u midden op de Veluwe. De natuur rondom onze parken leent zich uitstekend voor lange
fietstochten. En onderweg vindt u vast een mooi plekje om heerlijk te picknicken.
Speciaal voor u heeft
Landal GreenParks een
De Oud-Rotterdammer
arrangement samengesteld:
• Verblijf in een
standaard bungalow.
• Twee dagen een huurﬁets met

De Oud

Dé gratis krant voor de 50-plusser

Oplage: 121.500 ex.

• Toeristenbelasting en reserveringskosten.

Miggelenberg (Hoenderloo),
Rabbit Hill (Nieuw Milligen).

Het Oud-Rotterdammer arrangement is
ook geldig op: Landal Heideheuvel
(Beekbergen), Heihaas (Putten),
Landgoed ’t Loo (’t Loo-Oldebroek),

Interesse?
Voor meer informatie, prijzen overige
parken, data najaar, reserveringen en
voorwaarden kijk op

arrangement

al vanaf € 135,- p.p.

3e t/m 6e persoon

€ 45,- p.p.

drie versnellingen.
• Fietskaart en ﬁetsroutes.
• Picknickmand met inhoud.
• Fles wijn en welkomstpresentje in de
bungalow.
• Opgemaakte bedden bij aankomst.
• Keuken- en handdoekenpakket.

www.landal.nl/DOS01L
of bel 0900–8842 ( € 0,20 p. min.).
Vermeld bij uw reservering wel de
code: DOS01L

Prijsvoorbeeld
Data en prijzen

prijzen zijn per persoon
(bij 2 personen).
Midweek (ma-vr)
11, 18 april
9, 16, 23 mei
6, 20, 27 juni
Weekend (vr-ma)
8, 15 april
6, 13, 20, 27 mei, 17, 24 juni
3e t/m 6e persoon € 45,- p.p.

Landal
Coldenhove

(Eerbeek, Veluwe,
Gelderland)
€ 135,€ 185,€ 185,€ 145,€ 195,-
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Special
Met fiets en
boot naar Hilversum

Vakantie voor ouderen
niet altijd vanzelfsprekend

Omstreeks 1943 had mijn vader een hele week vakantie en dat was
iets bijzonders. Geld om op vakantie te gaan hadden we niet, maar
we mochten bij een neef en nicht in Hilversum komen logeren.

Voor veel ouderen is het niet vanzelfsprekend op vakantie te gaan.
Zij ondervinden allerlei drempels
om erop uit te gaan. Bijvoorbeeld
doordat ze in hun dagelijks leven
niet zonder zorg kunnen, een
smalle beurs hebben of simpelweg
niet weten van het bestaan van
deze vakanties.

De reis daarheen was een hele onderneming. Voor dag en dauw bepakt en bezakt
op de ﬁetsen naar het Maasstation, want
daar lag de boot, die ons naar Vreeswijk
zou brengen. Belegde bruine boterhammen
en wat te drinken hadden we bij ons. Ik
was enig kind en verheugde me op de logeerpartij, want op ons logeeradres waren
een meisje van een jaar of vier en een nog
kleiner jongetje. Het was een mooie boottocht, we waren niets gewend, dus het was
al volop vakantie. In Vreeswijk stapten we
weer op de ﬁets. Bij de eerste bocht lag
mijn moeder al op de grond: “Ja, ik zag
ineens dat water en dacht: ik kan beter hier
afstappen dan in het water vallen.” Het was
niet de laatste keer dat ze van de ﬁets viel
en iedere keer waren dan haar kousen, een
kostbaar bezit in die tijd, kapot. Moeder
was helemaal niet gewend te ﬁetsen, in
Rotterdam deed ze dat nooit.
Verbouwereerd
Voor het avond was, waren we op de
plaats van bestemming. De maaltijd stond
al klaar. De afspraak was dat moeder wat
in de huishouding zou helpen, zodat we

bijna alle dagen op onze ﬁetsen een tochtje
konden maken, of in het bos wandelen en
picknicken. Onze neef was ook een paar
dagen vrij. Op één van die ﬁetstochten
hoorden we opeens een gil. Vader en moeder reden achter, maar toen we omkeken
was alleen vader nog te zien, die verbouwereerd in de struiken keek. Moeder had
zeker weer iets gevaarlijks gezien, want zij
was van schrik een greppel ingereden. Met
ﬁets en al verdween zij tussen de begroeiing. Ook dit liep gelukkig goed af, behalve...de kousen! Eens aten we ‘s avonds
rode bietjes, kroten op z’n Rotterdams. Er
bleef nogal wat over. Met uitjes, komkommer en azijn maakte mijn moeder een lekker slaatje. Dat namen we de volgende dag
mee naar het bos, met bordjes en lepels.
Heerlijk bij de boterhammen. Ik ben nu 81,
we hebben intussen heel wat van de wereld
gezien, vliegend, kamperend en rondtrekkend met onze camper. Maar die eerste
vakantie vergeet ik nooit.
Riet Jelsma-van Sluis
Maria Wesselingstraat 219
3065 GD Rotterdam

Er zijn diverse organisaties die aangepaste
vakanties voor ouderen aanbieden, zoals de
Stichting Mens en Samenleving. Jaarlijks gaan
circa 700 ouderen met deze stichting op vakantie.Veelal zelfredzame ouderen, ouderen met
lichte (zorg)ondersteuning of beginnende dementie, mantelzorgers en hun verzorgde samen
en ouderen, die afhankelijk zijn van intensieve,
lichamelijke zorg.
Nooit te oud
Mensen zijn nooit te oud zijn om op vakantie te
gaan, vindt de Stichting Mens en Samenleving.
De stichting doet haar uiterste best eventuele belemmeringen om op vakantie te gaan, voor haar
gasten weg te nemen. Wanneer ouderen eenmaal
op vakantie zijn, hebben ze daar geen spijt van.
Eén van de vakantiegasten vertelt: “Dit was mijn
eerste keer niet zelfstandig op vakantie. Ik heb er
tegenop gezien, maar heb geen spijt. Het was een

heerlijke week.”
De vakantieweken kenmerken zich door een
kleinschalige opzet, deskundige en betrokken
vrijwilligers, ruimte voor de gasten om hun
eigen keuzes te maken voor programmaonderdelen. Tijdens de vakanties staan de gasten centraal
en de persoonlijke zorg en aandacht doet hen
goed. De eerste ouderen hebben zich al ingeschreven voor één van de zes vakantielocaties in
Nederland.
Kennismakingsaanbod
Wilt u kennismaken met de vakanties van Stichting Mens en Samenleving? Maak dan gebruik
van een speciaal lezersaanbod. In de Paasweek
(22 t/m 29 april 2011) kunnen ouderen op
vakantie in een karakteristiek Noord-Hollands
4-sterren hotel in De Rijp (op basis van volpension). Lezers van dit blad ontvangen eenmalig
€ 80 p.p. korting op de kamerprijs. Deze vakantieweek is speciaal voor mensen met een lichte
zorgvraag, die gebruik maken van een rollator/
scootmobiel.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of
vrijblijvend een brochure bestellen door te bellen
met 0318 – 485 183.
Kijk voor meer informatie op
www.smsvakanties.nl.

Luxe campingvakanties voor
een scherpe prijs
Op zoek naar luxe en comfort én
wil je genieten van het buitenleven? Ecamp biedt meer dan 270
campings in Europa. Allemaal met
een heerlijke ligging en compleet
ingerichte accommodaties. Bovendien geniet je van talloze faciliteiten: van zwembad en restaurant tot
wellness- en golffaciliteiten.

BTR International:
Ruim 270 campings in:

Nederland
België
Luxemburg

Voordeel in het laagseizoen

Duitsland

Welke camping je ook kiest, bij
Ecamp ben je altijd verzekerd van
een scherpe prijs. In het voor- en
naseizoen profiteer je op veel
campings ook nog eens van
aantrekkelijk voordeel zoals gratis
nachten.

Oostenrijk
Denemarken
Zweden
Frankrijk
Spanje
Portugal

Ontdek glamping met Ecamp

Italië

Ook voor uniek vakantie vieren zit
je goed bij Ecamp. Denk aan een
luxe stacaravan met privé-jacuzzi of
een schitterende safaritent op basis
van halfpension! Bekijk al onze
glampingtips op:
www.ecamp.nl/bijzonderverblijven

Kroatië

Meer informatie of reserveren?
Ga dan naar www.ecamp.nl
of bel 033 - 422 04 70

50 Plus reizen
tegen betaalbare prijzen!

De samenwerking tussen De Oud-Rotterdammer en reisorganisatie BTR
International blijkt een succes. De reizen van de touroperator sluiten goed
aan bij de lezers van de krant, aangezien zij zich ook specifiek richten op
de wensen en behoeften van senioren.
BTR biedt een breed scala aan 50 Plus Reizen:
van autovakanties naar de mooiste plekjes met
een verblijf in één van de BTR Senior Hotels,
uitstekend verzorgde excursiereizen per luxe
touringcar met diverse opstapplaatsen in de
Randstad, tot riviercruises over de mooiste
rivieren van Nederland en Duitsland met het
sfeervolle cruiseschip het MPS Brillant. In tegenstelling tot andere reisorganisaties, waar vaak
nog van alles bijbetaald moet worden, worden
de autovakanties en excursiereizen uitgevoerd
met een zogenaamde ‘Alles Inclusief’ formule,
dit betekent dat naast het ontbijt, de lunch en het
drie-gangendiner ook de drankjes ’s avonds in
de prijs zijn inbegrepen. Tijdens de riviercruises
kunt u genieten van een volpension verzorging,
met op gezette tijden een kopje kofﬁe of thee met
iets lekkers.

U vindt BTR International regelmatig in deze
krant met aantrekkelijke lezersaanbiedingen,
waarbij u door middel van een code altijd
proﬁteert van speciaal voordeel. Deze keer kunt
u met korting mee met een perfect verzorgde
5-daagse excursiereis ‘Alles Inclusief’ naar het
romantische Ahrdal in Duitsland, waar ze u alle
hoogtepunten van deze mooie streek laten zien.
Zie de lezersaanbieding elders in de krant!
Voor de geschiedenis en uitgebreide informatie
van BTR International kunt u een gratis reisbrochure aanvragen, of kijken op hun internetsite
www.btrreizen.nl. Het telefoonnummer is 055
5059500 en ze zijn bereikbaar van 08.30 uur tot
17.30 uur.
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Special
Select Voyages vaart 3J’s
naar het Songfestival!

Jachtverhuur
Steenbergen

Select Voyages, aanbieder van luxe riviercruises, vaart op 5 mei naar Düsseldorf
met het luxe vijfsterren riviercruiseschip ms Royal Crown en zal ook het onderkomen worden gedurende het Songfestival van de Nederlandse inzending, de
3J’s. Daarnaast zal het riviercruiseschip fungeren als basis voor diverse radio en
televisieprogramma’s, die vanaf het schip worden uitgezonden.

Òvolop genieten door veilige en betrouwbare zorgÓ
Voor u bestemd?
U geniet of gaat genieten van een verblijf op Curaçao
en heeft behoefte aan zorg? Dan is de organisatie van
uw zorg in goede handen bij Zorg & Zon.
Wat kunt u verwachten?
Zorg & Zon zorgt voor de door u gewenste zorg. Deze
zorg kan bestaan uit specialistische of verpleegkundige
zorg, maar ook uit algemeen dagelijkse ondersteuning.
Door de geboden zorg kan ook uw mantelzorger
genieten van het verblijf.
Zorg & Zon is 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u
bereikbaar.
Waarom is het voor u aantrekkelijk?
Zorg op tijd op maat: Zorg & Zon stemt het zorgaanbod
af op uw vraag naar voorzieningen of uw zorgindicatie.
Veilig en betrouwbaar: De zorg is georganiseerd naar
Nederlands model en kwaliteit en wordt geleverd door
ervaren artsen, verpleegkundigen, paramedici etc.
Kosten: De reis en het verblijf betaalt u zelf. De zorg
wordt afgerekend met uw zorgverzekeraar. Zorg &
Zon speelt hierin een cošrdinerende rol.
Wilt u meer weten?

http://zorgenzon.info
	
  

	
  

U REIST
COMFORTCLASS
4/5 DAGEN PRAAG, PARIJS,
BERLIJN OF LONDEN

 Voor een heerlijke, rustgevende vaarvakantie
hebben wij luxe motorjachten te huur met slaapgelegenheden
tot 6 volwassenen.
 Binnen- en buiten-besturing
aanwezig.
 Vaarbewijs NIET
noodzakelijk.

Voor meer informatie:
Tel. 0167-530333
of 06-23603307
E-mail:
verhuur@jachtverhuursteenbergen.nl
Website:
www.jachtverhuursteenbergen.nl

gecompleteerd met de gemoedelijke Switzerland II, gerenoveerd
2001 en de 190 passagiers
tellende Serenity, bouwjaar
2006. De luxe schepen bieden
de gasten faciliteiten, comfort en
excellente service, vergelijkbaar
met de bekende vier- en vijf
sterren hotels en zijn volledig
ingericht naar de wensen van de
moderne reiziger. De schepen
van Select Voyages zijn dit jaar
te vinden op de Nederlandse
en Belgische Waterwegen, de
Rijn, Moezel, Neckar, Main en
Donau.
We zetten met Select Voyages een nieuwe standaard in
riviercruises in de Nederlandse
markt. Veel mensen hebben
geen idee wat er tegenwoordig
mogelijk is op een riviercruiseschip. Cruisen op de rivieren is
met Select Voyages ook voor

een veel breder publiek interessant geworden. Onze schepen
voorzien in de huidige behoefte
van de consument, die op zoek
is naar kwalitatief hoogstaande
vakanties. Wij bieden een prima
prijs/kwaliteitverhouding zonder
concessies te doen aan comfort
of service. Wat ons betreft is het
nieuwe riviercruisen begonnen.
Select Voyages is een dochteronderneming van Euro Shipping
Voyages. ESV is een particulier
bedrijf, opgericht in 2005 te
Bemmel en onderdeel van de
Van Meegen Group. Select Voyages heeft tot doel om unieke
riviercruises aan te bieden op
luxe schepen, Gasten van luxe
en ruimte te voorzien, alsmede
zeer goede service en schitterende vaarroutes, om zodoende
het traditionele beeld van de
riviercruises te doorbreken.

Bolderman.nl voordeligste excursiereizen
10 DAGEN HET
PRINSDOM ANDORRA

slechts v.a.

slechts v.a.

• 3/4 overnachtingen op basis van
logies en ontbijt in 2-pers.kamers
met faciliteiten
• Dagelijks ontbijtbuffet
• Excursies met bus (excl. entreegeld)
• Stadswandeling o.l.v. gids
• Luxe touringcar, chauffeur/reisleider

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in midden-Frankrijk o.b.v. halfpension
• 7 nachten in ****hotel Piolets Resort
en Spa
• Ontbijtbuffet, 3-gangendiner of -buffet
• Excursies met bus (excl. entreegeld)
• Comfortclass touringcar, chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

Vertrekdata: 17, 24, 31 mrt. / 7, 14, 18, 21, 25,
28 april / 2, 9, 16, 23, 30 mei, etc.

8 DAGEN BRETAGNE & NORMANDIË
EN DE INVASIESTRANDEN

399,-

99,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

elect Voyages heeft op dit
moment zes toonaangevende
riviercruiseschepen geheel in
eigen beheer. Het klassieke
5-sterren riviercruiseschip Royal
Crown, bouwjaar 1996, ook wel
‘First Lady van de Europese
rivieren’ genoemd, is een ultiem
voorbeeld van luxe en elegantie
van het hoogste niveau. Het
schip biedt haar gasten o.a.
ruime suites, sauna, wellnessen beautysalon. Daarnaast
biedt Select Voyages de luxe
riviercruiseschepen Serenade 1,
bouwjaar 2005, en Serenade 2,
bouwjaar 2007, aan. Dit zijn moderne schepen, die beschikken
over luxueuze ingerichte suites
met een zithoek, ﬂatscreen TV,
kluisje, minibar en kofﬁe- en
theefaciliteit. Uniek voor riviercruiseschepen zijn de ruime
badkamers met ligbad en aparte
douchecabines. De vloot wordt

10 DAGEN ROVINJ / VRSAR KROATIE

10 DAGEN ISTRIË OPATIJA

slechts v.a.

8 DAGEN WENEN EN OMGEVING

slechts v.a.

399,-

slechts v.a.

399,-

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in de omgeving van Nürnberg
o.b.v. halfpension
• 7 nachten in Opatija in een comfortabele
kamer met bad/douche en toilet
• Ontbijt en 3-gangendiner
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar, chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten omgeving Zuid-Duitsland o.b.v.
halfpension
• 7 overnachtingen in een schitterend gelegen
hotel. Kamers v.v. airco, balkon, TV, minibar,
ruime badkamer met douche en toilet, binnen- en buitenzwembad
• Comfortclass touringcar, chauffeur/reisleider
• Dagelijks ontbijtbuffet en diner
• Excursies (excl. entreegelden)

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in Z-Duitsland o.b.v. halfpension
• 5 nachten in Eichgraben in een comfortabele kamer met bad of douche, toilet, enz.
•Ontbijtbuffet en een 3-gangen diner
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar, chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

Vertrekdata: 18, 25 april / 2, 16, 30 mei / etc.

Vertrekdata: 18, 25 april / 2, 9, 16, 23, 30 mei / etc.

Vertrekdata: 11, 18, 25 april / 2, 9, 16, 23, 30 mei / etc.

Vertrekdata: 4, 25 april / 9, 23 mei / etc.

10 DAGEN TOSCANE:
FLORENCE, PISA EN ELBA

12 DAGEN DALMATISCHE KUST

12 DAGEN KLASSIEK ITALIË

12 DAGEN BERLIJN / PRAAG /
BOEDAPEST / WENEN

slechts v.a.

slechts v.a.

539,-

595,-

slechts v.a.

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

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 1 nacht op heenreis in Z-Duitsland
• 1 nacht op terugreis in Z-Duitsland
• 7 nachten in het **** Grand Hotel du Park et
Regina, kamer met douche, toilet, tv, telefoon,
zwembad en lift. Nabij terme park Montecatini,
oude centrum en tandradbaan.
• Ontbijtbuffet en 3-gangendiner
• Excursies (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar, chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten omg. Z-Duitsland o.b.v. halfpension
• 1 nacht omg. Opatija o.b.v. halfpension
• 4 nachten in ***plus hotel Zora te Primosten
• 3 nachten in het ***hotel Jadran in Gradac
• 1 nachten in hotel Carlstad Karlovac
• Dagelijks verzorging o.b.v. halfpension
• Excursies met bus (excl. entreegeld)
• Comfortclass touringcar, chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

Vertrekdata: 25 april / 16 mei / etc.

Vertrekdata: 18 april / 2, 16, 30 mei / etc.

Vertrekdata: 25 april / 9, 23 mei / etc.

Ook vertrek in de

meivakantie!

slechts v.a.

slechts v.a.

599,-

599,-

599,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

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

• 2 nachten omgeving Berlijn
• 2 nachten omgeving Praag
• 3 nachten omgeving Boedapest
• 3 nachten omgeving Wenen
• 1 nacht in Zuid Duitsland
• Ontbijt en 3-gangendiner
• Excursies met bus (excl. entreegeld)
• In de steden 1 dagdeel NL sprekende gids
• Comfortclass touringcar, chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

Vertrekdata: 25 april / 9, 23 mei / etc.

Vertrekdata: 25 april / 23 mei / etc.

Voor brochure en boekingen

(0318) 58 09 58

www.bolderman.nl

Bij Bolderman
aanbetalen
niet verplicht!
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Vakantie met Zon, Zee en Zorg

:
ET
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Huize ten Donk
wint
Gouden Kei
Aan de Molenlaan te Hillegersberg wordt momenteel een particuliere
woon/zorg voorziening
gebouwd. Naar verwachting is Huize ten Donk
medio 2011 gereed.
Huize ten Donk speelt in
op twee grote landelijke
trends; de toenemende
vergrijzing en de stijgende vraag naar zorg en
toenemende bezuinigingen in de reguliere zorg.
Wie nog geen half jaar geleden
langs de Molenlaan (gelegen
enkele meters van de Prinses Irene
Brug) reed, zag een stuk braakliggend terrein.Nu wordt er dagelijks
gewerkt aan de realisatie van
Huize ten Donk.
De kelder, met onder andere
parkeergelegenheid, en de begane grond zijn reeds zichtbaar.
Momenteel wordt gewerkt aan
de eerste en tweede etage van het
huis. Om tot een optimaal resultaat
te komen is in de voorbereiding
nauw samengewerkt met de
gemeente en andere partijen, zoals
de brandweer. Het huis voldoet
aan alle wettelijk gestelde eisen
en wordt zo duurzaam mogelijk
gebouwd.
Dankzij de aandacht en precisie
waarmee het project is opgezet, heeft Huize ten Donk de
prestigieuze prijs “De Gouden
Kei” gewonnen. De Gouden Kei
wordt jaarlijks toegekend aan een
project, onderneming of onderscheidend initiatief op het gebied
van vastgoed.
Sterk punt van Huize ten Donk is
de kleinschaligheid. Met slechts
20 wooneenheden zal er meer
aandacht en zorg zijn voor de
bewoners. Het hele project is erop
gericht dat de bewoners zich thuis
en veilig voelen.
Er is al veel interesse voor Huize
ten Donk. Mensen met een zorgbehoefte zijn verzekerd van 24 uur
per dag zorg door de aanwezigheid van een zorgteam. Ook wordt
er veel aandacht besteed aan de
maaltijden en de schoonmaak
binnen Huize ten Donk. Zo wordt
er een totaalpakket aan zorg geboden, afgestemd op iedere bewoner
individueel.
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Voor zwemwedstrijden in de
Schie liep heel Rotterdam uit
Met het ‘Rondje Noordereiland’
en het ‘Delfshavens kampioenschap’ is het wedstrijdzwemmen in open water in Rotterdam
de afgelopen jaren weer actueel
geworden. Het roept herinneringen op aan de tijd dat de
wedstrijden in de Schie buitengewoon populair waren.

Het begon in 1920, toen de Rotterdamsche Zwemclub (RZC) besloot een
zwemwedstrijd voor dames en heren
over drie kilometer te organiseren in de
Delfshavense Schie. Er werd gezwommen vanaf de Spoorbrug (nabij het
botenhuis van de Roei- en Zeilvereeniging ‘De Maas’) in de richting
van Delfshaven met als keerpunt de
Lage Erfbrug (einde Nieuwe Binnenweg). De wedstrijden – op de eerste
zaterdag in juli - waren een regelrechte
propaganda voor de zwemsport. En
aan kijkers geen gebrek; circa 15.000
toeschouwers omzoomden de Schie.
De bekende Kralingse zwemmer R.C.
van Senus won de eerste wedstrijd bij
de heren.
Wisselbeker
De beste zwemmers en zwemsters
namen deel. Bij de dames won de
Rotterdamse Truus Klapwijk (ook
succesrijk schoonspringster) in de
jaren twintig niet minder dan zes maal.
Maar ook de bekende Marie (Zus)

- Groot Rotterdam van 17 juli 1931 doet verslag van de zwemwedstrijd in de Delfshavense Schie.
Op de foto’s onder meer zwemmer De Man, trainster Ma Braun, zwemster Zus Braun, minister Jan
Kan (vader van Wim Kan), zwemsters Puck Oversloot en Ida Breukel. -

Braun won driemaal (1929-1931). Bij
de heren was Dick de Man uit Utrecht
meervoudig winnaar. Zowel de heren
als de dames streden om de Miss
Blanche-wisselbeker.
Kon de wedstrijd in 1934 niet doorgaan
vanwege het overlijden van Prins Hendrik, in 1936 moest worden besloten
tot afgelasting voor langere tijd. Het
drukke scheepvaartverkeer maakte
het organiseren van zwemwedstrijden
niet langer mogelijk. Na de oorlog
werden de wedstrijden voortgezet. In
1946-1948 nog op Koninginnedag 31
augustus, daarna (na het aantreden
van koningin Juliana) begin augustus.
De belangstelling van de zwemmers
en zwemsters bleef groot. Zo kwam

bijvoorbeeld zelfs Geertje Wielema aan
de start. Ook het publiek bleef uitlopen.
Toch kwam er in de loop van de jaren
vijftig een eind aan het fenomeen. De
wedstrijden vielen niet langer te combineren met het scheepvaartverkeer.
Rotterdamse Schie
Op 31 augustus 1922 werd voor de
eerste keer om het snelst gezwommen in de Rotterdamse Schie, het
gedeelte waar nu de Schiekade loopt.
Het Comité ter Behartiging van Nationale Belangen had RZC gevraagd op
Koninginnedag een volkszwemstrijd
over twee kilometer te organiseren.
Die wedstrijd was voorbehouden aan
ingezetenen van Rotterdam en vooral

bedoeld voor niet-wedstrijdzwemmers.
Het parcours liep vanaf de Provenierssingel richting Heulburg (nu kruispunt
Walenburgerweg-Bergweg) tot de
voormalige Melkmarkt en terug. De
wedstrijd vormde het begin van een
succesvolle reeks, waarbij ook altijd
een wedstrijd gekleed reddend zwemmen (om de Daverman-wisselbeker)
en een partij waterpolo te zien waren.
De eigenaar van café ‘Schiezicht’
(hoek Bergweg-Schiekade) stelde in
1929 voor ook wedstrijdzwemmers
en –zwemsters aan bod te laten komen
en stelde daarvoor prijzen beschikbaar.
Zodoende werd vanaf dat jaar gestreden om de ‘Schiezicht-wisselbeker’.
Meervoudige winnaars waren Ida
Breukel (dames) en Wim Delwel en
A. Voorwinde (heren). Maar ook de
volkszwemwedstrijd bloeide in de
jaren dertig. Het aantal inschrijvers was
vaak zo groot dat eerst een zwemproef
in zwembad ‘Het Zwarte Plasje’ in Hillegersberg moest worden afgelegd, om
toegelaten te worden.
Op 31 augustus 1939 was de Rotterdamse Schie voor de laatste keer
het strijdtoneel. De demping van de
Schie maakte een eind aan een geliefd
volksfeest op Koninginnedag in de
binnenstad.
Cees Zevenbergen

Nog raadsels rond dood
matroos Willem Blokland
In de vorige uitgave van De Oud-Rotterdammer stond een artikel
over het overlijden van matroos Willem Blokland (18 jaar) aan boord
van De Kara, een tanker van Shell. Hij overleed op 14 september
1964 aan boord van het stoomschip voor de kust van West Afrika en
werd begraven nabij Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. Zijn
drie jaar jongere broer Cor Blokland vraagt zich nu, 47 jaar later, in
zijn flat in de Afrikaanderwijk af, waaraan zijn broer destijds is overleden. Hij bezit een foto van de begrafenis, die in deze krant werd
afgedrukt. Daarop zijn verschillende reacties gekomen van medeopvarenden uit die tijd.
Joop Slagboom herkende zichzelf
op de foto. Hij was toen 26 jaar en
leerling-matroos op De Kara. Hij kan
zich een en ander nog goed herinneren.
‘’Willem Blokland werd bewusteloos
in de gemeenschappelijke wasruimte
gevonden. Een uur later kwam er een
Frans oorlogsschip langszij met een
arts aan boord. Deze constateerde dat
Blokland was overleden. Volgens deze
arts waren opengebarsten maagzweren de doodsoorzaak. Ik vond het wel

vreemd, dat de kapitein besloot de
jongen in Sierra Leone te begraven.
Dat was ongebruikelijk. Er was een
speciale koelcel voor dit soort gevallen aan boord. We waren van Nigeria
onderweg naar Hamburg en hadden
het stoffelijk overschot dus makkelijk
kunnen meenemen en in Nederland aan
wal kunnen brengen. Zijn dood verraste
ons allemaal. We wisten niet dat hij zo
ziek was, al dronk hij wel veel.”
Willem Blokland, die inmiddels heeft

- De begrafenis van Willem Blokland in Sierra Leone. -

gesproken met Joop Slagboom, is verheugd dat het artikel in De Oud-Rotterdammer enige klaarheid in de dood van
zijn broer heeft opgeleverd, maar hij
zou graag meer willen weten. “Ik ben
nog niet overtuigd van de doodsoorzaak van mijn broer. Vooral doordat
Shell zei dat hij was overleden aan
maagkanker. Dat is toch iets anders. En

natuurlijk vind ik het vreemd, dat de
kapitein besloot tot een begrafenis in
West-Afrika en daarvoor speciaal aan
land ging, terwijl dat ongebruikelijk en
onnodig was.”
Dirk Mellema
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endig
Levensloopbest
wonen

BOUW GESTART
Oplevering medio 2012

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

* Stoelen matterij

Naicom Computer – R’dam Noord (t.o. Correct Bergweg)

* Antiek restauratie

PC-REPARATIE v.a. € 20,-

Wist u dat wij: Al meer dan 13 jaar
de pc-speciaalzaak in R’Noord zijn
Alle merken computers repareren
(ook aan huis v.a. €35,-)
Speciale Senioren PC plan hebben
Goedkope printer cartridges verkopen

Uw oude cartridges
voordelig hervullen (v.a.€8,-)
Tel. 010 - 26 57 337 www.naicom.nl

Benthuizerstraat 10a R’dam di-za 10 - 17:30

* Gordijnen atelier
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684

Reeds

%t
6e0
rkoch
v

DE REIGERS
IJsselmonde - Rotterdam

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

BEZOEK HET VERKOOPCENTRUM
OPENINGSTIJDEN woe 15.00 -18.00
do
9.00 -11.00

vrij
zat

15.00 -18.00
11.00 -13.00

• 2-, 3- en 4-kamerappartementen in 10 typen
• Servicediensten als zorgteam, fysiotherapie, restaurant en kapsalon,
van Stichting Humanitas
• Weids, vrij uitzicht vanaf uw balkon of terras
• Voorzieningen en winkels in de directe omgeving (Keizerswaard)
• Geen risico op dubbele woonlasten door terug- en/of inkoopgarantie
• Eigen parkeerplaats op afgesloten terrein mogelijk
terugkoopgarantie
& inkoopgarantie

• Koopprijzen van  173.000,- v.o.n. tot  299.500,- v.o.n.

www.wonenindereigers.nl
Verkoopinformatie:

Een ontwikkeling van:

010 - 424 88 88

0180 - 628 683

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
Dam 22
Openingstijden:
Rotterdam
Schiedam
di. t/m vr. 11.00 - 17.00 uur • za. 11.00 - 16.00 uur

Tel: 010-2188876

www.miedemaenzn.nl

Tel: 010-2734727

GRATIS

HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (82)
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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 op zaterdag 23 april om 12.30 uur in historisch museum Schielandshuis
door overhandiging van het eerste exemplaar door burgemeester Ahmed Aboutaleb aan zoon Milan van voormalig burgemeester André van der Louw.
Lezers van De Oud-Rotterdammer zijn hierbij welkom. Bijgaande foto is er een van de 160 foto’s die door de samenstellers van het boek zijn geselecteerd.
Voor de herkenning en bijzondere gegevens vragen zij de hulp van lezers van De Oud-Rotterdammer.

Werkbezoek
André van der Louw (1933-2005) was van 1974 tot
1981 een burgemeester van het volk. Al direct na
zijn opvolging van het legendarische burgemeesters-echtpaar Wim en An Thomassen werd dat duidelijk. Van der Louw maakte in de eerste maanden
na zijn benoeming veel tijd vrij voor het afleggen
van kennismakingsbezoeken. Met de onafscheidelijke pijp in zijn hand of tussen de lippen bevond
hij zich, het liefst op de fiets, graag onder de Rotterdammers om met hen kennis te maken. Zoals op
de foto van 22 mei 1975 bij de buurtwinkel van het
wijkorgaan Spangen op de hoek van Spiegelstraat
en Spartastraat. Van protocollen moest Van der
Louw niet veel hebben, soms tot wanhoop van zijn
ambtenaren en voorlichters. Waarschijnlijk waren

het gewone-man-zijn, zijn houtje-touwtjejas, zijn
meestal warrige kuif en vaderlijke pijp, die hem zo
geliefd maakten. Als het zo uitkwam, betrok Van
der Louw ook zijn zonen Milan en Petar bij officiële gebeurtenissen. Zo draafde het trio op 7 april
1975 op voor de aftrap van de openingswedstrijd
van een straatvoetbaltoernooi op het Afrikaanderplein, die werd geleid door niemand minder dan
scheidsrechter Frans Derks.
De samenstellers van ‘Henk Hartog Rotterdam
gefotografeerd’ zijn nieuwsgierig naar de namen
van de mensen op de foto en hun beleving rond zijn
werkbezoek. Reacties graag naar reinw@telfort.
nlReserveren voor deel 2: arnoudvoet@online.nl

Lens van Hartog reactie’s

Burgemeester Aboutaleb presenteert tweede boek van Henk Hartog

‘Rol van Neelie was uitstekend’

‘Rotterdam
Gefotografeerd 1970-1980’

- Delegatiereis naar Rusland.
Foto Henk Hartog/uitgeverij Voet -

bereiken via zijn vrouw, die zijn agenda bijhield
en ook waar hij (meestal) ‘s avonds ging eten.
Piet haalden we op in de Mariastraat, waarbij
het gebeurde, dat hij zich niet geschoren had en
hij dan beloofde wat achteraan op de bühne te
blijven staan. Natuurlijk was dat uitgerekend het
geval bij een optreden in de Gashouderstraat,
waar ook tv-opnamen gemaakt werden mét
close-ups.
Jack Spijkerman (van Kopspijkers) heeft ‘m een
keer bij de Nieuwe Maas op een dukdalf gezet
met zijn altsax. Piet dacht er onderuit te komen,
door te zeggen dat zijn koffer kapot was gegaan.
Jack is toen bij het accordeonpaleis in de Van
Speykstraat persoonlijk een nieuwe gaan kopen.

- Piet le Blanc in de Kuip.
Foto Henk Hartog/uitgeverij Voet -

Piet le Blanc
Er kwamen ook reacties op de DDLVH-foto
van 8 maart van saxofonist Piet le Blanc van
onder anderen van Jan van de Breevaart (Jan.
vandeBreevaart@uzk.nl) en Jan Divendal (jan.
div@kpnmail.nl). Van de Breevaart meldt: ,,Piet
Le Blanc ligt niet begraven, zoals Wikipedia
beweert, op de Katholieke Begraafplaats in
Crooswijk, maar op de Algemene Begraafplaats.
Ik ben daar namelijk als chauffeur en drager bij
geweest. Ik werkte toen (en nu weer) voor de
firma Van der Kraan aan de Oudedijk. Er was
ook een orkestje en de saxofoon van Piet lag in
een kist op zijn kist.’’
Musicus Jan Divendal speelde in de jaren zestig/
zeventig een aantal jaren met Piet le Blanc in
The Melody Players, samen met muziekmaatjes
Ton Smits en Sjaak Schenkeveld. ,,Piet kon je

En: ,,Een of andere gek liep op een zaterdagmiddag op de Kruiskade met een mes te zwaaien en
riep dat hij in zou steken op wie hem in de weg
liep. Piet had niets in de gaten en is toen (lichtgewond ) in zijn rug gestoken. In die tijd moest
je bij de apotheek per medicijn een rijksdaalder
bijbetalen. Als we Piet ophaalden voor een
optreden, moesten we eerst langs de apotheek
aan de Mathenesserlaan en hem vijf gulden
voorschieten. Hou maar in van mijn gage, riep
hij dan.’’

Hartog was onder vijf burgemeesters vaste fotograaf
van de gemeente Rotterdam. Daarnaast was hij
stadsfotograaf en leverancier van actuele persfoto’s
aan dag- en weekbladen. Zijn foto’s geven een
prachtig beeld van de stad en maken herinneringen
weer levend. De vele tienduizenden negatieven
van Henk Hartog zijn toevertrouwd aan uitgever
Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Deze heeft
met hulp van onder anderen journalist Rein Wolters
(redactiemedewerker van De Oud-Rotterdammer)
alle negatieven uitgezocht en grotendeels gescand.
Daarbij zijn prachtige foto’s te voorschijn gekomen.
Henk Hartog was een bescheiden mens, van wie
veel van zijn foto’s onbekend zijn gebleven. Tijdens
het uitzoeken, kwamen de samenstellers al snel tot
de conclusie dat zijn opnamen zich met de beste van
zijn tijdgenoten kunnen meten. Van deze bijzondere

en treffende foto’s, die Hartog maakte tussen 1960
en 1970, stelden zij het eerste deel samen, dat in
december 2009 warm werd ontvangen en geroemd
om de inhoud. Het tweede deel is ook 21,5 bij
27,5 cm en heeft als vaste verkoopprijs 24,95 euro.
Lezers van De Oud-Rotterdammer kunnen tot en
met 22 april intekenen én kiezen: óf het boek zonder
verzendkosten toegestuurd krijgen óf het tegen een
introductiekorting van drie euro voor €21,95 afhalen.Dit voordeel geldt tijdens deze periode ook voor
deel 1. Na 23 april vervalt de inschrijfkorting. Iedere
voorinschrijver is uitgenodigd op de presentatie en
dingt mee naar een van drie fraaie, door Urban Photos ingelijste, vergrotingen van een foto naar keuze
van Henk Hartog. Tevens is een deel van het werk
van Hartog op internet te zien en te bestellen op de
site www.fotovanrotterdam.nl

INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE UITGAVE
‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1970-1980’ (verschijningsdatum 23 april 2011)
NAAM en voorletters: ......................................................................................................................................
STRAAT: ...........................................................................................................................................................
POSTCODE EN PLAATS: ...............................................................................................................................
TEL: ................................................. (indien aanwezig) EMAIL: ...................................... (indien aanwezig)
AANTAL EXEMPLAREN: .....................
O komt het boek ophalen en betaalt de speciale intekenprijs van € 21,95 ( i.p.v. 24,95)
O wil het boek zonder verzendkosten opgestuurd krijgen en betaalt de vaste verkoopprijs van €24,95.
O Deel 1 ook tegen de voordeelprijs
de gemaakte keuze met X aangeven.

- Uitvaart Piet le Blanc met muziek.
Foto collectie Jan van de Breevaart -

Inschrijvers doen mee aan een verloting van drie vergrotingen van foto’s van Henk Hartog
Dit formulier uitknippen en in een gefrankeerde envelop opsturen naar Uitgeverij Voet, Dorpsstraat 158,
2903 LB Capelle aan den IJssel of de gegevens MAILEN naar arnoudvoet@online.nl of
FAXEN naar: 010-2847363.

$

Daarnaast herken ik, rechts van Bram in het zwarte pak,
de toenmalige voorlichter van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Direct links van Neelie staat zo te zien
Peter Meyer Swantee, toenmalig directeur van de Scheepvaart Vereniging Zuid (SVZ)). Ik herken wel een paar
andere gezichten, maar de namen zijn me ontschoten.
Het was overigens een prima delegatiereis, de rol van de
minister(Neelie Kroes) was ook uitstekend.’’

Milan van der Louw, de 47-jarige zoon van André van der Louw de voormalige burgemeester van Rotterdam (1974-1981), ontvangt zaterdag 23 april het eerste exemplaar
van het tweede deel van de trilogie ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd’. In dit
tweede deel zijn 160 foto’s opgenomen uit de periode 1970 – 1980, waarbij aansprekende van deze voormalige eerste burger. Zijn zoon krijgt dit bijzondere boek om 12.30 uur
in het Schielandshuis (Museum Rotterdam) aan de Korte Hoogstraat 31 overhandigd tijdens een presentatie door burgemeester Ahmed Aboutaleb, die daarmee de nagedachtenis aan Henk Hartog (1939-2002) en André van der Louw (1933- 2005) levend houdt.

$

Oud-wethouder Roel den Dunnen (marroel@
gmail.com) herinnerde zich de delegatiereis
op 11 juni 1982 naar Rusland, zoals gemeld in
‘Door de lens van Hartog (DDLVH)’ in De Oud
Rotterdammer. ,,Naast Bram Peper en Neelie
Kroes vind ik op de foto inderdaad mijzelf
terug, half verscholen achter die twee.
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Venrooy Tandtechniek
Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

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)



www.uitvaart.nl/mourik

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV
Neem vrijblijvend contact met ons op,

tel: 06 30 78 85 33
of mail ons:
info@woningontruiming-rijnmond.nl
of c.inny2010@hotmail.com
www.woningontruiming-rijnmond.nl

Onze diensten:
▪ Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.
▪ Afvoer restboedel in eigen beheer.
▪ Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

▪ Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

▪ Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

▪ Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

▪ Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

▪ Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig

BINNEN 14 DAGEN NA OFFERTE
Slagerij Bram Haak

Crooswijkseweg 83a, 3034 HG Rotterdam
tel: 010-4136664

4 voor

goud bekroonde
spare ribs van Sander Haak
500 gram



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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

€ 4,00
€ 4,50

Elke woensdag! Mager runder gehakt
500 gram
€ 2,95
Elke woensdag! Gekruid Varkens gehakt
500 gram
€ 2,95
Elke woensdag! H.O.H. gehakt
500 gram
€ 2,95

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ

Kun je blind ook
popstar worden?
Geef blinden en slechtzienden,
jong en oud, de kans om hun
muzikaal talent te ontwikkelen
en hun passie te volgen.

▪ Schoonmaken bedrijfspanden.
▪ Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

Aktie: gegrilde kippen poten

KUNSTGEBITTEN

www.steunbartimeus.nl

Geef op 400404
0
of doneer onlin
e

* Leder bewerking

COMPUTE

* Gratis offerte. ook aan huis

R STUK!!

* 3 jaar garantie
* Gratis ophalen en thuisbezorgen
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

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

Tel.: 078 - 6916684

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK
www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl
Boedelzorgdrager 125 x 89_TM 25-11-10 11:35 Pagina
1
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Ruim 15 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen
• Seniorenverhuizingen van groot naar klein
• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

Elke donderdag!
Goud bekroonde
Gehaktballen
5 halen 4 betalen
(5 euro)

Senioren die geen (goede) mogelijkheid hebben een executeur
te benoemen zijn bij ons aan het goede adres. Met behulp van
een advocaat en een notaris regelen wij het voor u.
Wilt u hierover meer weten of heeft u
vragen bel of mail ons gerust.
Mevr Katerina Jirka
070 - 306 16 96 / 020 - 419 24 29
010 - 484 0 999 / 035 - 538 66 66

Al onze Vleeswaren zijn

GLUTEN VRIJ
en zelf gemaakt !

W W W. B O E D E L Z O R G D R A G E R . N L

I

INFO@BOEDELZORGDRAGER.NL

8mm Smalfilms op DVD
Via professionele telecine techniek
(geen muurprojectie)


€ 1,50 per aangeleverde minuut en



€ 7,50 instelkosten per spoel
Kom gerust eens langs

Dia’s op DVD


€ 0,30 per dia



Korting op grotere aantallen



Minimumkosten € 10,00

ook voor overzetten van negatieven, video's,
LP's, bandrec order- of c assett et apes
Vraag vrijblijvend naar een offerte

WMpr
Lavasweg 19
Hoogvliet

EIGEN WERKPLAATS
www.wmpr.nl
tel: 010 7500092

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

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

met een persoonlijke stijl

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

naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

RIJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLUIS - TELEFOON (0181) 337395
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L
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- Ruim vier decennia heeft W.Th. Butzelaar
(1909-1993) zich ingezet voor de wijk- en
speeltuinvereniging Tarwewijk. Foto collectie Rein Wolters -

Zonder speeltuin
was je jeugd geen echte jeugd
- Ben Wind -

Galerie met ‘Een
echte Ben Wind’
Wie de mooiste maritieme
en havenfoto’s wil zien, kan
vanaf 1 april terecht in de
Photo Gallery Ben Wind aan de
Prins Hendrikkade 124a op het
Noordereiland in Rotterdam.
Ben Wind is eind juni vorig jaar
op 57-jarige leeftijd tijdens zijn
werkzaamheden bij een tragisch ongeval met een helikopter op de Maasvlakte om het
leven gekomen.

Bij de ofﬁciële opening van de galerie
krijgt burgemeester Ahmed Aboutaleb
van Rotterdam het eerste exemplaar
van het fotoboek ‘Een echte Ben
Wind’ uitgereikt.
Het werken met pers- en havenfotograaf Ben Wind, Rotterdammer in
hart en nieren, was vaak avontuurlijk.
Ben was voor de duvel niet bang en
hield van gevaarlijke klussen. Als
havenfotograaf heeft hij talloze malen
kranen beklommen, over de havens
gevlogen en vanuit kleine havenbootjes via touwladdertjes op zeeschepen
gekropen.
Journalist Jim Postma heeft met
freelance fotograaf ‘Bennyboy’ bij
het vroegere Het Vrije Volk heel wat
reportages gemaakt. ,,Zo doken wij gezamenlijk de onderwereld in, kwamen
terecht op een Russisch spionageschip
de Youri Gagarin en fotografeerden
‘deals’ tussen zware criminelen en
politiebeambten. Wij deelden onze
avonturen altijd als ware makkers.
Zijn pretogen, zijn aanstekelijke lach,
gevoel voor humor, waren om nooit te
vergeten.’’
Zijn weduwe Ellen Wind heeft samen
met anderen het fotoboek van de
mooiste foto’s van Ben samengesteld.
Het boek ‘Een echte Ben Wind’ (isbn
078-94-90415-06-8) is een uitgave van
NT Publishers, telt 48 pagina’s en kost
€49,95. Is ook te bestellen via
www.benwind.com.
Hans Roodenburg

Als kind was mijn hart volledig verpand aan de speeltuin. Wanneer het maar even kon,
was ik aan het schommelen, wippen, klimmen of glijden. Uren bracht ik door op het
Afrikaanderplein op het complex van de gelijknamige speeltuinvereniging. Natuurlijk
met knullen en meiden uit de omgeving, van wie je precies wist waar ze woonden en
die je met naam en toenaam kende. Niet alleen zelf heb ik er gespeeld, maar ook met
mijn drie kinderen en drie van mijn vier kleinkinderen. Het is dus niet vreemd, dat juist
die speeltuin zich heeft geworteld op een speciaal plekje in mijn onderbewustzijn.
Dat ik wegdroomde en aan
speeltuinen moest denken, kwam
door de 72-jarige André Tooi, een
gepensioneerde buschauffeur uit
Hoogvliet. Onlangs trof ik hem op
een feestje in Heijplaat, waar hij
me wel bekend voorkwam, maar
ik herinnerde me niet meer wie
hij was. Een halve voorzet van
zijn kant was voldoende om mijn
geheugen op te frissen. We hadden
het natuurlijk over Hoogvliet, waar
hij en zijn vrouw enkele jaren buren
waren van mijn dochter in de Eline
Verestraat. André is Hoogvliet
trouw gebleven. Dochterlief trouwens ook, maar dat terzijde.
Ik vertelde hem goede herinneringen te hebben aan het Afrikaanderplein en hij memoreerde zijn
vreugdevolle speelmomenten op
speeltuin St.-Coenraad op de hoek
van de Dorpsweg en de Gruttostraat
in Charlois. Op die plek is naderhand seniorencentrum Dorpsveld
gebouwd, later uitgebreid met
woontoren Michaël. De speeltuin
was van de katholieke parochie
H.H. Michaël en Clemens en de
speelwerktuigen waren grotendeels
van hout. Ergens in mijn herinnering is blijven hangen, dat het
speelcomplex net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
is gebouwd door studenten uit
Oostenrijk. Als dat onjuist is, zullen
zij die het beter weten ongetwijfeld
reageren.
Op Zuid waren nogal wat speeltuinen en ik heb ze vrijwel allemaal
uitgeprobeerd. Zoals speeltuin
De Waal (Voornsevliet), Charlois (Carnissesingel), Tarwewijk
(Mijnkintstraat), Tunnel Zuid
(Verschoorstraat), Wielewaal (Rollostraat), Hillesluis (Donkerslootstraat), Vrijheid (Mare), Vreewijk
(Pinksterweide), St.-Theresia
(Veldstraat), St.-Odilia (Breeweg),
Katendrecht (Basaltstraat), Na Herwonnen Vrijheid Opgericht, NHVO
(Fuchiastraat), Bloemhof (Bloem-

- Wim van der Have (op de rug gezien) speldde de Karel de Stoutespeld op bij
Snelders-Beckman en Butzelaar. Foto collectie Rein Wolters -

hof), Varkenoord (Stadionlaan),
IJsselmonde (Winkelhofstraat),
Feijenoord (Nijverheidstraat) en
Kindervreugd (Stieltjesstraat).
Korte broek
Vrijwel alle oudere wijken, het
Noordereiland uitgezonderd, hadden door vrijwilligers draaiend gehouden speeltuinen. Later kwamen
ze ook in de nieuwbouwwijken van
IJsselmonde, Zuidwijk, Pendrecht
en Hoogvliet, maar die heb ik als
spelend kind niet bewust meegemaakt, omdat ik toen de korte broek
al was ontgroeid.

Het speeltuinwerk was in 1898
bedacht door Uilke Jans Klaren,
naar wie Vader Klarendag is vernoemd. In 1902 is door zijn toedoen
in Amsterdam de eerste echte
speeltuin van Nederland geopend.
Overigens was het geen werkelijke
primeur, want Rotterdam had sinds
21 augustus 1880 al een zogeheten
‘kinderspeeltuin’ aan de Boezemsingel. Het werk van Vader Klaren
zette een waaierbeweging in gang,
die ook door Rotterdam golfde en
de stad enthousiast maakte voor dit
soort jongerenwerk.
Echter, pas in de crisisjaren dertig
draaide de speeltuinspiraal hoger
en hoger. Om het werk te bundelen werd in 1938 de Rotterdamse

Speeltuin Centrale (RSC) opgericht
met - na beëindigen van de Tweede
Wereldoorlog - kundige bestuursleden met voorzitter A. Niclaes
en secretaris J. de Looper aan het
roer. Dit duo zette, met hulp van
vele vrijwillig opdravende vaders
en moeders, het Rotterdamse
speeltuinwerk op de landelijke
kaart. Tegelijk ontwikkelde op de
speeltuinen het clubhuiswerk zich
in tal van facetten. Ook het jaarlijks
organiseren van zomerkampen
kwam van de grond, om kinderen
- meestal van grote gezinnen – uit
de grauwe arbeiderswijken een
onbezorgde vakantieweek te bieden
in de bossen van Brabant of op de
Veluwe. Duizenden kinderen van
toen, dus de (jong)gepensioneerden
van nu, bewaren er goede herinneringen aan.

Kampspeeltuinen
Een van de ‘kampspeeltuinen’ was
de Tarwewijk, waar de gelijknamige wijk- en speeltuinvereniging
op 14 februari 1948 van de grond
kwam. Mensen van het eerste
uur waren onder anderen J.M.K.
van der Vloet (bestuurslid), W.
Th. Butzelaar (voorzitter) en P.M.
Snelders-Beckman (secretaresse).
Het was wethouder A.J. van der
Vlerk, die op 15 juni 1957 op Vader
Klarendag de eerste steen legde
voor het verenigingsclubhuis, dat
daarna door enthousiaste leden zelf
is afgebouwd. Vervolgens opende
burgemeester mr. G.E. van Walsum
het gebouw op 31 mei 1958.

Decennia achtereen was SneldersBeckman de drijvende kracht
achter het succes van het jaarlijkse
verenigingskamp. In juli 2000 werd
het voor de vijftigste keer gehouden. Niet meer onder haar leidende
handen, maar onder die van haar
opvolger Peter Gouw. Voor hun
verdiensten zijn Snelders-Beckman
en Butzelaar, tijdens de viering van
het 40-jarig bestaan van de vereniging, onderscheiden met de Karel
de Stoutespeld van de deelgemeente
Charlois. Deze kregen ze opgeprikt
door deelraadvoorzitter W.J. van
der Have.
Door de jaren heen manifesteerde
de Tarwewijk zich als een rustige
en innoverende organisatie, met de
kwaliteit van activiteiten én speelwerktuigen op het complex steeds
hoog in het vaandel. Dat ik in mijn
jeugd op het complex heb mogen
spelen, voelt nog steeds aan als een
grote eer. Zonder speeltuinen zou
mijn jeugd geen echte jeugd zijn
geweest.

- Kinderen uit Carnisse wisten speeltuin St.-Coenraad prima te vinden.
Foto collectie Arnoud Voet -
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NU: 1 HAL MEGA VOL, MEGA OPRUIMING
Toonkamermodellen nu MEGA laag geprijsd!
Slaapkamerdump 2010
i.v.m. reorganisatie
40%
ruimen wij op = op !!!
(ook bankstellen en eethoeken))

60%

Voor eiken, Klassiek tot Modern.
Ruime sortering voor de senioren
Tegen betaalbare prijzen!

VERBREE

MEUBELEN

v. Markenstraat 12b (industrieterrein) Lekkerkerk
Geopend: dinsdag t/m vrijdag
vrijdagkoopavond
www.verbree-meubelen.nl
zaterda g

tel. 0180-661706
9.30 – 17.00 uur
18.30 – 20.30 uur
9.30 -- 16.30 uur

Bankstellen
Wandkasten
Dressoirs
Eethoeken
Salontafels
Fauteuils
Ledikanten
Linnenkasten
Lattenbodems
Matrassen
Enz. enz.

www.georgevandijkemontage.nl

B A D KO M E R M O N TA G E

sinds 1983

0186 - 662123

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

VOOR SLIMME KOPERS

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

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

***

Telefoon : 010 - 4160464

***
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Ik ben toch niet gek?
Ik ben zo’n vreemd mens, dat zeer regelmatig ‘het beste van het beste’ in huis wil hebben. Dit kan variëren van een elektrische blikopener tot een plasma televisiescherm,
thuisbezorgde kant-en-klaarmaaltijden, kattengrind, internet-aansluitingen, telefoonproviders, printercartridges, eettentjes en echte restaurants, alsmede digitale fotocamera’s tot alles op computergebied.
Bij het beoordelen en eventueel
aanschaffen, staan twee dingen
absoluut voorop: welke kwaliteit
wordt geleverd en welk prijskaartje
hangt aan het product? Ik hecht
geen geloof (meer) aan ‘Goedkoop
is duurkoop’. Deze gedachte is mij
van kindsbeen af ingegeven, dus als
slagerszoon geloofde ik tot de jaren
’60 ook, dat het slagerijconcern
‘Goed en Goedkoop’ vlees leverde,
dat té slecht was om tot kattenvoer
verwerkt te worden. Maar rond
1965 werd ik met een schok wakker
geschud: mijn echtgenote lag in het
ziekenhuis, ik was door werkomstandigheden niet in de gelegenheid om
de wekelijkse boodschappen te doen
en mijn schoonzusje Marrie nam
graag de verantwoording voor het
boodschappenlijstje.
Eind 1965 woonden wij, getrouwd
en in het rijke bezit van een in september geboren zoon, met z’n drieën
in de Boomgaardstraat. Maar met
een vrouw in het ziekenhuis en werkend met een ‘alle kanten opgaand
rooster’, moest ik mijn zoon wel
‘parkeren’ bij mijn ouders. En dáár
hadden ze zeker geen probleem mee.
De wekelijkse boodschappen waren
dus uitsluitend voor mij.
Letterlijk en figuurlijk was ik van
huis uit een vleeseter, dus op het lijstje stonden zeker speklapjes, lendekarbonaadjes en gehakt. Gehakt was
mijn lievelingsvlees (en nog steeds!).
Mijn vader ‘draaide’ altijd het gehakt
voor mij, van door hem uitgezocht
vlees, dus ik was benieuwd waar
Marrie mee zou thuiskomen. Toen ik
later in de week mijn zelf gebraden
gehaktballen verorberde, had ik al
mijn voelhoorns uitstaan. Daardoor
had ik niet in de gaten, dat ik met de
ballen bijna mijn vingers zat op te
eten. Dit was geen eten meer, dit was
vre……eh….vreselijk lekker! Bij
het overhandigen van het volgende
lijstje vroeg ik haar, waar ze die
goede vakgenoot van mijn vader had
gevonden. “Oh”, zei ze, “dat is mijn
eigen slager. Ik kom daar al jaren.
Goed en Goedkoop heet-ie. Hij zit in
de Noordmolenstraat”.

- Showroom van That -

De praktijk liet mij snel van mijn
vooroordelen afscheid nemen.
Verleden jaar oktober vond ik het
tijd worden een nieuwe laptop aan
te schaffen. Voor mijn, nog perfect
werkende, ‘oude’ computer had zich
al een liefhebber gemeld, en omdat
ik niet gek ben, stapte ik een markt
op het Binnenwegplein binnen. Door
de vele bomen zie je daar bijna het
bos niet meer, maar ik wist er toch
‘de laptop van mijn dromen’ uit te
halen. De pinpas was goed voor €
479 en een uurtje later was ik bezig
de nodige programma’s op mijn
aanwinst te installeren.
So far so good!
Service
Verleden week zondag zat ik op deze
computer aan mijn teksten voor deze
krant te werken. Figuurlijk ‘scheen
het zonnetje en floten de vogeltjes’.
Tot ik ineens in een vreemde, bijna
spastische reactie, met mijn ‘gezonde’ linkerarm de laptop van mijn
bureau veegde. De landing op de
grond was niet zachtjes te noemen,
maar de radiozender, die ik via Internet beluisterde (2CH in het Australische Sydney), hoorde ik nog steeds
met zijn jaren 50 en 60 muziek
(www.2ch.com). Met veel moeite
haalde ik de laptop naar boven en
keek tegen een beeldscherm aan, dat
veel leek op die mozaïekspiegeltes,
-lensjes, -balletjes, -kijkertjes uit de
jaren ’40 en ’50. Alle kleuren van de
regenboog kon je destijds met dat
speelgoed creëren, nu heeft de jeugd
op zijn minst een IPad 2. Maar zo
mooi als toen de kleurcombinaties
voor mij waren, zo mooi is een modern speeltje nog steeds niet.
Terug naar het beeldscherm. Dit
was overduidelijk naar de eeuwige
jachtvelden gegaan en amuseerde
zich nu met al lang spoorloos
verdwenen bitjes en bytes. Met hulp
van vrienden sloot ik op de laptop
een externe monitor aan (plugin
contact aanwezig) en het bleek,
dat ‘het inwendige’ nog optimaal
functioneerde. Hoewel op de laptop
een garantie verleend was van 12
maanden, was dit overduidelijk een
kwestie van eigen schuld, dikke bult.
Maar omdat ze bij die markt ook niet
gek zijn en graag een vaste klantenkring willen houden, werd de laptop
de volgende dag bij de servicebalie
van de markt gepresenteerd. Zonder
dat er nog maar iets gezegd was,
deelde de baliemedewerker mee ‘dat
dit niet onder de garantie viel’. Alsof
ik dat zelf niet had kunnen bedenken.

Er werd naar de reparatiekosten
gevraagd en de tijdsduur dat een en
ander zou duren. Om met het laatste
te beginnen, het kon vier tot acht
weken duren. En de kosten waren
niet direct in te schatten, omdat een
nieuw beeldscherm ‘ver weg’ besteld
moest worden, niet nagegaan kon
worden of er elders in de laptop
ook niet van alles beschadigd was.
Deze beschadigingen waren er dus
niet, maar aldus de medewerker “we
kijken het toch na”.
Het beeldscherm werd geraamd op
een € 250 - €275, reparatie-onderzoek € 75 en uiteindelijke reparatiekosten niet in te schatten. “Denk
dan ook nog aan de te betalen BTW
en u zit zo in de buurt van € 400”,
waarschuwde de balienees. “U kunt
beter naar een nieuwe laptop kijken”,
adviseerde hij tot slot.
Toen ik thuis was, verzuchtte ik “Ben
ik dan toch gek?”
Internetshoppen
Ná een kop koffie en ná vijf maal
tot tien te hebben geteld, tikte ik
bij Google het typenummer in van
het gesneuvelde beeldscherm: MSI
CX705. En daar verschenen de webwinkels, waarvan 85% vermeldde,
dat wanneer er voor 18.00 uur wordt
besteld, de goederen de volgende
dag in huis zijn. De kosten voor het
beeldscherm varieerden van € 175
tot € 299. Slechts enkele webwinkels hadden de mogelijkheid om de
beschadigde laptop daar naartoe te
sturen en het beeldscherm te laten
vervangen. Verrassenderwijs was één
van die hulpvaardige webwinkels
niet zo ver van mijn woning: That’s
IT!, ’s Gravezandseweg 12, 2291 PE
Wateringen (www.wereldpc.nl)
In een telefonisch contact liet men
mij weten, dat ik ‘vanmiddag’ nog
langs kon komen, twintig minuten
moest wachten en tegen betaling van
€ 249 met een gerepareerde laptop
het Westland weer kon verlaten.
Op weg naar dit, gloednieuwe,
Wateringen, verbaasde ik me over de
vele landschapsveranderingen, die
daar hebben plaatsgevonden. Tussen
1971 en 1994 heb ik in Den Haag
op de grens van de stad en het dorp
Wateringen gewoond. Niets van die
omgeving was in 2011 nog herkenbaar voor mij, maar mijn woning aan
de Beresteinlaan 132 staat er nog
steeds.
Bij That’s IT! werden mijn chauffeuse en ik gezellig beziggehouden,
bekeek ik alles in de tientallen
vierkante meters grote showrooms,

door Aad van der Struijs

- Het is heerlijk fietsen in het Kralingse Bos verbaasde mij over de totale prijsstelling van het assortiment (duidelijk
aan de onderkant van het gemiddelde) en sprak mijn complimenten
uit over de duidelijk aanwezige
vakbekwaamheid. Ik ontmoette daar
geen ‘baliemedewerker’, maar een
team, dat hart voor de zaak heeft.
Men vond die vakbekwaamheid
vanzelfsprekend; begin jaren ’90
was men in een klein winkeltje aan
de Haagse Raaphorstlaan begonnen.
Ik viel even stil: in dit winkeltje heb
ik destijds mijn allereerste ‘internetcomputer’ gekocht. Eén van hun
eerste klanten was weer terug!
Snippers
G. Velthoen-Van Kleef, Dudokplein
163, 3315 KH Dordrecht (tel: 0786214313) liet mij weten, dat haar
verzameling Rotterdamse boeken
vóór 1 april moet verdwijnen. Zij
gaat namelijk verhuizen en heeft in
haar nieuwe (aanleun)woning ruimtegebrek. Het bleek, dat ik van de
aangeboden boeken ruim 90% al in
mijn boekenkast heb staan. Mevrouw
Velthoen (85 jaar jong en fantastisch
om met haar te praten over ‘ons’
Rotterdam) denkt nu aan een rommelmarkt, om belangstellenden te
vinden. Heb jij iets aan dit berichtje?
Postbode Krijgsman is weer boven
water!
Het (verdwenen) witte gebouw op de
hoek Stieltjesstraat/Parallelweg blijft
reacties opleveren: Jacques Bravenboer (Rhoon): ‘’Hier bevond zich de
(tijdelijke) Rotterdamse vestiging
van Radio Holland, een bedrijf dat
zich bezighield met levering en reparatie van radioapparatuur aan boord
van schepen. Ook had dit bedrijf

met het hoofdkantoor in Amsterdam,
ruim 700 radio-officieren (of marconisten, zoals u wilt) in dienst, welke
werden geplaatst aan boord van de
Nederlandse koopvaardijschepen.
Bij het bombardement op Rotterdam
werd het oorspronkelijke gebouw
aan de Boompjes volledig verwoest
en werd verhuisd naar de vestiging
aan de Parallelweg. Later werd in
1953 een nieuw gebouw betrokken
in de Eekhoutstraat, zijstraat van
de Sluisjesdijk. Daar ben ik mijn
43-jarige loopbaan bij Radio Holland
begonnen.”
Je weet toch, dat De Oud-Rotterdammer op internet ook een gastenboek
heeft? Wanneer je http://deoudrotterdammer.nl/gb.php intikt, kom je
bij heel veel vragen en oproepen,
die de krant niet gehaald hebben.
Ook genealogen gebruiken het
gastenboek om nadere informatie
over hun voorouders te krijgen. Een
(bijna vaste) schrijfster is Anneke
van der Meulen: “Ik ben nog steeds
op zoek naar Henk, die getuige
was van een valpartij met mijn fiets
langs de Kralingse Plas op maandag
4 oktober 2010. Hij heeft ons toen
geweldig geholpen. Henk, er ligt nog
een kadootje voor je klaar om je te
bedanken. Wil je mij bellen op 0180621480 in Barendrecht ? Het gaat
inmiddels wat beter met mij, maar
ben nog steeds aan het revalideren.”
Op geen enkel Gastenboekbericht
heeft zij een reactie gehad. Vandaar
deze snipper en mijn vraag aan
Henk of hij contact met Anneke wil
opnemen.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Grijs, fit en wijs.
Welkom in het RRR

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.

Om welke problemen gaat het?

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

Wat moet u doen?

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 be paald wat u nodig heeft om weer datgene te doen wat voor u van belang
is.
Wanneer u nog in een ziekenhuis ligt bijvoorbeeld na een beroerte of in
verband met een medische ingreep, kan het verstandig zijn dat u tijde lijk 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 tot
5 personen wordt aangeboden bestaat niet alleen uit het doen van oefe ningen, 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.

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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TANTE POST
Shell tankers
In de krant van 8 maart jl. stond een artikel met als
onder de kop ‘Waaraan overleed matroos Willem
Blokland? Zelf ben ik bekend met Shell tankers en
de tanker de Kara, maar te jong om de persoon gekend te kunnen hebben. Wel weet ik mogelijkheden
voor de heer Cor Blokland om lijntjes uit te zetten,
die mogelijk duidelijkheid kunnen geven. Dat zijn:
www.helderline.nl een site over Shell tankers en
opvarenden,
www.voeks.nl een vereniging van oud employes van
de Shell (incl. vloot)
www.cnooks.nl een site van gepensioneerden van de
vloot van de Shell.
En als dat geen duidelijkheid oplevert, dan is er nog
altijd Adres Onbekend van de KRO. Ik hoop dat
mijnheer Cor Blokland hier iets mee kan en het hem
iets oplevert.
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Bloklandstraat
Tot mijn verrassing heb ik het stukje van Hermann
Biekart gelezen.( 8 maart ) Alleen een kleine correctie. Ik, Toos van Wingerden, ben van hetzelfde
geboortejaar als Hermann (1925) en ben boven
de winkel van de groenteboer geboren. Hermann
woonde naast ons, boven het pakhuis van Groenendijk. Boven ons woonde een eenzame vrouw, die wij
Tante Kaakie noemden, omdat zij daar altijd naar
rook. Ik ben niet naar de kakschool geweest, maar
wel naar de openbare school in de Bloklandstraat.
Hierbij een foto van de eerste klas in 1932. Het
meisje vooraan in de middelste rij ben ik (geheel
links op de foto ) naast Suus Bezauwen. Het is leuk
om via dit blad weer eens wat van oude buren te
vernemen. Misschien komen er zo meer contacten.
Toos de Keizer van Wingerden

C. W. Den Haan
Naschrift: De heer Blokland is inmiddels benaderd
door een medeopvarende van zijn broer, die ook
bij de begrafenis aanwezig was. (DM)

---------------------------------------------------------------Topografie Cox
Beste Gerard Cox, hoewel je wat schampert over
mensen, die hun topografie niet helemaal op orde
hebben, heb je je helaas zelf ook laten misleiden
tijdens je reis in Zuid Afrika. Ook ik stond op die bewuste vuurtoren op Kaap de Goede Hoop, ook ik was
stil door het uitzicht. Maar, ik wist wel dat ik daar
geen twee oceanen zag, maar slechts de Atlantische
Oceaan. Om de scheiding der oceanen te zien, had
je naar Agulhas moeten rijden, het meest Zuidelijke

punt van Afrika. Mocht je mijn foto’s daarvan eens
willen zien, dan ben je van harte welkom!
Daniël van Leeuwen
(van ná de Mammoetwet)
---------------------------------------------------------------Karel Doorman
Dit is een reactie op het artikel over het ongeluk in
de Rotterdamse haven bij de Karel Doorman. Het
vervoerde object is geen radarscherm, maar een
radarantenne. Een radarscherm is om echo’s weer te
geven, die door de radarantenne opgevangen worden.

Mooi verhaal trouwens! Misschien nog interessant
om te vermelden dat deze luchtradar is ontworpen
door een Nederlands bedrijf: Holland Signaal uit
Hengelo. Zelf heb ik in 1955 met deze radar gewerkt
op het motorschip De Zeven Provinciën. Voor die tijd
was deze radar zeer uniek. Men kwam er uit de hele
wereld naar kijken. Tevens was het de eerste luchtradar met smalle bundel. Voor de insiders: dat gaf een
groot peiling en onderscheidingsvermogen.
H. Hitsert
De Houtmanstraat 122, 3151tg Hoek van Holand.
hitsert001@hetnet.nl

Potgieter
Gerard Cox was er al niet zeker van, dat ‘Het Hondengevecht’ van Potgieter was. Welnu, zijn twijfel
is terecht. Het is van A.C.W.Staring (1787-1840),
evenals Potgieter dus een auteur uit de negentiende
eeuw. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.
J.Groeneweg
Bentincklaan 45 c
3039 KH Rotterdam
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Lezers Vrije Volk
Voor een korte film zoeken wij een
lezer van het oude Het Vrije Volk. Hij/
zij moet zich beschouwen als overtuigd
abonnee/lezer van de krant en lid
van de arbeidersbeweging (Vara en
vakbond) zijn ergens tussen de jaren
1965 en 1991. De film wordt vertoond
tijdens een expositie over verdwenen
Rotterdamse kranten in Museum Rotterdam (het Schielandshuis). Neem
contact op met Elles van Vegchel
(projectleider Museum Rotterdam) via
e.vanvegchel@museumrotterdam.nlof
010-2176737
-----------------------------------------------Broodje Knoflook
Ongeveer 45 jaar geleden aten we altijd
een broodje bij Adee, een nachtsnackbar op het Noordplein, de naam van dit
broodje was Bommel of Hommel. Dit
was een soort frikadel, met zeer veel
knoflook en andere kruiden. Een week
na consumptie rook men nog dat je bij
Adee gegeten had. We aten het dan ook
alleen na een heftige kroegentocht. Wie
weet waar ik het over heb, nog beter,
wie heeft het recept voor mij?
Naam: Bertus Warbie
v.menger@chello.nl
-----------------------------------------------Razzia
Razzia Rotterdam november 1944.
Gezocht medelotgenoten, die via
Putten-Essen-Ulm-Stuttgart op transport gingen. Ik wil graag met hun of
familieleden in contact komen.
ruudhoppes@t-online.de
-----------------------------------------------Reddings Brigade
De Rotterdamse Reddings Brigade
houdt op zaterdag 14 mei 2011 van
14.00 uur tot 20.00 uur in Hoek van
Holland een reünie voor (ex) strandwacht leden. Tot en met 1973 hielden
de vrijwilligers van de RRB toezicht
op de veiligheid van badgasten aan het
strand van Hoek van Holland. Vanaf
1974 tot en met 2009 hebben zij deze
taak geheel vrijwillig uitgevoerd aan
het Slufterstrand aan de Maasvlakte.

Geslaagde
oproep
Ik heb het afgelopen half jaar een paar keer een
oproep in deze krant mogen plaatsen. Het ging om
leerlingen, die wij zochten, die komende september
precies 50 jaar geleden op het Caland Lyceum in
Rotterdam kwamen, specifiek de klassen 1A t/m
3A. Het is werkelijk verbazingwekkend hoeveel
mensen we door jullie hebben gevonden, nooit geweten dat De Oud-Rotterdammer zo goed gelezen
wordt! Mede dankzij deze oproepjes hebben we
een grandioze reünie kunnen organiseren, het was
een groot succes.
Hartelijk dank.
Inge Koote Arnout
Voor meer informatie zie www.rrb.nu.
Aanmelden via reunie@rrb.nu.
Rob Stomel
06-53 924480)
-----------------------------------------------Jubileum Emmaschool
In 2011 bestaat de Emmaschool in
Hillegersberg 100 jaar. Er komt een
feestweek die afgesloten wordt met een
reünie op zaterdag 11 juni 2011 Van
11.00 uur – 15.30 uur voor schoolverlaters van de jaren 1911 – 2001 Van
17.00 uur – 20.00 uur voor schoolverlaters van de jaren 2002 – 2010 Op de
website www.emmaschool.eustaat een
aanmeldingsformulier.

Schriftelijk aanmelden kan natuurlijk
ook via het schooladres. Wij zijn ook
op zoek naar namen van oud-leerlingen,
oud-leerkrachten of oud-bestuursleden.
info@emmaschool-rotterdam.nl.
-----------------------------------------------Toneelvereniging Delfshaven
Voor de reünie van de toneelvereniging
R.A.T.V Delfshaven mis ik nog enkele
personen. Dit zijn hun namen: Aad
Mazijk en zussen Ellie en Hanny, Mara
Verloop , Jan van Grondelle , Ger van
Keulen , Conny Giessen en Cas Andeweg , Mieke de Melker en Cor van
Gent, Arnold de Bruin , Riet van Lent ,
Ger Visser.

Geboren en getogen in Rotterdam ben ik in 1972 verhuisd naar Loon op Zand. Hoewel grote delen van Rotterdam, waar de slopershamer langs is geweest, voor mij onherkenbaar zijn
geworden, zijn er gelukkig nog vele wijken, die onaangetast zijn. Dan heb je het natuurlijk
over wijken zoals Kralingen en Hillegersberg. Het grootste deel van mijn jeugd - dus ook
de oorlogstijd - (zie www.rotterdam010.nl Laatst geplaatst/Aad van der Meulen) heb ik
doorgebracht in de Kapelstraat 34c. Ik zat op de lagere school ‘Piet Heyn’ in de Coolhavenstraat van 1941 - 1948. Het hoofd was mejuffrouw Waleson. Ik ben heel benieuwd of er
nog klasgenoten uit de zesde klas zijn, die zouden willen reageren.
Hartelijke groet, Aad van der Meulen,
Collins-straat 14, 5175 XE Loon op Zand
0416-361 711, aadradiocollins@hetnet.nl]

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

Reageer snel ik wil een locatie
bespreken.
Roos van der Pluijm
Huslystraat 116
3066EL Rotterdam
010-4215158
06-22085184
r.pluijm19@chello.nl
-----------------------------------------------Grootste lichtreclame
Enkele malen heb ik een stukje mogen
schrijven over het Oude Noorden. Maar
misschien kunnen lezers mij nog helpen
met het volgende. Vanuit de Zaagmolenstraat 58a kon ik op de zolder vanuit
het raam kijken langs de Snellemankerk

Ook lees je weinig over het geruchtmakende bezoek in oktober 1964 van het
eerste nucleair aangedreven vrachtschip
“Savannah’. Dit heb ik nog bezichtigd
op 3 oktober 1964 en was toen heel iets
bijzonders; een boot zonder schoorsteen.
Hans Ooykaas
Jan van der Burghstraat 29
3191 WB Hoogvliet
010 4387105
flopsy@online.nl
-----------------------------------------------Gedupeerde ouderen
Na het lezen van het stukje in de krant
over oplichting van ouderen, via stichting Ouderen voor Ouderen, gingen
onze nekharen recht overeind staan.
Naar aanleiding van deze oplichting
biedt TMG centrum Hoogvliet aan al
de gedupeerde ouderen een tegemoetkoming aan. Bij aankoop van een
artikel in onze winkel bieden wij het
schadebedrag als korting aan. Wij
hopen hiermee de pijn te verzachten.
Het TMG team

Coolhavenstraat

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
o f 49,90 (in Nederland)

en zag ik in de verte de toen grootste
lichtreclame van Europa, die stond op
één van de Lijnbaanflats. Fly Panam,
met een grote wereldbol. Ik heb gezocht op internet, maar kan er niets van
vinden, (ongeveer 1962). Misschien
weten lezers er nog iets van.

Plaats

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

Colofon

Oproepjes

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

- Lagere school Piet Heijn in de Coolhavenstraat, klas 6 in 1948. -
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’s Lands werf
De roemrijke historie van een
bijzondere plek in Rotterdam

Mooie schepen en
banen in de haven
van Rotterdam

Uitgeverij Watermerk publiceerde onlangs een prachtig boek over ’s Lands werf, een niet zo bekend, maar historisch zeer belangrijk en interessant stukje Rotterdam. Dit schitterende boek is van
de hand van de auteurs Piet de Ruiter en Bram Oosterwijk, met een voorwoord van oud-ministerpresident Ruud Lubbers. Het schrijversduo belicht zeer uitvoerig de roemrijke geschiedenis van dit
stukje Rotterdam, dat, na het bombardement, onherkenbaar is veranderd.
Dit zeer luxe uitgevoerde boek bevat 120 pagina’s vol boeiende verhalen en een schat aan wonderschone foto’s en prenten.
Lezers van De Oud-Rotterdammer kunnen dit prachtige boek aanschaffen voor de bijzonder lage
prijs van € 19,50, inclusief verzendkosten. Vrienden van De Oud-Rotterdammer betalen slechts €
17,50 inclusief verzendkosten.

Is na het succes in 2010 een tweede uitgave en kost in de winkel € 18,95
Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen twee euro korting en betalen slechts € 16,95
U kunt dit prachtige boek over bijzondere schepen en jobs 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 € 16,95
Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 18,95

Ja, stuur mij het boek ’s Landswerf.

Naam en voorletters:

Naam en voorletters:

Straat + nummer:

Straat + nummer:

Postcode en Plaats:

Postcode en Plaats:

Tel:

Tel:

Email:

Email:

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

Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal € 17,50 (incl verzendkosten)
Ik ben geen Vriend van de Oud-Rotterdammer en betaal € 19,50 (incl verzendkosten)

Puzzel mee en win !!!
De uitkomst van de puzzel van 8 maart luidde:

Rotterdam kende veel muzikanten.
De gelukkige winnaars zijn:
J. Klijn, C. Terlouw, A. Oosterwijk, A. Bijl, J.
Bezemer.
Voor de puzzel in deze uitgave verloten we onder
drie goede inzenders een bijzondere prijs.

Een weekend of midweekverblijf ter
waarde van € 350,-

De winnaars verblijven in een 4- of 6-persoonsbungalow op een van de onderstaande parken van
Landal GreenParks:
In Nederland: Aelderholt (Aalden, Drenthe)
Coldenhove (Eerbeek, Veluwe)
Heihaas (Putten, Veluwe)
Heideheuvel (Beekbergen, Veluwe)
Landgoed ’t Loo (’t Loo-Oldebroek, Veluwe
De Lommerbergen (Reuver, Limburg)
Miggelenberg (Hoenderloo, Veluwe)
Rabbit Hill (Nieuw Milligen, Veluwe)
Hoog Vaals (Vaals, Zuid-Limburg)

Horizontaal
1. tentwagen door paarden getrokken; 7. touringcar; 12. frisjes; 13. vaarwel (tabee);
14. kippenloop; 15. internationaal autokenteken Nederland; 17. rivier in Spanje;
19. deel van voet; 21. lidwoord; 22. scheepsherstelplaats; 24. fiets met hulpmotor;
27. oeverkant; 28. voederbak voor dieren; 30. benedendeel van een gevel; 31.
zoen; 32. windrichting; 33. schapenproduct; 35. zangstem; 37. doortochtgeld; 38.
onderling (zonder kosten) verwisselen; 41. vaatwerk; 42. zuiver en rein; 44. schilderslinnen; 46. afval van metselwerk; 47. wettig bewijsstuk; 48. iets fonkelends; 49.
eeltachtig huidknobbeltje; 50. smalle strook van leer; 52. rivier in Rusland; 54. deel
van drumstel; 56. bos haar; 58. wereldtaal; 61. stuk linnen (stof); 62. geestelijke; 64.
sterk ijzerhoudende grondsoort; 65. rivier in Duitsland; 67. onwrikbaar; 68. waterloop; 70. wrede Romeinse keizer; 72. bloeimaand; 73. voertuig met één wiel en
twee handvaten; 76. nieuw (in samenstelling); 77. met name (afk.); 78. uitwerpsel;
79. god van de liefde; 81. militaire rang (afk.); 82. reuzenslang; 83. nachtroofvogel
(mv.); 84. gestoord (maf); 86. kleine en goedkope trein(bus) voor personenvervoer;
87. landbouwwerktuig.
Verticaal
1. kar op twee wielen om voort te duwen; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3. in
goede conditie; 4. schoollokaal; 5. stukjes vlees met gekruide saus; 6. iemand die
steelt; 7. (roman)schrijver; 8. haarvlecht (wrong); 9. sukkel (kluns); 10. bijvoeglijk
naamwoord (afk.); 11. laag vierwillig motorwagentje (afk.); 16. vod (prul); 18. Algemeen Nederlands Persbureau (afk.); 20. kopergravure; 21. marterachtig roofdier;
23. tropische vrucht; 25. hooivork; 26. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 27.
jonge padvinder; 29. kar om bijv. kinderen naar school te brengen; 32. behuizing
van zigeuners; 34. jongensnaam; 36. biljartterm; 37. trichloorethyleen (afk.) 39.
klein kind; 40. telwoord; 42. aardappelgerecht; 43. brandverf; 45. Nederlandse
luchtvaartmaatschappij (afk.); 46. schil (bast); 51. boomsoort; 53. windrichting
(afk.); 54. motorfiets; 55. vruchtbare grondsoort; 56. Spaanse schilder; 57. rustteken in psalmen; 59. roemen (prijzen); 60. tweewielig motorvoertuig; 62. bekende
boskabouter; 63. bestuurder (gouverneur); 66. naaldboom; 67. voor (in samenstelling); 69. alvorens; 71. opstootje; 73. tienpotig schaaldier; 74. loofboom; 75.
kermislekkernij; 78. roeipen; 80. droog (van wijn); 82. bouwkundig ingenieur (afk.);
85. kiloton (afk.).

Twenhaarsveld (Holten, Overijssel)
Het Vennenbos (Hapert, Noord-Brabant)
In Duitsland: Hochwald (Kell am See, Triererland)
Warsberg (Saarburg, Triererland)
Mont Royal (Kröv, Moezel)
Sonnenberg (Leiwen, Moezel)
Wirfttal (Stadkyll, Eifel)

keukendoeken klaar.
Het verblijf is incl. reserveringskosten en toeristenbelasting. Reserveren
kan vanaf 6 weken voor aankomst d.m.v. een
reserveringsformulier.
U kunt uw oplossing voor woensdag 30 maart
2011 opsturen naar:

De winnaars kunnen een keuze maken uit alle
aankomstdata tot 25 juni 2012 m.u.v. schoolvakanties- en feestdagenperioden. Bij aankomst zijn
de bedden opgemaakt en liggen er handdoeken en

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113
2010 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Of, nog eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Steun Humanitas en maak bovendien
kans op duizenden prijzen, oplopend tot
€ 100.000!

Een nieuw biljart, een opknapbeurt, een nieuwe dierenweide bij
de bejaardenhuisvesting? Ouderen die eenzaam zijn er weer bij
betrekken? Rotterdams kinderen die het moeilijk hebben via de
Stichting Humanitas een vakantie in een gastgezin aanbieden? U
weet het: we leven in een moeilijke tijd. Vaak staan de financiën
of de subsidieregels de aanpak die wij als Humanitas voorstaan
in de weg. Toch is het mogelijk ook die wensen van onze cliënten in te vullen. U kunt daarbij helpen! Door mee te doen aan de
Vriendenloterij.
U maakt daarbij ook nog kans op
duizenden geweldige prijzen en
Humanitas wint altijd! Want u
kunt Humanitas aanwijzen als
goed doel waar de opbrengst van uw lot naar
toe gaat! voor slechts
€ 2,20 per week kunt u meespelen in de Vriendenloterij
en maakt u wekelijks kans op
duizenden prijzen, oplopend
tot € 100.000! Wint u een
prijs, dan mag u dezelfde prijs
ook aan vijf vrienden geven!
Door mee te doen steunt u
ook Humanitas! Een makkelijker manier om Humanitas te
steunen is bijna niet mogelijk! U
steunt Humanitas nog niet? Het
kan nog steeds! Haal een aanmeldingsformulier bij de Humanitasvestiging bij u in de buurt of ga
naar www.humanitas.nu

Word vriend van
Humanitas!

Wonen bij Humanitas? 010 - 461 51 24
Werken bij Humanitas? 010 - 461 51 51
Vrijwilliger bij Humanitas? 010 - 461 52 48
Niet naar een traditioneel verzorgingshuis?
Humanitas heeft het alternatief:
wonen met of zonder zorg!

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

Humanitas-Bergweg eerste
Rotterdamse zorginstelling
met keurmerk Roze Loper
Het consortium Roze 50plus Nederland (ANBO, COC Nederland, Movisie
en Schorer) heeft samen met Kiwa
een keurmerk ontwikkeld voor homovriendelijke zorg.
Humanitas-Bergweg ontving vrijdag 4 maart als eerste Rotterdamse
zorginstelling het Keurmerk Roze Loper. Humanitas voldoet aan de criteria die de Kiwa Tolerantiescan stelt
voor homovriendelijke organisaties.
Humanitas-Bergweg in het Oude
Noorden heeft bewezen een tolerante instelling te zijn. Ouderen hoeven zich
hier niet
te schamen voor
hun geaardheid.
Directeur
André Jager hoopt op een uitrol in de rest van
Rotterdam: ‘Homoseksuele ouderen
zijn vaak onzichtbaar omdat ze niet
openlijk kunnen praten over hun gevoelens uit angst voor discriminatie.
Laten wij als zorgorganisaties hier
niet aan meedoen!’

Oude spulletjes of tijd over?

Humanitas-Kleiweg zoekt
rommelmarktspulletjes en
vrijwilligers
Humanitas-Kleiweg is op zoek
naar rommelmarktspulletjes. We
denken daarbij aan kleingoed,
geen vazen en potten, maar
vooral bedden- en linnengoed,
dames- en herenkleding (liever geen kleding voor ouderen). Ook
kleine meubeltjes, zoals tafeltjes en staande lampen zijn allemaal
van harte welkom. We zouden het erg waarderen als u de spulletjes naar de Kleiweg zou kunnen brengen, maar we kunnen ze natuurlijk ook ophalen. Ten slotte zijn we ook dringend op zoek naar
vrijwilligers voor praatgroepjes, om te wandelen, te sporten of om
spelletjes te doen. Denkt u iets te kunnen betekenen voor de exdak- en thuislozen op de Kleiweg?
Het adres is: Kleiweg 314, 3045 PM Rotterdam (Hillegersberg). Telefoon: 010 - 892 27 00. U kunt vragen naar Betty of Pieter.

Humanitas ziet het roze keurmerk als
een opsteker voor de wekelijkse roze
daginloop in Humanitas-Bergweg.
Inmiddels zijn er al zo’n zestig homoseksuele ouderen uit de wijk en de
stad die hier elke vrijdag een veilige
haven hebben gevonden. De officiële uitreiking van de Roze Loper zal
gecombineerd worden met het een- Humanistisch Café op 31 maart
jarig jubileum van de roze ouderinloop eind mei van dit jaar.
Op 31 maart is Frits Löhnen te gast in het Humanistisch Café. Löhnen is mental coach van vele bekende en minder bekende Nederlanders en grondlegger van de Mental Coaching Methodiek. Vanuit
De wekelijkse roze oudereninloop zijn praktijk inspireert hij vele topmanagers, TV-persoonlijkheden
‘Salon Humanitas’ is op vrijdag van en politici. In 2010 verscheen zijn boek De Mentale Evolutie.
14.00 tot 20.00 uur.
Löhnen onderzocht wat denken is, tijd geserveerd.
Het adres: Bergwegplantsoen 10, wat bewustzijn, onderbewustzijn, Vanaf 18.00 uur is de bar open. De
3037 SK Rotterdam.
gevoelens en emoties zijn. Hij bestu- maaltijd is om 18.30 uur en de inleideerde de effecten van mentale (in) ding begint om 19.15 uur. AanmelVrijwilligers gezocht spanning op de mens. Hij doet zijn den is niet nodig.
theorie praktisch en overtuigend uit Het Humanistisch Café is een initiaVoor de verschillende projecten van de doeken. Iedereen kan het in prak- tief van verschillende Rotterdamse
de Maatschappelijke Dienstverle- tijk brengen. Niet morgen of straks, Humanistische organisaties. Elke
ning van de Stichting Humanitas maar nú.
laatste donderdag van de maand is
willen wij graag in contact komen Het Humanistisch Café is een gezel- er een Humanistisch Café, steeds
met enthousiaste vrijwilligers!
lig praatcafé, waar gediscussieerd met een ander thema en een anHet gaat om:
wordt rondom een thema. Het is be- dere spreker: een wetenschapper,
Buddy- en Maatjesprojecten
doeld voor iedereen, maar vooral kunstenaar, filosoof of andere desSteun bij Verlies en Rouw
voor mensen die het leuk en belang- kundige.
Doorbreken Sociaal Isolement
rijk vinden anderen te ontmoeten Locatie: De Zingende Zeeleeuw,
Reïntegratieproject
ex-gedeti- door over de grenzen van de eigen Sint-Jobskade 140 (Müllerpier),
neerden
directe leefomgeving heen te kijken. 3024 EN Rotterdam, bereikbaar
Kijk op www.humanitas-rotter- Omdat samen eten uitnodigt tot een met tramlijn 8.
dam.nl/vrijwilligerswerk voor een gesprek met de ander, wordt er voor Zie ook de website: www.humanisuitgebreid overzicht.
€ 7,50 (inclusief drankje) een maal- tischcafe.nl

De mentale evolutie

IJsselburgh is een prachtig, groot
servicecomplex in Beverwaard met
198 appartementen en een royale, veilige binnentuin. U kunt zich opgeven
voor een driekamerappartement met
zorg. Huurprijsindicatie: € 625,-.

In Stuifakkers in Rockanje zijn nog
enkele royale levensloopbestendige
koop- en huurwoningen beschikbaar. De
woningen zijn afgestemd op wensen en
behoeften van bewoners met en zonder
hulpvraag. Op loopafstand van centrumvoorzieningen, duinen en strand.
De vermelde huurprijzen zijn exclusief
service en verwarmingskosten
Info huren: Coby Bosker: 010 - 461 51 24

cbosker@stichtinghumanitas.nl
Info kopen: Harry Scheffers: 010 - 461 52 67
hscheffers@stichtinghumanitas.nl

Elke week
In De Carnissedreef in Charlois zijn
nog enkele eenkamerappartementen
Humanitas-TV!
met of zonder zorg vrij. Het naastgeElke donderdag 19.00 -19.30 uur.
legen verpleeghuis biedt veel faciliteiten, o.a. ‘n restaurant met terras. Huur- elke vrijdag (herhaling) 11.00-11.30 uur.
prijsindicatie: € 450,-, exclusief service Kanaal 67+ op de Rotterdamse kabel
en verwarmingskosten.

•
•
•
•

