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E’55: manifestatie met veel energie
Het was een bijzondere 
gebeurtenis voor deze 17-jarige 
Delfshavense jongen, toen op het 
Land van Hoboken alweer een 
tentoonstelling werd opgebouwd. 
Ahoy’ hadden we nog maar pas 
in 1950 gehad en de herinne-
ringen aan dit evenement in de 
Ahoy’-hal naast de Westzeedijk 
én in het Park herinnerde ik mij 
nog goed. En nu kwam er al-
weer zoiets, maar deze keer nog 
beter en nog groter. Vanuit mijn 
woonstraat was het vijf minu-
ten doorfi etsen langs de Willem 
Buytewechstraat en ik zat in ‘het 
feest’.

Evenals bij Ahoy’ gaf Jac. Kleiboer E’55 
gestalte. Zeer bekende mensen, als architect 
J.H. van den Broek en kunstenaar Karel 
Appel, stonden hem terzijde. De laatste nam 
realiseerde op de 100 meter lange muur 
naast de toegangspoort een fraaie muurschil-
dering. Van de in 1950 gehouden Ahoy’-ma-
nifestatie was de Ahoy’-hal overgebleven. 
Daarnaast werd nu de 6000 vierkante meter 
grote Energiehal gebouwd. Deze hal konden 
we tot voor kort aan de Abraham van 
Stolkweg vinden, waar hij functioneerde als 
sporthal.
Vele nieuwe snufjes deden mij met open 
mond staan. Men lanceerde op de E’55 het 
melkpak; dat kartonnen pak moest de melk-
fl es vervangen. Gekker kon je het toch niet 
bedenken: melk in een kartonnen pak!

Aeolusmast
Met de nodige eerbied keek ik naar een 
schepping van Arie Jansma: een veertig me-
ter hoge mast, vlak naast de Westzeedijk. Dit 
gevaarte bewoog zachtjes heen en weer op 

de krachten van de wind en stond symbool 
voor ‘de krachten der natuur en het gebruik 
dat de mens van die krachten wist te maken’.
Bijna sensationeel was de aanwezigheid van 
de allereerste kabelbaan in Nederland. Vanaf 
een plein bij de Wijtemaweg ging de kabel-
baan in een rechte lijn naar het centrum van 
het Park. Met vrienden zat ik vaak joelend in 
een zitje, zwaaiend naar de mensen beneden 
op de Westzeedijk.
Het kostte Fl. 2,25 om bij E’55 binnen te 
komen, maar ik had van m’n ouders een 
soort  passe-partout gehad. Op elk moment 
tussen 18 mei en 3 september 1955 kon 
ik de E’55 ‘zomaar’ binnenlopen. Ik ben 
zeker niet de enige geweest, want ruim drie 
miljoen bezoekers vonden hun weg naar de 
manifestatie.

TV-studio
Van triplex en hardboard was in het Park, 
tegen de Heuvel aan, een televisiestudio 
gebouwd. Televisie was bij ons thuis niet 
geheel onbekend, reeds in 1953 hadden wij 
een ‘konijnenhok’ in de woonkamer staan. 
Maar met twee uitzendavonden van elk 2½
uur, had je niet veel te zien.
De E’55-uitzendingen waren echter dage-
lijks van 11.00 uur ’s morgens tot 9 uur ’s 
avonds. Onder regie van Erik de Vries mocht 
een jonge vrouw, ene Mies Bouwman, haar 
debuut maken op het televisiescherm.

Op het gehele E’55-terrein stonden en 
hingen televisietoestellen; een zwakke 
zender zorgde dat deze toestellen een goed 
ontvangstsignaal hadden. Deze signalen 
lieten zich echter niet tegenhouden door 
het hekwerk rond het terrein en vandaar dat 
Radio Modern op de Schiedamseweg de 
gehele dag een werkend TV-toestel in de 
étalage had staan.
En wat op de Schiedamseweg mogelijk 
was, moest ook bij ons thuis te realiseren 
zijn! Althans, dat dacht ik. Ik ging voorbij 
aan het feit, dat mijn vader destijds een 
streekontvanger had gekocht. In de praktijk 
betekende dit, dat alleen de kanalen 1 t/m 4 
te ontvangen waren. E’55-TV zond echter 
uit op kanaal 9 en dat was in onze woonka-
mer er niet bij.
Ik vroeg, ik smeekte, ik bad m’n vader een 
‘moderne’ TV te kopen, zodat wij thuis ook 
konden kijken. Dat een TV-toestel destijds 
zo’n 1000-1500 gulden kostte, realiseerde ik 
me niet.
Natuurlijk was het antwoord van mijn vader 
steeds een vastberaden ‘neen’, maar ik dacht 
dat de aanhouder wel zou winnen. Toen 
kwam het moment, dat mijn vader zei: “Nog 
één keer jouw gezeur om een andere TV en 
dan kun je hiermee kennis maken.” Hij liet 
z’n uit hun krachten gegroeide slagershan-
den zien en ik wist genoeg!

Aad van der Struijs

Oud Rotterdam
Een bijzonder plekje op E’55 was het binnen 
Unifesti vallende bordkartonnen dorp ‘Oud 
Rotterdam’. Dat zogenaamde Rotterdam was op-
gebouwd in de buurt van het Tollens standbeeld. 
Een gipsbeeld van Erasmus sierde het dorpsplein 
en enkele café’s met terrasjes maakten de zaak 
compleet.
Nee, toch niet: er was ook nog een toneel waar 
(on)bekende Nederlandse artiesten konden laten 
zien én horen wie zij waren. Eén van die artiesten 
was een rasechte Amsterdammer: Johnny Jor-
daan. Hij liet avond op avond aan de E’55-bezoe-
ker horen, dat zijn wiegie een stijfselkissie was 
geweest én dat Amsterdam beter was dan Parijs.
’t Was opmerkelijk, dat hij dié kennis zo 
luidkeels in Rotterdam mocht uiten, want de 
Vereniging Arbeiders Radio Amateurs (zeg maar 
gewoon VARA) had in zijn wijsheid besloten, 
dat dit a-culturele gezang niet via de Nederlandse 
ether uitgezonden mocht worden. Johnny Jordaan 
was gewoon bah! Koningin Juliana dacht echter 
heel anders over de volkszanger en nodigde hem 
uit voor een optreden op Paleis Soestdijk.
De Rotterdamse gemeente én gemeenschap lieten 
ook duidelijk aan Johnny weten dat hij, met z’n 
Amsterdamse volksliedjes, meer dan welkom 
was in Rotterdam.
Enkele jaren ná de E’55 opende Johnny een 
nachtclub op de Rotterdamse Diergaardesingel.

VOOR AL UW GEVELWERKZAAMHEDEN

De Gevelgigant
Tel. 0181-312582

Onze voordelen:
- Gratis prijsopgave
- Garantie op werk

- Geen voorrijkosten
- Duidelijke prijsopgave

Wij zijn 
gespecialiseerd

in gevelrenovatie, 
metselwerkreparatie,

uithakken, voegen 
en impregneren.

- De kabelbaan en de Aeolus windmast waren de grote publiektrekkers op E’55 -

- De koningin op bezoek (foto RIBcollectie) -
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TANTE POST(BUS)
Via postbus 113, 2910 AC  Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-
Rotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen).
Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.

Agathahuis
Na de oorlog behoorde ik tot de 
categorie kinderen die nodig moes-
ten bijsterken. Er is al meer over 
geschreven, maar ik mis toch dat er 
niet alleen kinderen naar het oosten 
van het land en zelfs naar Engeland 
gingen voor herstel, maar er ook veel 
naar de kolonie het ‘Agathahuis’ aan 
de Duinoordseweg in Oostvoorne, 
werden gebracht, om daar zes weken 
door te brengen! Een tijd die je altijd 
zal bijblijven. Vlak aan zee, strand, 
duinen en bos.
Beroepshalve kwam ik wat jaren terug 
weer in het ‘Agathahuis’. Ik reed de 
oprit op en zag het gebouw na jaren 
terug! Inmiddels geheel verbouwd en 
dienst doend als verblijf voor verstan-
delijk gehandicapten. Binnen gekomen 
vertelde ik mijn verhaal en de oude 
foto’s kwamen uit het archief te voor-
schijn! Plots wist ik weer hoe indertijd 
een donkere bus ons voor de deur had 
afgezet en we wat angstig naar binnen 
gingen. Contact met familie had je in 
die zes weken niet! Ik kom regelmatig 
in Oostvoorne en rijd dan even langs 
de oprit, waar nog steeds ‘Agathahuis’ 
op het aanduidingbord staat.

Ton Troost, Hellevoetsluis
tontroost@wanadoo.nl

---------------------------------------------
Concurrentie?
Ik was ook een van die kleine jongens 
die altijd met “Krijn met de schillen-
wagen met zijn trouwe paard Corrie” 
mee hielp de schillen e.d. ophalen. Ik 
was een jaar of 10. Aangezien ik nu 60 
ben is dat ongeveer in 1956 geweest.

Het wijk van Krijn liep zo’n beetje van 
de Ceintuurbaan, door de Rozenlaan 
de kant van de Orchideestraat, een 
stukje Kleiweg en de Electroweg. 
Meestal “liepen” we de schillen met 
drie of vier jongens. Aan de andere 
kant van de Rozenlaan “liep” Tom.
Het mooie van wat tegenwoordig 
‘concurrentie’ genoemd zou worden, 
was dat als de een ziek was de ander 
zijn wijk erbij deed en dan met de 
opgehaalde schillen ook zijn beesten 
verzorgde en te eten gaf. Zij kenden 
geen concurrentie, maar vriendschap 
en respect. Vaak verlang ik terug naar 
de mentaliteit van weleer.

Ferry Milikan
Geboren en getogen in 
de Margrietstraat

-----------------------------------------------
Contact
‘Mevrouw M. Smulders is geboren 
op de Kruiskade 35 op 2 Augustus 
1923 als Marietje de Jong. Getrouwd 
met Cas Smulders en zij hadden een 
banketbakkerij in Vlaardingen.’
U denkt nu vast; hé waar heb ik die 
zin meer gelezen? Dat klopt, dat was 
in De Oud Rotterdammer van 7 febru-
ari 2006 in het artikel over Charlois, 
waarin ik mijn eerste vriendinnetje ten 
tonele voerde.

Wie schetst mijn verbazing toen een 
week na het verschijnen van het blad 
de telefoon ging en een dame mij 
vroeg of ik de schrijver van dat stukje 
in de Rotterdammer was.
Na mijn bevestigend antwoord ver-
telde zij dat zij mijn telefoonnummer 

van de redactie
had gekregen en blij was nu aan het 
goede adres te zijn.
Stelt u zich voor, twee wildvreemde 
mensen, die na een kleine tachtig jaar 
weer met elkaar in contact komen en 
het gesprek vanaf de eerste minuut 
ook nog leuk vinden. Na een klein half 
uur hebben we het gesprek beëindigd, 
maar niet voordat ik beloofd had een 
keer langs te komen.
Inderdaad heb ik dat een week daarna 
gedaan en met het ophalen van alle 
mogelijke namen en herinneringen aan 
familieleden en kennissen (we hadden 
immers dezelfde beroepsachtergrond) 
heb ik onder het genot van een kopje 
thee (en later een borrel) een vrouw 
leren kennen, die ondanks dat ze 
een hele lijst operaties achter de rug 
heeft, geweldig positief in het leven 
staat. Conclusie: het was een heerlijke 
middag.
Het is onvoorstelbaar wat één zin 
in de Oud Rotterdammer, namelijk 
“gebeurde er dan niets in Rotterdam 
Zuid?”, los heeft gemaakt, te weten 
twee reacties van jongens van school, 
twee van de muziekvereniging en daar-
bovenop de nodige mensen die met mij 
over het stuk praten en weer andere 
herinneringen naar boven brengen.
Ik vind dat door het verschijnen van 
De Oud Rotterdammer (HOERA), er 
eindelijk een blad is dat iedereen graag 
leest; speciaal door de vele artikelen 
uit de regio.

Felix Welschen
-----------------------------------------------

Geachte redactie
Na de oorlogsjaren zat ik vanuit de 
Ogiersingel op school aan de Franken-
daal. Het was als ik mij goed herinner 
een jongensschool!
In het weekend was het om de week 
naar Feyenoord in de Kuip! Alvorens 
de luchtbrug over te steken altijd 
even kijken onder de brug naar de 
brandweerkazerne, waar twee van de 
allermooiste brandweerauto’s stonden, 
die hun weerga niet kenden. Prachtig 
glanzend met een grote nikkelen bol 
erop, stonden ze buiten opgesteld! 
Deze auto’s, van het bouwjaar 1937, 
zijn nog steeds in het brandweermu-
seum te Hellevoetsluis te bewonderen! 
Het zijn nog steeds juweeltjes om te 
zien.
Wat ik nog niet gelezen heb in ‘De 
Oud Rotterdammer’ is, dat vroeger 
een sintelbaan rond het hoofdveld lag 
in de Kuip, waar, wanneer  Feyenoord 
uit speelde, internationale speedway 
wedstrijden werden gehouden! Met ra-
zendsnelle motoren vloog men over de 
sintels rond het voetbalveld! Telken-
male reed men voor de punten om de 
‘Gouden Helm’. Eén naam is mij altijd 
bij gebleven en dat was Tonny Kroese, 
ik dacht een Amsterdammer, die de 
helm ooit heeft gewonnen!

Ton Troost
tontroost@wanadoo.nl

-----------------------------------------------
Nieuw Amsterdam
Naar aanleiding van het stukje over de 
Nieuw Amsterdam hebben wij nog een 
leuke anekdote. Wij, Beb en Bertus de 
Ouden uit Rotterdam-Zuid, trouwden 

zij op 10 april 1946. Toen wij naar 
het stadhuis gingen, merkten wij dat 
de hele stad vol was van feestende 
mensen. Tienduizenden toeschouwers 
en overal vlaggen. Wij stelden ons dus 
maar voor dat dit allemaal ter ere van 
ons huwelijk was. We wisten wel beter. 
Er werd bij de huwelijksvoltrekking 
menige traan gelaten. Dit was echter 
een combinatie van de terugkeer van 
het vlaggenschip de Nieuw Amsterdam 
gecombineerd met onze huwelijksvol-
trekking. 10 April aanstaande vieren 
we onze zestigste huwelijksdag en zul-
len dan zeker nog even stilstaan bij dit 
schouwspel aan de Wilhelminakade.

Beb en Bertus de Ouden 
uit Rotterdam-Zuid

-----------------------------------------------
Lente
Ook wij gingen kort na de oorlog 
op de fi ets naar de bloembollen bij 
Sassenheim. Wij, dat zijn Arie Moree, 
Bas Hagoort, Jan Brilleman, Henk 
Keemink, Piet Zonneveld en fotograaf 
Nees van Wingerden. We hadden nog 
geen versnellingen op onze fi ets, je 
was al blij met een terugtraprem. En 
het was toch een behoorlijk aantal 
kilometers, dus over de reistijd zullen 
we het maar niet hebben. Eerst met 
het veerbootje van Heyplaat naar 
Schiemond en dan richting Den Haag. 
Na zo’n dag was je, op z’n Rotterdams 
gezegd, totaal uitgewoond. Maar trots 
als een pauw, want we hadden het 
volbracht en slingers om onze nek 
vormden het bewijs. Zo waren de 
Blokkendorpers.

Henrico Niekmek

Nabij Ambachtsplein / metrostation Ambachtsland / Bus 37 voor de deur

Zevenkampsering 331

3068 HG Rotterdam Zevenkamp

Telefoon 010-4568242

Klikgebit, dé oplossing voor een loszittende prothese
- Volledige vergoeding via basis en aanvullende verzekering
- Kunstgebit op implantaten (KLIKGEBIT)
- Nieuwe prothese op maat gemaakt
- Reparaties en aanpassingen aan bestaande prothese

Vrijblijvend advies
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Cox Column

Bovenstaand gedicht, waarvan ik alleen het 
eerste en laatste couplet heb weergegeven, vind 
ik  prachtig om z’n directheid en z’n humor, 
maar vooral omdat het zo heerlijk opstandig is. 
Het troost: de grote graaiers kunnen graaien wat 
ze willen, eenmaal liggen ze op hun dooie rug 
en hebben ze er niks meer aan. Dat was in de 
jaren dertig, uit welke tijd ik bovenstaand gedicht 
schat, natuurlijk een prettige gedachte voor Jan 
met de Pet, die toen nog voor z’n boterham 
moest knokken, laat staan dat ie er beleg op 
kreeg. Ergens in de jaren zestig was die strijd 

wel gestreden, alle CAO’s waren afgesloten en 
iedereen kreeg zo’n beetje waar ie recht op had. 
Althans, wat z’n vakbond vond dat genoeg was, 
of wat ze eruit hadden weten te slepen. Maar als 
ik vandaag lees dat de topman van het bedrijf 
dat mij van gas en licht moet voorzien, dat eerst 
van de staat was, dus van ons allen, maar dat zo 
nodig, net als de Post en het Spoor, moest wor-
den verzelfstandigd, dat zo’n topman met acht 
ton (800.000 Euri) naar huis gaat (ik wil het wel 
voor de helft doen hoor) dan lees ik bovenstaand 
gedicht nog eens met veel genoegen over. Het 
staat in “Liederen van de Zelfkant” van Willem 
van Iependaal, ik denk nog wel te vinden bij de 
Slegte, als je goed zoekt.
Want dat is de dichter, Willem van Iependaal, die 
zo niet heette, maar op de Iependaal woonde, in 
Zuid ja. Ik ben een jongen van Zuid, en als ik ons 
geliefde krantje zo eens doorlees (ja, ik lees meer 
dan alleen mijn eigen stukjes, hoewel dat altijd 
wel leuk is, “Le plaisier de se voir imprimé” 
noemde Bomans dat, dat heeft u vast ook als u 
uw ingezonden brief ziet staan) dan vind ik dat 
Zuid er weer bekaaid vanaf komt. Ik weet dat 
er veel, hoe moet ik het noemen, ja, minachting 
heerst boven de rivier voor “Overmaas” of de 
“Boerenzij”, maar dat berust, zoals zo vaak, 
voornamelijk op onkunde. (Zo roepen Mokum-
mers meestal in koor over heel Rotjeknor dat het 
niks is, terwijl ze er nooit komen.) 
Een van mijn schoonmoeders noemde Zuid “ ’n 

boerengemeenschap” en ze geneerde zich dat 
ze er woonde, want “daar ben ik te stads voor”. 
Wij lachten haar dan altijd hartelijk uit. Ik ben 
opgegroeid aan de rand van Tuindorp, hetgeen 
een bijna Arcadische jeugd betekende. De 
Smeetlandse Dijk was het einde van de wereld, 
van daar af keek je tot Barendrecht. Ik zal er de 
volgende keer eens wat meer over vertellen.
Van Willem van Iependaal weet ik verder niet 
veel. Hij verzon de legendarische Polletje 
Piekhaar en zijn trawanten, boefjes en kleine op-
lichters, en schreef het boek “Bef, boef, bajes”. 
Indertijd had je een gepensioneerd politiecom-
missaris die ‘n boek schreef: “De commissaris 
vertelt…” Lofzangen op het zegenrijke werk van 
de politie. Dat had zo’n succes dat ie een vervolg 
schreef “De commissaris vertelt verder…” Nog 
was de koek niet op en er verscheen “De com-
missaris vertelt door…”
Toen kon Van Iependaal zich niet meer inhouden 
en schreef het boek “De commissaris kan me nog 
meer vertellen…”

Jan met de Pet
Dikke Dinges was verscheiden
In z’n Heer en lit-jumeau,
De professor kwam en zeide:
Sjonge jong en liet het zo.
Doodkist werd besteld, gemeten,
Afgebiesd met plint en lat,
Die, met zillever besmeten,
Krap, fataal en poenig zat.
……

Hier ligt in z’n Heer ontslapen
(Ogen toe en zonder weet)
De geliefde, zeer rechtschapen
Makelaar in kinderleed,
Spekulant in graan en krotten,
Grof geschut en mensenwee:
God z’n ziel!… Het graf z’n botten!
Dikke Dinges R.I.P.

Over de Oude Binnenweg
Laatst zijn we weer eens richting 
centrum gegaan. De reden was het 
pand op de Eendrachtsweg nr 8 
waar het Rotterdams Algemeen 
Ziekenfonds gevestigd was. 
Ik heb daar gewerkt van 1946 tot 
1951. Ik heb altijd gedacht dat het 
was afgebroken, maar het staat er 
nog. Nu heet het Eendrachtsplein, 
met huisnummer 16, als ik het 
goed gezien heb.

Ik herkende het eerst niet, in mijn herinne-
ring was het een mooi pand, met een mooie 
deur en stoep. Ook binnen was het mooi. In 
de kelder was de keuken, de balie en in de 
voormalige wijnkelder was het archief.
Op de eerste verdieping, waar het kantoor 
was, waren de plafonds prachtig bewerkt. 
Tussen de twee kamers waren schuifdeuren 
van donker hout. Op het toilet was de wc-pot 
van een soort Delftsblauw, van binnen en 
buiten met blauwe bloemen. Of dat nu nog 
zo is weet ik natuurlijk niet. De buitendeur is 
volgens mij ook niet meer de zelfde. Ik wilde 
er eerst een foto van maken, maar heb het niet 
gedaan, wel zou ik een foto willen hebben 
zoals het vroeger was.

Winkels
Daarna de Oude Binnenweg over gewandeld, 
die is nog steeds erg gezellig. Ik zag dat 
slager Ooteman er nog zit. Dat was de slager 
van mijn ouders, zij hebben jaren op de Oude 
Binnenweg gewoond. Ook ik heb daar nog 
een paar jaar gewoond.
Onze naaste buurvrouw was tante Dientje van 

cafe Harry Verburg. In het volgende portiek 
woonde Dick Willebrandts de bekende pianist 
en orkestleider. Als het mooi weer was en 
alle ramen stonden open, hoorden wij hem 
pianospelen.

Tegenover ons was een winkel van de Gruy-
ter, daarnaast zat de bakker, ik geloof v.d. 
Meer en Schoep. Verderop zat Het Schouwke, 
die verkocht mooie tassen en bijouterieën. 
Daarnaast zat een ouderwetse snoepwinkel 
waar ik menig keer ben binnengestapt. Ook 
was daar kruidenier van Holst waar ik vaak 
voor mijn moeder boodschappen moest doen 
en de winkel van Benschop waar je alleen 
chocolade kon kopen.

Ladders
Het Binnenwegplein was vroeger veel gezel-
liger, nu vind ik het er een beetje rommelig. 
Ik herinner mij Modehuis Wassen, daarnaast 
was schoenenmagazijn Van Vorst. Als je bin-
nenkwam ineens links was de kousenafdeling. 
Alle nylons werden gecontroleerd op ladders 
voordat je ze meekreeg. De verkoopster trok 
dan eerst een handschoen aan. Eventuele lad-
ders kon je er ook laten ophalen. 
Daar tegenover zat Piet van Reeuwijk. Daar 
kocht ik, als het ‘Sint Salaria’ was geweest, 
spullen voor mijn uitzet, zoals prachtig gebor-
duurde lakens en slopen.
Wij zijn vanuit het huis op de Binnenweg 
getrouwd, nu bijna 50 jaar geleden. Daar 

is nog iets leuks over te vertellen. Toen de 
trouwauto’s na het huwelijk de genodigden 
weer terug hadden gebracht en de gasten uit 
stapten, nam mijn opoe, een zeer praktisch 
mens, gelijk maar even de vuilnisbak mee 
naar binnen, dat ging toch in één moeite door. 
Grote hilariteit natuurlijk, wij hebben dat nog 
menig maal moeten horen. 
Het was voor mij een grote overgang van de 
Oude Binnenweg naar een inwoning op de 
Pleinweg, eerste verdieping van het dak af.
Maar wij wonen nu al heel lang op zuid en 
zouden niet meer in de stad willen wonen.

Wil Ketting-van Zijl
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- Een gezellige Oude Binnenweg begin jaren 70 -
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

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

Bij ons altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!

GRATIS
OPHALEN
EN TERUG
BEZORGEN

ALTIJD 3 JAAR
GARANTIE

STOFFEERWERK
Wij stofferen o.a.: bankstellen, fauteuils, stoelen, boot-, cara-
vankussens en Deens dubbel stikwerk. 
Ook doorgezakte banken en stoelen waar de stof nog goed van 
is, kunnen wij opnieuw opvullen met o.a. koudschuim, veren 
en / of dacron. Wij hebben een zeer uitgebreide collectie aan 
meubelstoffen.

RESTAURATIE
Wij zijn het oude ambachtelijk werk nog niet verleerd. Wij restaureren alle soorten 
kasten, kabinetten, tafels, stoelen en bureua’s. Tevens lijmen en verstevigen van stoelen. 
Ook voorzien wij stoelen opnieuw vaan biezen of rieten zitting. Dit alles wordt handma-
tig gemaakt. Houtworm verwijderen is voor ons geen probleem.

LEERSPECIALIST
In leer zijn wij groots. Wij stofferen met de beste kwaliteit leer al uw banken, stoelen 
en Chesterfi eld meubelen. Ook doen wij diverse leerreparaties zoals stiknaden, kleine 
scheurtjes en beschadigingen. Wij laten oud leer herleven door het in te kleuren op 
natuurbasis. Dit is alleen mogelijk in dezelfde kleur. Wij hebben een grote collectie leer 
op voorraad.

KUSSENSERVICE
Doorgezakte bank, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Veelal binnen 24 uur weer terug 
bezorgd.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis.
010 - 2734727 of kom even langs in onze winkel.

Tel.: 010 - 2188876
Kleiweg 135 
3051 GN ROTTERDAM

Openingstijden:
maandag gesloten

di t/m vr 11.00 - 17.00 uur
zaterdag 11.00 - 16.00 uur

PART OF

THE WORLD

Heeft u al plannen voor de Pasen?
Wij wel!

Op 1e Paasdag, zondag 16 april staat er van 12:00 – 15:00 uur een heerlijke 
Paasbrunch klaar in NH Capelle. Onder het genot van muziek geniet u van de 
smakelijke gerechten van het buffet.

De voordelen op een rijtje:
- 65+ korting
- All inclusive prijs
- Aparte speelruimte voor de kinderen 
- Eenvoudig te bereiken met de auto
- Gratis parkeergelegenheid

Voor informatie of reserveringen, kunt u ons bereiken op 010- 456 44 55
NH Capelle , Barbizonlaan 2,  2908 MA  Capelle aan den IJssel

PS. Tegen inlevering van deze advertentie 
ontvangt u 10% korting op uw rekening

Zaterdag 8 april 2006
GROTE ROMMELMARKT

IN WOONGEBOUW
“DE SEVENCAMP”
TOCHTENWEG 35

METROHALTE DE TOCHTEN, ZEVENKAMP

Groot- en Klein meubelen
Glaswerk - Aardewerk

Aanvang verkoop: 10.00 uur
Einde verkoop ongv. 15.00 uur

TOEGANG GRATIS
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Waar de hoofdredacteur al maanden bang 
voor was en ik al net zo lang rekening 
mee hield, is in deze uitgave van De Oud-
Rotterdammer realiteit geworden. Er is 
zoveel kopij en er zijn zoveel advertenties, 
dat de ruimte voor deze rubriek behoorlijk 
geminimaliseerd is. Daarom geen uitge-
breide oplossingen in deze krant, maar 
we zouden geen Rotterdammer zijn om 
niet gelijk een oplossing aan te dragen. 
Verderop kunt u lezen wat ik ga doen.

Waar was dat nou?

Het winkelcentrum dat u in de 
vorige opgave zag, was gevestigd 
in de driehoek Mathenesserlaan-
Jongkindstraat-Rochussenstraat.
Vele inzenders zagen dit centrum 
als onderdeel van de noodwinkels 
aan de Nieuwe Binnenweg (o.a. 
Vroom en Dreesmann en Tivoli 
West), maar ik heb er nooit zo 
tegenaan gekeken. ’t Is echter een 
mogelijkheid en daarom zitten de 
‘Nieuwe Binnenweg-inzenders’ in 
de hoge hoed met goede oplos-
singen.

Fout moet ik wel de vele inzen-
dingen noemen, die als oplossing 
de Lijnbaan of het Binnenweg-
plein gaven. Maar wie weet, dat 
de Lijnbaan en Binnenwegplein 
(destijds nog gewoon Oude Bin-
nenweg) een (in)direct voortvloei-
sel van dit centrum “Winkeliers-
vereniging Noordblaak 1940” 
waren, krabt zich toch tweemaal 
achter de oren.

De prijswinnaar, die uit tientallen 
goede oplossingen is getrokken, is 
Johannes van der Kooi, Gleiwitzer 
Kehre 6, 22850 Norderstedt in 
Duitsland.

Hij schrijft: “Uit het verre Nor-
derstedt, aan de stadsrand van 
Hamburg gelegen, even een re-
actie. Het is een overzicht van de 
winkelstad op het Land van Hobo-
ken tussen Museum Boymans en 
de Rochussenstraat, gelegen aan 
de Mathenesserlaan. Deze foto is 
genomen vanuit het Unileverge-
bouw. Uw en mijn lievelingswin-
kel Meyer en Blessing (met een g) 
stond aan de Jongkindstraat op de 
achtergrond. Deze straat is nog net 
te zien in het complex “Noord-
blaak 1940”. Zelf ben ik van de 
jaargang 1939, maar ik denk nog 
graag deze winkels. Winkels die 
ik later nieuw heb zien bouwen 
in de binnenstad. Ik woon vanaf 
1963 hier (Duitsland), maar als 
ik naar Rotterdam kom, zie ik 

de grote veranderingen. Als je 
naar de foto kijkt en denkt aan de 
winkels die daar gevestigd waren, 
dan zijn nu alleen C&A en Meyer 
en Blessing over. Jammer!
Tschüsz uit Norderstedt”.

En wat gebeurt er nu 
met al die andere 
brieven en 
Internetoplossingen?
Wel, de brieven worden door 
mij gescand en daarna, met de 
Internetoplossingen, op de site 
http://dit.is/rotjeknor geplaatst.

Over veertien dagen laten we 
ons niet meer wegdrukken. Daar 
moeten u, de adverteerders en ik 
voor zorgen.

Oplossing
“Waar was 
dat nou 9”

Tweemaal hebben we al een stoomlocomotiefje in deze serie voorbij zien 
rijden. Iedereen weet, dat stoomlocomotieven kolen nodig hebben om de ketel 
op te stoken. Zo, bij radio en televisie noemt men dit bij de presentatie van een 
programma ‘een bruggetje’, want de foto van deze week heeft met de kolenboer 
te maken. Wie is toch die Kitje Kool die boven op het dak staat en op welke 
locatie zwaaide hij zo krijgshaftig met z’n pook?

Herinneringen, plaatsbepaling en verder alles wat bij een ‘Waar was dat nou-
foto’ hoort, gaarne vóór 18 april 2006 zenden aan
Waar was dat nou, Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ  Rotterdam

Ook via email zijn oplossingen welkom. Ook hier dezelfde inzenddatum, maar 
wel het adres waarwasdatnou@xs4all.nl

TOEN NU

Nieuwe opgave

Cursus Inspirerend Toekomst-
beeld voor 55-plussers
Naarmate we ouder worden, ontstaan er vragen over de 
invulling van de eigen toekomst. De woonsituatie veran-
dert vaak, het lichaam verandert, verlieservaringen lig-
gen op de loer of zijn een feit. Maar ouder worden biedt 
ook nieuwe kansen en mogelijkheden. U krijgt meer tijd 
voor uzelf. Wat gaat u doen? Welke keuzes gaat u ma-
ken? Wacht u af en ziet u wel wat er op uw pad komt of 
neemt u het heft in eigen hand?

Voor 55-plussers die graag het heft 
in eigen handen nemen, organiseert 
Pluspunt weer een cursus Inspire-
rend Toekomstbeeld. 
Gedurende vijf bijeenkomsten gaan 
de deelnemers aan de slag met het 
ontwerpen van hun eigen inspire-
rende toekomst. Aan de orde komen 
onderwerpen als wonen, zingeving, 
sociale contacten, materiële situatie, 
gezond leven en inspiratie.
De cursus wordt gegeven op de 

dinsdagochtend van 10.00 tot 12.30 
uur, bij Pluspunt, het stedelijk onder-
steuningsinstituut voor ouderen en 
ouderenorganisaties. 

Cursusdata: 11 en 25 april, 9 en 23 
mei en 13 juni 2006
Tijd: 10.00-12.30 uur
Plaats: Pluspunt, Ungerplein 2, fl at 25
Kosten: EUR 35,-. Informatie en 
opgave: 010 - 467 17 11 
of info@pluspuntrotterdam.nl

“A Night at 
the Movies”
De koninklijke Rotterdam-
se TNT Post Harmonie 
presenteert een muziek-
programma met composi-
ties uit de fi lmmuziek.
Voordat er geluidsfi lm 
bestond, begeleidde een 
pianist of klein ensemble 
de stomme fi lmbeelden.

Die ervaring kunt u herbeleven bij 
het concert van de KRPH. Martine 
van der Kaaden presenteert de 
avond, waarop fi lmfragmenten de 
muziek ondersteunen. 
Vanzelfsprekend zullen popcorn en 
cola niet ontbreken en aan de kin-
deren die komen, vragen we of ze 
zich als fi lmheld willen verkleden. 
Iedereen is welkom:

Tarzan, Zorro, Fred Flinstone of 
Shrek.
De toegangsprijs is €7,50 voor 
volwassen en €4,50 voor kinderen, 
waarbij een pauzeconsumptie is 
inbegrepen.

We hopen u allen te mogen begroe-
ten op deze spetterende avond.
Zaterdag 8 april 2006 20.00 uur 

(Kerk open 19.45 uur)
Adriaen Janszkerk, Kasteelweg 
53077 BN Rotterdam Oud IJssel-
monde

Voor reservering:
Evelyn Anthonisse 06.10324740
Ivo van den Baar     06.40367057
of zie: http://www.krph.nl/
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Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies
Rotterdam e.o.

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht
bereikbaar

Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 420 88 84 (24 u p/d)

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

Centrum Massage 
Preventie en ontspanning

Door gedipl. masseur
Voor informatie en afspraken

010 - 4139847 

NIEUW & OCCASIONS

ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN

LIGIER
X-TOO

CiTO Klaverbaan 62, 
Capelle a/d IJssel
Tel. 010 - 467 67 89

Een LIGIER 45-KM WAGEN is er v.a. € 8.999,-

Subaru en Ligier Dealer
www.citoautobedrijf.nl

CiTO
houdt u 
MOBIEL

met bromfiets certificaat.  Als u geboren bent voor 1-6-’80 
is theorie-examen niet nodig. Aflevering bij u thuis.

Boek “Rob Babyboomer”
(ISBN 90-9018243-8)

Prettig vlot geschreven sfeervol tijdsbeeld van de 
periode 1945 tot heden van de geboren Rotterdammer 
Robert van Leeuwen. Alleen voor de lezers van dit blad 
blijvende aanbieding € 13,95 incl. verzendkosten, te 
storten op gironr. 2892804 t.n.v. “EGO”-Barendrecht-
Uitgevers te Barendrecht. Moet U gelezen hebben! Ook 
een leuk cadeau voor Uw familie in het buitenland.
Voor meer informatie: www.rob-babyboomer.nl

“EGO”-Barendrecht
Uitgevers

Klavecimbelweg 13
2992 ND Barendrecht

Weet je nog.....Weet je nog.....

Bij mij, één uit een gezin van acht 
kinderen, was de paashaas qua formaat 
niet zo groot. Ik weet nog dat mijn 
vader ze altijd kocht bij de fi rma A.C. 
Radder aan de Nieuwe Binnenweg. 
Dan kwam hij uit zijn werk op paas-
zaterdag altijd met een grote tas thuis 
die daar ergens in het niets verdween. 
Na jarenlang deze gewoonte te kennen, 
bleef het toch nog altijd spannend of 
hij, ik bedoel de paashaas, weer naast 
mijn bord zou staan. Er werden ook 
veel eieren gekookt op Eerste Paasdag 
en mijn broer en ik hebben eens een 
wedstrijd gehouden wie de meeste op 
kon. Mijn broer heeft toen gewonnen, 
maar hij heeft er wel goed weet van 
gehad. Zijn Eerste Paasdag was goed 
naar de maan. Die heeft hij grotendeels 
boven de toiletpot doorgebracht.

Landelijk nieuws
In deze tijd is alles slecht voor je. Veel 
eieren eten is er niet meer bij, teveel 
eiwitten schijnen niet goed voor je 
cholesterol te zijn, evenzo is chocolade 
niet meer aan te raden. Hoewel ik laatst 
hoorde dat chocolade weer goed is 
voor je hersenen, toch weer meegeno-
men. Waar ik me al jaren over verbaas 
is het volgende: men kan niet meer 
tegen melk, kleurstoffen en andere 
toevoegingen die allemaal in ons eten 
zitten. Wij dronken vroeger zo uit de 
fl essen Exota, waar volgens mij ook 
aardig wat kleurstoffen in zaten. We 
werden er niet agressief van en hadden 
ook geen huidproblemen. Het enige dat 
mij bij is gebleven, is het botermerk 
“Planta” waar veel mensen blaasjes 
van op de huid kregen. Het was in die 

tijd landelijk nieuws, maar daar is het 
dan ook jaren bij gebleven.

Blauwbekken
Vlak voor Pasen kreeg je een nieuwe 
outfi t, nieuwe broek en een overhemd 
en misschien een zomerjas met bijpas-
sende luchtige schoenen. Je liep dan 
vaak te blauwbekken van de kou, want 
het weer was meestal nog niet geschikt 
voor die luchtige voorjaarskleding 
maar ja, je wilde je nieuwe spullen 
aan! Ik herinner me gelukkig ook 
betere weersomstandigheden en die 
wens ik u ook toe tijdens de komende 
Paasdagen en zeker een leuke Paashaas 
naast uw ontbijtbordje, zonder een 
verhoging van uw cholesterol!

Jos Holterhues

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

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

Oudedijk 151 Raadhuisplein 4
3061 AB  Rotterdam Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 010 - 4117870 Tel. 0180 - 313633

10% bij inlevering van deze bon!!

Voor informatie: Bel gerust:
 010 - 484 58 66   

Ons adres; 
Polslandstraat 174d, 
Rotterdam-Zuid 
(hoek pleinweg) 
www.bodyfl air.nl 

Wassen/knippen en föhnen € 26,-
Kleurbehandeling v.a.         € 20,-

H O N D E N T R I M S T E R

Johan Huizingastraat 17
3069 WN  Rotterdam

Zevenkamp

Telefoon 0628172394

Rijksgediplomeerd
sinds 1981

Gratis oor- en
nagelbehandeling

Eventueel
halen en brengen

Elly is gek 
op honden
Hondentrimster Elly heeft sinds 1981 
haar eigen trimsalon aan huis in Zeven-
kamp. Zij is volledig gediplomeerd en 
heeft een uitstekende naam opgebouwd 
met haar salon.

“Ik ben in dit vak gerold doordat ik vroeger een bouvier 
had die om de zes maanden getrimd moest worden. Op 
een gegeven moment leek het me aardig dit zelf te gaan 
doen”, vertelt zij. “Ik ben cursussen gaan volgen in Den 
Haag en met hele goede cijfers geslaagd. Het theore-
tisch gedeelte was vrij moeilijk. Dat ging vooral over de 
gezondheid van de hond, want je moet mensen kunnen 
adviseren als de vacht er niet goed uitziet. Hierin ben ik 
cum laude geslaagd.“
“Eerst was er nog sprake van een hobby, maar al gauw 
kwamen er mensen op mijn pad die vonden dat mijn 
hond er goed uitzag”, vervolgt Elly. “Ze vroegen of ik 
hun hond ook wilde doen en toen ben ik begonnen met 
een trimsalon, maar dan wel aan huis, zodat ik mijn 
eigen tijd kon bepalen. Met een hond moet je geen haast 
hebben. Je kunt niet zeggen ‘en nu ga je staan en het eer-
ste uur niet bewegen’. Ik spreek daarom altijd af dat ik 
de mensen bel als de hond klaar is. Als mensen zelf niet 
goed ter been zijn, haal ik de hond op en breng hem/haar 
weer thuis”, toont Elly haar gevoel voor service.

Babyboomer praat 
‘Pasen’ van zich af
Kent u die paashaas nog die vroeger Eerste 
Paasdag bij je ontbijtbordje stond? Dat was altijd 
weer een grote verrassing! Je keek er soms 
dagen lang naar en verborg de drang om het ding 
een fl inke klap op zijn kop te geven, want dan 
kon je eindelijk die heerlijke chocolade tot je 
nemen.
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Ik denk terug naar eind 50- begin 60-er jaren. We woonden 
in de Aleidisstraat, schuin tegenover de nooduitgang van 
bioscoop Rex op de Middellandstraat.
We waren buiten altijd met leeftijdsgenootjes in de weer. 
Soms kwam een buurmeisje samen met haar broertje er ook 
bij en wisten we al wat we zouden gaan uithalen. Ja hoor... 
De buurvrouw plagen!!
Die woonde erg hoog. Liften waren er nog niet, maar hele 
lange hoge steile trappen. Als je naar boven of beneden 
moest, was dat dus best lastig. Een van ons belde bij die 
buurvrouw aan en zij opende de deur door aan het hele 
lange touw te trekken dat langs de trapleuning liep en van 
heel hoog riep ze dan: “Wie is daar?”
Een van ons riep naar boven dat een hond zijn behoefte bij 
haar voor de deur had achtergelaten. Die vrouw was blijk-
baar zo schoon op alles dat zij dat meteen wilde schoon-
maken. Wat ze echter niet wist, was dat het om “neppoep” 
ging die dat buurmeisje bij Frans Moret had gekocht!!

Op en neer
Eerst kwam ze helemaal naar beneden om het te controle-
ren, ging dan weer naar boven en kwam even later terug 
met een, naar mijn idee, zware ijzeren emmer vol water. 
Dan weer naar boven, met schoonmaakmiddel naar bene-

den, dan weer die trap op en weer naar beneden. Zo ging 
dat heen en weer, net zolang tot ze het laatste dat nodig 
was ging halen. Hoe vaak ze die trap op en af ging, was 
amper bij te houden.
Omdat we deze ‘grap’ wel vaker uithaalden met diezelfde 
buurvrouw wisten we precies wanneer ze voor de laatste 
keer naar beneden kwam om eindelijk aan die ‘smerige’ 
schoonmaak te beginnen. Als ze dan eenmaal beneden 
arriveerde, hadden wij die ‘neppoep’ weggehaald en was 
alles dus helemaal voor niets geweest. 

Tja, zelfs een ezel in het algemeen......

Mar Schenkel

Elke keer als ik “De Oud Rotterdammer” zit uit 
te pluizen, kom ik weer iets tegen dat leuke, 
soms ondeugende, herinneringen naar boven 
haalt. Niet zo smeuïg als dat van Jan Schip-
pers uit de Kievitstraat, maar het komt aardig 
in de buurt.

Niberco
Goochelaar Niberco werd 22 december 1925 als 
Nic van Berkel, zoon van de in zijn tijd bekende 
goochelaar Bercelini, geboren en was vooral 
vermaard als manipulator. Van oorsprong is Nic 
een Rotterdammer.

Nic of Nico was een neef van mijn moeder Mien Bazen (u weet 
nog wel van Bazen, de schillenboer). Mijn oma en de moeder van 
Nic waren zussen en heetten Ter Smitte.

Hier een foto van Nic met zijn zus

Zijn moeder heette Mina Ter Smitte en zij had een leuke act met 
haar man. De vader van Nic kon raden wat voor horloge iemand 
om had, wat voor jas of jurk iemand droeg of welke stropdas hij 
om had. 

Hier links de moeder van Nic                 Hier rechts de moeder van Nic 

Nic Berkel maakte in de Tweede Wereldoorlog deel uit van het 
gezelschap van cabaretier Wim Sonneveld. In 1947 behaalde hij 
tijdens het Tweede Internationale Goochelaarscongres in Parijs 
de Grand Prix en was daarmee de eerste (en jongste) Nederlandse 
wereldkampioen goochelen. Met Bob Haleber, die goochelles-
sen bij hem nam, vormde hij een duo dat optrad onder de naam 
Niberco Brothers en in 1951 in Zwolle het nationale goochelkam-
pioenschap veroverde.

De act met de radio’s

Dat was het begin voor een internationale carrière die veertig jaar 
duurde.
De familie vertrok naar Amerika en woonde in Miami Florida. 
Hoe het verder met de familie is gegaan, weet ik niet.
De Niberco Brothers zijn nog op de televisie geweest met een 
uitzending vanaf de Firato in Amsterdam, waar zij allemaal 
draagbare radio’s te voorschijn toverden. 
In Nederland waren “Nic en Bob Niberco” slechts sporadisch te 
bewonderen.
Pianist Tony Eyk heeft nog met ze gewerkt wat ook op zijn site 
staat.

Daarom vraag ik weer uw hulp; wie heeft deze 
familie gekend en wie heeft er over deze beken-
de goochelaar geschreven?

Nico Jansen 

Iedereen viert feest in LAURENS
Maandag 27 maart, stipt om 
11.00 uur, lieten de bewoners 
van LAURENS 4000 ballon-
nen op als startsein van hun 
feestweek. Bewoners en 
bestuursleden keken vanaf de 
Euromast toe.

LAURENS vierde feest, samen met 
cliënten en familie, vrijwilligers, 
medewerkers, wijkbewoners en andere 
belangstellenden.
Laurens is een fusie tussen Stichting 
KVV Rotterdam, Netwerk Zorgaan-
bieders Rijnmond, wooncorporatie 
MaasAnker en dienstverlener Uw 
Compagnon. De organisatie beschikt 
over zes verpleeghuizen, elf woon-
zorgcentra en achttien woongebouwen. 
Op 12 januari werd de fusie ingeluid. 
Nu vierden de cliënten feest! Uit volle 
borst zongen zij het LAURENSlied. 

Zeven dagen feest
Alle dagen werd er in iedere locatie 
een letter onthuld van de naam LAU-
RENS. Maar er was meer. Optredens 
van Rotterdamse artiesten, zoals de 
Schiebroekse zangeres Annie de Reu-
ver en  Eric Newman met TOPPERS 
van TOEN in Borgsate. Een zingende 
ijscoman. De talentenjacht, genaamd 
Regenboogfestival in Antonius IJs-
selmonde, leverde 300 aanmeldingen 
op. Voor Fit & Fun in green and red 
kon men terecht in De Wilgenborgh. 

In De Elf Ranken te Barendrecht 
traden op donderdag de Muziekmaatjes 
op, een optreden van kinderen van 
Muziekmaatjes, een project van de 
Brede School Barendrecht. Er was 
een fi lmavond in De Schutse. In De 
Hofstee konden liefhebbers ‘Dansen 
bij Jansen’, een gezellige dansactiviteit 
in de stijl van de jaren vijftig. Voor de 
bewoners en hun familie waren er bios-
coopvoorstellingen, feestelijke diners, 
eigenlijk teveel om op te noemen.

LAURENS met hart én ziel
Na de feestweek is er ook nog volop 
aandacht voor de cliënten. LAURENS 
heeft voor de ouderen en hun familie of 

vrienden een UITBureau dat bezoeken 
aan een theater of andere evenemen-
ten verzorgt. Ook het vervoer wordt 
dan geregeld. Er is een vakantiehuis 
in Oostvoorne, waarvan de cliënten 
van LAURENS gebruik kunnen 
maken. Via het project Rust Roest is 
een verjaardag te vieren, een warme 
maaltijd te gebruiken of deelname aan 
korte dagtripjes. In maart en april staan 
Ecodrome in Zwolle en de Efteling op 
het programma. U hoeft daarvoor niet 
in een van de LAURENS-centra te ver-
blijven. Ook als u cliënt bent van Zorg 
aan Huis kunt u aan deze activiteiten 
deelnemen.

Buurvrouw plagen

Weet je nog.....Weet je nog.....
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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’.

Heffingskorting bij AOW-
toeslag
Mijn vrouw en ik hebben thans een 
IOAW-uitkering (ieder 50%). Deze 
uitkering stopt voor beiden per 31 
mei 2006, omdat ik dan 65 jaar word. 
Vanaf 1 juni 2006 wordt er aan mij 
AOW plus toeslag voor mijn jongere 
vrouw uitbetaald. Zij wordt pas in 
december 2007 65 jaar. Graag zou 
ik duidelijkheid krijgen inzake de 
heffi ngskorting van mijn echtgenote 
vanaf 1 juni 2006. Ik heb inmiddels 
bij de belastingdienst het formu-
lier ‘Verzoek wijziging voorlopige 
teruggaaf 2006’ aangevraagd, omdat 
vanaf 1 juni 2006 de mogelijkheid tot 
verrekening met haar IOAW ophoudt. 
Volg ik daarmee de juiste procedure?

Uw vrouw houdt haar algemene hef-
fi ngskorting voor personen die jonger 
zijn dan 65 jaar tot haar 65ste. U kunt 
dus voor haar voorlopige uitbeta-
ling (per maand) aanvragen vanaf 
de datum dat zij geen IOAW meer 
krijgt. De toeslag, die u voor haar 
op uw AOW krijgt, wordt echter ten 
volle belast, omdat u uw algemene 
heffi ngskorting al hebt verbruikt 
voor uw inkomen. Overigens wijzigt 
uw algemene heffi ngskorting (€ 
1990 voor personen jonger dan 65 
jaar) per datum dat u 65 jaar wordt. 
U krijgt dan de lagere algemene 
heffi ngskorting van € 948 voor 65-
plussers. Daarnaast krijgt u nog de 
ouderenkorting en mogelijk ook nog 

de aanvullende ouderenkorting. Uw 
algemene heffi ngskorting over 2006 
wordt tijdsevenredig berekend.
-------------------------------------------
Pietluttigheid
bij contant afronden
Ik moest in een winkel afrekenen 
een bedrag van € 2,98. Ik deed dat 
contant met precies dat bedrag in 
munten, dus ook met een één- en 
tweecentsmunt. De winkelier wilde 
dat echter niet accepteren en vertelde 
mij dat ik afgerond € 3,00 moest be-
talen. En als ik € 2,98 wilde betalen, 
moest ik maar pinnen. Dat lijkt me 
in strijd met de wet op het betalings-
verkeer. Had de kassajuf mijn exacte 
betaling in contant geld niet onvoor-
waardelijk moeten accepteren?

U doet beiden moeilijk over een 
zaak die eigenlijk heel simpel is. 
De winkelier mag aan zijn klanten 
vragen om contante betalingen af te 
ronden naar boven (3 en 4 naar 5 en 
8 en 9 naar 10) én naar beneden (1 
en 2 naar 0 en 6 en 7 naar 5). Maar 
als hij er geen moeite mee heeft dat u 
exact het contante bedrag betaalt, dan 
kan het ook geen probleem geven. 
Als de winkelier echter vasthoudt 
aan zijn afronding (vaak gemeld 
op een sticker op de kassa en op de 
toegang) en u wilt niet anders betalen 
dan exact dat bedrag, dan bent u wel 
erg bezig met spijkers op laag water 
te zoeken. Het staat een winkelier 
namelijk vrij om zelf te bepalen met 

welke munten of biljetten er in de 
winkel moet worden betaald. Dat 
betekent dat een winkelier ook niet 
hoeft te accepteren dat u bijvoorbeeld 
een artikel uitsluitend betaalt met 
munten van vijf eurocent of ander 
kleingeld. Bij grote bedragen mag de 
winkelier dus bankbiljetten eisen. Bij 
een elektronische betaling (voor u en 
de winkelier hartstikke gemakkelijk) 
zijn er deze problemen nooit. U als 
Pietje Precies kan natuurlijk nog wel 
de aankoop ongedaan maken en een 
andere winkelier zoeken die wel op 
uw pietluttigheid wil ingaan.
--------------------------------------------
Verzekering 
van oudere auto
Ik heb tweedehands een auto gekocht 
die al meer dan vijf jaar oud is. 
Op mijn vorige auto had ik een 
allriskverzekering lopen. Ondanks de 
hoge korting vanwege al vele jaren 
schadevrij rijden vind ik dat de ver-
zekeringspremie van omstreeks 800 
euro per jaar nogal hoog is voor een 
eenvoudige middenklasseauto. Is het 
verstandig om slechts een WA-verze-
kering af te sluiten?

Dat hangt ervan af welk fi nancieel 
risico u wilt lopen. Inderdaad betaalt 
de verzekeringsmaatschappij bij een 
allriskverzekering meestal alleen de 
dagwaarde van de auto uit indien 
deze bijvoorbeeld total loss raakt. 
En aangezien een auto van vijf jaar 
oud al voor vijf jaar is afgeschreven 

betekent dit dat de dagwaarde van 
een auto van omstreeks 20.000 euro 
hooguit nog 6000 euro bedraagt. 
Daarvoor betaalt u dus de hoge 
premie van 800 euro. Heeft u voor 
een paar duizend euro schade aan de 
auto dan krijgt u die uiteraard weer 
wel vergoed. Indien u volstaat met 
een uitsluitend goedkope WA-verze-
kering dan loopt u deze risico’s. Heel 
in het algemeen kan worden gesteld 
dat ouderen (die gemiddeld genomen 
minder schade aan hun auto oplopen 
dan wat ‘wildere’ jongeren) een stuk 
voordeliger uit zijn als zij voor hun 
meer dan vijf jaar oude  auto ‘slechts’ 
een WA-verzekering afsluiten. Tus-
senvormen met bijvoorbeeld een 
hoog eigen risico zijn ook mogelijk. 
Dat brengt namelijk de verzekerings-
premie ook aardig omlaag. Indien 
u aan de hand van uw wensen een 
aantal verzekeringspremies tegenover 
elkaar wil zetten dan raden we u aan 
om op www.independer.nl een prijs-
vergelijking te maken of daarover een 
aantal verzekeringsmaatschappijen 
te bellen.
--------------------------------------------
Schuld van kind voldaan
We hebben een schuld voldaan van 
ons zelfstandig wonend kind van 28 
jaar. Gezien zijn gezondheid en zijn 
toestand verwachten we niet dat hij 
ooit dit ons nog kan terugbetalen. 
Kunnen we dit beschouwen als een 
schenking van ouders aan een kind? 
Levert dit ons nog een aftrekpost op 

voor de belastingen?

Nee. Tenzij u dit kan opvoeren als 
kosten voor levensonderhoud van uw 
kind. Van groot belang is dan echter 
in hoeverre uw kind eigen inkomsten 
of uitkering heeft. Als uw kind al 
inkomsten ter hoogte van het sociaal 
minimum heeft of recht heeft op 
studiefi nanciering dan kunt u deze 
belastingaftrekpost zonder meer ver-
geten. Zelfs als u wel kunt aantonen 
dat u met uw bijdrage aan uw kind 
voorziet in zijn strikt noodzakelijke 
levensbehoeften dan kunt u nog niet 
eens het volle bedrag aftrekken maar 
krijgt u te maken met zogeheten 
forfaitaire aftrekbedragen die per 
kwartaal worden bepaald.
Het voor uw rekening nemen van zijn 
schulden kunt u dan ook het beste 
beschouwen als een schenking aan 
uw kind. Dat mag schenkingsrech-
tenvrij tot € 4342 per kalenderjaar. 
Is het benodigde bedrag voor uw 
kind hoger dan kunt u het meerdere 
als een schuld van uw kind aan u 
beschouwen en aan de hand van de 
situatie in de komende jaren opnieuw 
schenkingen doen. Er bestaat ook 
nog de mogelijkheid om aan kinderen 
jonger dan 35 jaar eenmalig een 
vrijgestelde schenking te doen van € 
21.700. Daarvoor moet u echter wel 
een nadrukkelijk beroep doen op deze 
vrijstelling bij de belastingdienst. De 
schenkingsvrijstelling per kalender-
jaar mag zonder formaliteiten.

Vakantie in het hart van Brabant
Speciale aanbieding!

Zomerweken van 
vrijdag tot vrijdag van mei tot september
(U wordt opgehaald en teruggebracht

met onze luxe touringcar.)

Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en
bossen in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor
Senioren biedt dit hotel u een geheel verzorgde vakantie op

basis van vol pension incl. uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet,

kitchenette, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. Alles
begane grond en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

De prijs voor dit arrangement bedraagt € 448,00, geen toeslag
voor éénpers.kamer, als u lid bent of wordt van 

De Rotterdamse Ouderenbond. 6,50 voor gehuwden en 5,00 euro 
voor alleenstaanden inl. hierover 010-2022121.

Opstapplaatsen: Zuidplein, Kruisplein
Alexander Busstation

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

email: hoteldepaddestoel@planet.nl

Binneweg Kozijnen

Op en top
wooncomfort
De prachtige kozijnen van Allround Kozijnen zijn
verkrijgbaar in verschillende materialen en in iedere
gewenste stijl: sfeervolle houten kozijnen, krachtige
aluminium kozijnen of onderhoudsvriendelijke
kunststof kozijnen. De op maat gemaakte kozijnen
zijn bovendien leverbaar in vele kleurstellingen. 

Waar u ook voor kiest, u kunt altijd rekenen op top-
kwaliteit en een vakkundige montage.  

We nodigen u van harte uit in onze showroom en
adviseren u graag over de vele mogelijkheden. 

Binneweg Kozijnen
Aelbrechtskade 122, 
3023 JE Rotterdam

T 010 - 477 66 60
F 010 - 476 06 27
E binnewegkozijnen@allroundkozijnen.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.30 uur. 
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

ALUMINIUM KOZIJNEN

HOUTEN KOZIJNEN

KUNSTSTOF KOZIJNEN

KOZIJNRENOVATIE & BETIMMERINGEN

DAKKAPELLEN & DAKVENSTERS

SERRES & OVERKAPPINGEN

DAMES & HEREN KAPSALON
Kunt u niet naar de kapsalon?

Dan komen wij wel naar u toe!
Knippen voor maar: € 8,95

Bel voor een afspraak 

Tel.: 010-4814509, Mob.: 06-24730320
Ossenisseweg 115 3086 KX, Rotterdam (Slinge) 

Dagelijks
verse graaneieren
Wollefoppenweg 101
2761 DL  Oud Verlaat
(gem. Zevenhuizen)
Telefoon 010-4550557

Berini verzamelaar vraagt :
oude bromfi etsen, dokumentatie, 
onderdelen, reklame, ect.  J.P.Kats
tel.0186-654252        Numansdorp
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Oisterwijk, Parel van Brabant

Warme huiselijkheid in 
Hotel de Paddestoel

Het is goed toeven in 
dit gezellige hotel waar 
serviceverlening vanzelf-
sprekend is. Gasten worden 
in Hotel de Paddestoel 
met de bekende Brabantse 
hartelijkheid  en gastvrijheid 
ontvangen.

De huiselijke inrichting 
van het hotel en de groene 
omgeving zorgen ervoor 
dat men helemaal tot rust 
kan komen. En wie er op uit 
wil trekken, kan terecht in 
de prachtige omgeving van 
het hotel. Oisterwijk wordt 
niet voor niets `Parel Van 
Brabant`genoemd. Oister-
wijk, in het hart van Bra-
bant, biedt een rijk scala aan 
ontspanningsmogelijkheden
met de eeuwenoude dorps-
kern en zijn lindeboom, de 
karakteristieke gevelhuisjes, 
vriendelijke mensen, gezel-
lige terrasjes en winkeltjes. 

Zwemmen, kanoën, vis-
sen, golfen maar ook de 
vele wandel-en fi etsroutes 
zorgen voor een sportief 
cachet. De gemeente is 
al heel lang een begrip 
voor actieve rustzoekers 
die nog stilte, ongerepte 
natuur en cultuur weten 
te waarderen. Dromerige 
vennen, wandelen over 

de heide, fi etsen door de 
bossen, maar ook gezellig 
winkelen, lekker eten; het 
is gewoon volop genieten 
in Oisterwijk. Of men nu 
voor een lang of kort ver-
blijf naar Oisterwijk komt; 
men zal zich er volkomen 
thuis voelen.

Een vakantie in het drie sterrenhotel De Paddestoel in Oisterwijk bete-
kent een warme ontvangst, comfortabele kamers, een uitstekende 
Hollandse keuken, volop recreatiemogelijkheden, geslaagde fi ets- en 
wandeltochten en leuke uitstapjes in de omgeving. Dit hotel is uitste-
kend geschikt voor mensen met een rollator of rolstoel.

7, 8 en 9 april 2006

Openingstijden
Vrijdag 7 april 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 8 april 10.00 - 17.00 uur
Zondag 9 april 10.00 - 17.00 uur

Entree prijzen
Volwassenen             € 5,00
Kinderen 2 tot 1o jaar            € 3,50
 
Parkeren
Parkeren kunt u in de parkeergarage
Kosten   € 3,00 ( voor de gehele dag )

Uniek in Nederland!
De beurs voor iedereen met een lengte en/of breedtemaat!

Twee keer per jaar organiseert Marlon Sebel 
(www.grotematenmode.com) in samenwerking met 
Evenementenhal Rijswijk de Bijzondere Maten Beurs.
Een beurs speciaal voor grote en lange mensen. Op deze 
beurs staan ca. 60 stands met verkoop van dameskleding, lingerie, 
bruidsmode, schoenen, herenkleding, sieraden en nog veel meer! 
Verder vindt er een kapperswedstrijd plaats, de jaarlijkse Miss Grote 
Maten Verkiezing en zijn er modeshows. De beurs is de perfecte locatie 
om kennis te maken met medemaatjes en tips uit te wisselen. 
Kijk voor de volledige deelnemerslijst en activiteitenoverzicht op 
www.bijzonderematenbeurs.nl
Voorjaarsbeurs: 8 & 9 april 2006. Entree slechts € 5,- p.p.

Zie overige informatie op: www.bijzonderematenbeurs.nl
   www.evenementenhalrijswijk.nl
   of bel: 06-2907 0991.

8 en 9 april 2006

10.00 - 17.00 uur

Bijzondere 
Maten Beurs

Dé beurs voor iedereen met 
een breedte of lengtemaat

TOTAL HAIR & BEAUTY
MISS GMM VERKIEZING 2006
OPTREDEN MARTINE DE JAGER
MOOI VOOR EEN FOOI DOOR 
KAPPERSACADEMIE HAIR POINT

Beurs voor de actieve vijftig-plusser.

Evenementenhal Rijswijk Volmerlaan 12 - 2288 GD Rijswijk (ZH) T (070) 3075900 F (070) 3075901
 E info@evenementenhalrijswijk.nl I www.evenementenhalrijswijk.nl

Mail & Win

Wilt u erbij zijn? 
Mail dan naar prijs@evenementenhalrijswijk.nl.

Vermeld in de mail welke beurs uw voorkeur heeft. 
Prijswinnaars krijgen automatisch bericht en over 
de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Win een van de 12 relatiekaarten 
t.w.v. 10 euro voor twee personen 
voor Vitaal 50+ of een van de 12 rela-
tiekaarten voor de Bijzondere Maten 
Beurs (zie advertentie in deze krant).

Als jongen zat ik al bijna altijd aan de 
Koushaven. Je had er het zwembad met 
aparte heren en- damesbaden en mijn 
vriendjes kwamen na school altijd naar 
de Koushaven om er te spelen, het was 
onze ontmoetingsplaats. Meestal bleven 
we daar dan hangen. Het was bovendien 
een plekje waar ‘s avonds minnend 
Delfshaven de stilte zocht. Wij, apenkop-
pen die we waren, hingen dan in de buurt 
van een dergelijk stelletje rond, totdat ze 
ons afkochten met een zakje chocolaatjes 
of een pakje sigaretten. Maar dan gingen 
we ook weg en lieten ze met rust.

Klimmen als apen
Aan de Pelgrimskade, langs de rivier, 
was een dependance van de werf Niehuis 
vd Berg. Er was daar een grote steiger 
met hijswerk en een ijzeren loods met 
een soort van werkplaats en een opslag 
van gereedschap. Toen de oorlogsdrei-
ging groter werd, heeft daar een hele 
tijd een Spaans vrachtbootje gelegen. Ik 
denk dat het schip daar lag om in geval 
van oorlog het Spaanse gezantschap te 
repatriëren en dat die Spanjaarden toen al 
wisten dat Duitsland op een dag Neder-
land zou binnenvallen. Maar daar hadden 
we toen nog geen erg in. We gebruikten 
de meertouwen van dat schip voor onze 
lichamelijke ontwikkeling en als apen 
klommen wij, hangend aan die trossen, 
op het voorschip, zwaaiden ons aan 
boord en vlogen dan over het dek naar 

de loopplank om weer aan wal te komen. 
De pret was dan om ergens onderweg 
een hutdeur open te maken, je hoofd om 
de hoek van de deur te steken en dan 
zei je heel zachtjes tegen de mannen die 
daar binnen zaten:” He,…pst…Franco, 
no good !”, en dan vlogen we weer van 
boord af. Niet dat we politiek geënga-
geerd waren hoor, maar ja, je hoorde 
thuis wel eens wat en dan vond je toch 
dat je de wereld moest verbeteren.

Gesnapt
Een keer zag mijn vader, die net met zijn 
waterbootje binnenkwam, mij van boord 
van die Spanjaard afkomen. Toen ik bij 
hem aan boord kwam, moest ik vertellen 
wat ik aan boord was wezen doen. Hij 
had een zesde zintuig voor kwajongens-
werk en was een meester in de ondervra-
ging; hij had bij de politie moeten gaan. 
Nou, dan kreeg ik weer een paar klappen, 
maar ik wist toen natuurlijk nog niet dat 
er rare kerels rondlopen, mannen die een 
tijdje van huis zijn en het niet zo nauw 
nemen met de zedelijkheid. Ik wist toen 
nog niet eens hoe ik zoenen moest. Dat is 
later pas gekomen, ook aan de Kousha-
ven! Maar daar heb ik het later wel eens 
over. 

Harm Jager
Spuistroomstraat 17
3192 XX Hoogvliet Rtd
harm_jager@kpnplanet.nl

Psst…, Franco, no good !
Aan de Koushaven bij de Maas, in Delfshaven, bewaar ik zalige 
herinneringen. Ik heb er zwemmen geleerd, heb er mijn eerste 
meisje gezoend, (dat was nog geen kussen, dat heette nog zoe-
nen, want je wist nog niet hoe het moest) en er later jarenlang 
gewerkt op de waterboten van Hatenboer.

Weet je nog.....Weet je nog.....

- De Koushaven -
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’n Klikgebit? Dat zit!
(vast & zeker!)

Wie kiest voor een klikgebit, kiest een oplossing die net zo
goed aanvoelt als het eigen gebit! Het klikgebit klikt vast op
kunstwortels die een erkend implantoloog op maat in het
kaakbeen aanbrengt. U bent verzekerd van een moderne,
betrouwbare oplossing. U durft weer voluit te lachen, en
kunt probleemloos eten en
in een appel bijten.

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Leren meubels spuiten

09
01
06

Marco Leer B.V., Nijverheidsweg 31, 3274 KJ   Heinenoord,Telefoon: 0186-603268 www.marcoleer.nl

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.
U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het
kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bel  0186-603268 voor een prijsopgave

ECONOLOGISCH  DE  BESTE ®

Fysiotherapie Kralingen

Tel. 010-4 521 421
Ramlehweg 24c

ROTTERDAM

Indien mogelijk wordt u direct behandeld.
 Tevens: Pedicure, Schoonheidsspecialiste,

sportmassage en Power Plate training. 

ZATERDAG
15.00 uur – 18.00 uur

Direct
toegankelijk 

zonder
verwijsbriefje

Speciaal
screenings-spreekuur

JOHN WITTE TUIN-RE-CREATIE

TUINHUISJES - SIERBESTRATING - TUINMEUBELEN - SCHUTTINGEN

WWW.JOHNWITTE.NL
Albert van ‘t Hartweg 34 - 2913 LG Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel. 0180 399014 - Fax 0180 399017 - E-mail: info@johnwitte.nl

GEÏMPREGNEERDE
TUINHUISJES

GRATIS BEZORGD 
EN GEPLAATST!

theunissen

2e PAASDAG GEOPEND 
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

10% KORTING 
OP LUGARDE - TUINVISIE 

en DEN BUIZERD 
BLOKHUTTEN

Lisstraat 20-24, 3037 RE  Rotterdam
Tel. 010-465 65 97 , Fax 010 - 265 51 41
GSM: 06-53114077 / 06-28575930
www.garage-sorgun.nl, acka1000@planet.nl

 Garage SORGUN

ALLE MODELLEN EN ALLE MERKEN AUTO’S

APK Keuringstation

APK-Keuringen - Reparatie - Onderhoudsbeurt  - Audio Inbouw - Schade Herstel - Sport Velgen 

Nieuwe & Gebruikte Banden - Diverse Type Sport Uitlaten - Las Werkzaamheden - Diagnose 

Testen en Uitlezen van alle merken auto’s - Reparaties van Electrische storingen

Lisstraat 20-21, 3037 RE  Rotterdam
GSM 06 - 53 11 40 77
www.garage-sorgun.nl, acka1000@planet.nl

GÜL SORGUN Showroom
INKOOP & VERKOOP VAN AUTO’S

Inruil van uw auto is mogelijk

Zwaanshals 203c, 3036 KM  Rotterdam
GSM 06 - 53 11 40 77
www.garage-sorgun.nl, acka1000@planet.nl

GÜL SORGUN
Car Cleaning
Reinigen van binnen interieur van uw auto...
En het poetsen van de lak van uw auto.... 

Onder het genot van een kopje koffie zorgen wij ervoor dat het probleem 

met uw auto binnen 15 minuten wordt opgelost. Vaste actie:
Wassen en 
stofzuigen 10,00

Chef Rafaelo Maaltijdenservice brengt diepvriesmaaltijden
bij u aan huis. U heeft daarbij keuze uit meer
dan 90 verschillende maaltijden. 

Wij bezorgen deze maaltijden op
een vaste dag in de week bij u aan huis.
Nieuwsgierig? Bel voor informatie!

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

Alle maaltijden kosten
slechts  3,99 per stuk
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Weet je nog.....Weet je nog.....

De autoveiling op de Veemarkt werd 
georganiseerd door ENAVO (Eerste 
Nederlandse Auto Veiling Organisatie) 
zoals mevrouw Van der Kooy – van Veen 
al schreef in De Oud-Rotterdammer van 
7 maart 2006. Van een paar vroegere 
bewoners van de Goudsebuurt hoorde ik 
wat herinneringen over deze veiling, die 
ze destijds regelmatig bezochten.
Voordat de veiling begon stonden de 
personenauto’s in een lange rij voor de 
ingang van de Markthal te wachten. 
Alle auto’s kregen een volgnummer en 
de veilingmeester ontving de gegevens 
en de minimale verkoopprijs van de 
eigenaar. ENAVO kreeg een percentage 
als commissiegeld van dit bedrag. De 
spanning steeg als de eerste auto de hal 
werd binnengereden en stopte bij de 
veilingtafel, waarachter de rijzige ge-
stalte van Dirk Nijs het woord nam. Hij 
ratelde snel en vakkundig de gegevens 

over de auto op en vroeg aan het publiek, 
tegenover hem gezeten op een eenvou-
dige houten tribune, een eerste bod op de 
auto te doen. Aangezien een gemiddelde 
arbeider destijds hooguit 50 gulden per 
week verdiende, was het dus altijd zuinig 
bieden geblazen. Op de veilingtafel van 
Dirk Nijs stonden drie gekleurde lampen. 
Als de rode lamp ging branden was er 
nog niet voldoende op de auto geboden. 
Bij oranje werd er over het gedane bod 
overlegd met de eigenaar en bij groen 
was er toestemming voor verkoop.
Zo kwamen naast de Opeltjes en Fordjes 
ook de Simca’s, Trabanten, Kevers, 
Snoeken en Eenden voorbij. En al stond 
de hele veilinghal vol met rook van 
de uitlaatgassen, Dirk Nijs vermeldde 
braaf dat het olieverbruik nihil was en 
sloeg met zijn hamer op tafel: ‘Eenmaal, 
andermaal, verkocht’.

Leen van Vreewijk

De autoveiling 
op de veemarkt
In de jaren zestig werden in de Veemarkthallen, gelegen tussen 
de Goudserijweg en de Warande enerzijds en de Boezemsingel 
en de Hugo de Grootstraat anderzijds, op vrijdag autoveilingen 
gehouden. De veilingmeester was Dirk Nijs, die in Rotterdam te-
vens grote faam verwierf als scheidsrechter van de voetbalbond.

Nooit meer misgrijpen in de 
rekjes bij de supermarkt of in de bibli-
otheek. Of misschien woont u als oud-
Rotterdammer wel in Heiloo, Bruns-
sum, Roosendaal of zelfs in het 
buitenland en kunt u daar de krant niet 
bemachtigen.
Neem dan een abonnement en wees
verzekerd van deze interessante 
krant. Een heel jaar lang elke veertien 
dagen opnieuw De Oud-Rotterdammer 
op uw huisadres met heerlijke nostalgi-
sche verhalen en leuke anekdotes.
Of doe een abonnement cadeau
aan een Oud-Rotterdammer. U doet er 
hem of haar een enorm plezier mee!

U heeft al een abonnement voor 

€ 49,90 p/jaar

Wat moet u doen?

Maak voor een abonnement op de mooiste 
krant van Rotterdam 49,90 Euro over op 
giro 4220893 
t.n.v. De Oud-Rotterdammer 
o.v.v. abonnement.

Vergeet niet uw adresgegevens 
te vermelden! 

Een abonnement op 
De Oud-Rotterdammer!

Zondag 16 april 2006 organiseert Stichting 
Ons Rotterdam de laatste diavoorstelling van 
dit seizoen. Op Paasmiddag neemt Arnold Tak 
u mee op een wandeling door het Oude en 
Nieuwe Westen van Rotterdam. Arnold ver-
zamelt al vanaf zijn 10e jaar kaarten en foto’s 
van Rotterdam. In de pauze kunt u nog de in 
januari geopende foto-expositie ‘Gebedshui-
zen in Rotterdam’ bezichtigen.
De diavoorstelling wordt gehouden van 
14.00 tot 16.00 uur in de expositieruimte van 
Ons Rotterdam aan de Kerkwervesingel 55 

(zijstraat van Slinge en Oldegaarde) in Rot-
terdam-Zuid. De toegang is gratis en u bent 
van harte welkom.

Laatste diavoorstelling Ons Rotterdam

Witte de 
Withstraat:

zeker een boek waard

De tijd van hoeren en snoeren en wildwest-ta-
ferelen is achter de rug, valt op te maken uit het 
boek ‘Witte de With so cool’, waarin een aantal 
bekenden van de buurt hun licht laten schijnen 
op verleden, heden en toekomst van de Witte de 
Withstraat en omgeving, niet alleen in geschrift, 
maar ook in fraaie foto’s.
Het boek is voor hen die de Witte de Witstraat 
goed kennen een feest der herkenning en voor 
hen die er nog nooit waren een goede gids voor 
ze de stap wagen alle in het boek genoemde 
plaatsen te gaan bezoeken.
‘Witte de With so cool’ is uitgegeven door Arte-
mis (ISBN-13-978-90-77075-26-5). Prijs: 24,90 
euro. Dit fraaie boek is onder meer te koop bij 
de boekhandels Donner en Maria Heide of via 
internet te bestellen bij www.bol.com.

Lezersactie!!!
Maak kans op een gratis 
“Witte de With so Cool”-boek
Speciaal voor de lezers van De Oud-Rot-
terdammer heeft uitgeverij Artemis drie 
exemplaren van het boek ‘Witte de With 
so Cool’ beschikbaar gesteld. Wie dit boek 
graag wil hebben, kan een briefje sturen aan 
De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 
AC Nieuwerkerk aan den IJssel of een email 
sturen naar info@deoudrotterdammer.nl 
onder vermelding van Witte de With. De drie 
gratis exemplaren worden onder de inzenders 
verloot.

Is een straat een boek waard? Niet 
elke, maar er zijn er die het dik ver-
dienen, zoals bij voorbeeld de Witte 
de Withstraat in de Rotterdamse 
wijk Cool. De reden is dat de straat 
en de directe omgeving in redelijk 
korte tijd zijn uitgegroeid tot de 
culturele as van Rotterdam. Hoe-
renkasten, drugspanden en illegale 
gokhuizen hebben plaats gemaakt 
voor horeca, eethuisjes, modewin-
kels, ateliers en galeries. 

Wolter de Waard
huisarts De pil steekt van wal

Snuifdoos

Met de juiste vooropleiding was het mogelijk 
in België geneeskunde te gaan studeren. Iets 
dat door veel Nederlanders die arts wilden 
worden, maar in eigen land werden uitgeloot, 
als goede mogelijkheid werd benut. Jaar in jaar 
uit stroomden er vele artsen uit de Belgische 
universiteiten. Er kwam zelfs ook nog een 
tweejarige specialisatie tot huisarts in aan-
sluiting op de universitaire opleiding. Op het 
fi scale klimaat na, was het toch prettiger om 
ten noorden van de grens te werken. 
Dat was ook mijn gedachte toen ik in die tijd 
een collega zocht om mee samen te werken 
in mijn praktijk. Ik raakte in gesprek met 
een sappig Vlaams pratende dame, die net 
was afgestudeerd als huisarts. Hoewel ze een 
franse achternaam had sprak ze die uit in het 
Nederlands. Ze kwam bij mij in vaste dienst 
en deed het prima. Ze had haar eigen fl at in 
Antwerpen en wilde die voorlopig aanhouden. 
Doordeweeks vond ze voorlopig onderdak in 
het herenhuis van een rijke weduwe, die dat 
ook zeer interessant vond.
Van haar leerde ik dat Nederlanders twee 
woorden Frans spreken, maar er drie gebrui-
ken. Ook in de medische terminologie gebrui-

ken we in Nederland soms nog het Frans. In 
Vlaanderen doen ze dat niet. Als je op je hand 
valt, kun je onder andere een handwortelbeen-
tje breken. Op een x-foto is dit niet altijd direct 
te zien. Drukpijn tussen de strekpezen van 
de duim kan op een fractuur van zo’n botje 
wijzen. In 
Nederland leren medisch studenten dat deze 
ruimte tabattiere anatomique heet. Mogelijk 
nog een overblijfsel uit de franse overheersing. 
In Vlaanderen zeg je anatomische snuifdoos.
De natuur gaat zijn gang en mijn collega 
werd verliefd op een Vlaamse politicus. 
Het huwelijk liet niet lang op zich wachten. 
Daarop vooruitlopend besloot ze haar kamer 
bij de weduwe op te zeggen en op en neer te 
reizen tussen haar werk en haar geliefde. Het 
was duidelijk dat dit te zwaar voor haar was. 
Wonder boven wonder 
overleefde ze een aanrijding met een vracht-
wagen ten noorden van Antwerpen ‘s ochtends 
om zes uur.
Het viel gelukkig allemaal mee. Wijselijk 
besloot ze dichter bij huis te gaan werken.

In de jaren negentig was er door verkeerde planning een tekort aan 
huisartsen ontstaan. Als je ging verhuizen naar een andere wijk of stad 
was het maar de vraag of je ook een andere dokter kon vinden. In België 
werd waarschijnlijk minder gepland, want het probleem dat wij hadden, 
was daar totaal onbekend.
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FordRotterdam
Laat u niet lopen
www.fordrotterdam.nl

Locatie Rotterdam Noord Koperstraat 15  Rotterdam (Prins Alexander)  (010) 207 07 07

Locatie Rotterdam Zuid  Laagjes 4  Rotterdam (Groot-IJsselmonde) (010) 492 77 77

Locatie Capelle a/d IJssel  Schermerhoek 523  Capelle a/d IJssel  (010) 264 06 66

Locatie Spijkenisse  Boyleweg 4  Spijkenisse (0181) 60 18 88

■ ABS  ■ Airbag  ■ Stuurbekrachtiging  ■ Getint glas  
■ Radio  ■ 13" stalen velgen met sierdeksels

FordKa Champion
Nu tijdelijk € 8.995,-
Champion voordeel:
 € 400,-

www.ford.nl

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

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

N IEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM -  TELEFOON (010 )  4136910

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

BRASSERIE ZEPPELIN
Watermanweg 3, 3067 GA  Rotterdam

Tel. 010 4202838
info@brasseriezeppelin.nl

Tegen inlevering van deze bon:

Koffi e voor 1,25 p.p. 
(maximaal twee personen)

Tegen over Grando Keukens
Tot spoedig

Kijk ook eens op www.vkbgroep.nl

50+ Prive Pakket !

- woonhuisverzekering
- inboedelverzekering
- autoverzekering
- reisverzekering
- caravanverzekering
- aansprakelijkheidsverzekering
- ongevallenverzekering
- rechtsbijstandverzekering

Al uw verzekeringen onder 1 dak
tegen een gunstige premie

Filosofentuin 1   -   2908 XA   -   Capelle a/d IJssel   -   tel: 010 4581616   -   fax: 010 4581711
Internet: www.nvo-verzekeringen.nl   -   e-mail: info@nvo-verzekeringen.nl

Uw gezondheid staat bij ons voorop

www.biophotonen-centrum.nl

Abdijweide 41 3223 MD Hellevoetsluis

Tel.: 0181-337254

Biophotonen-Centrum
Oude Boeken 

Rotterdam
www.huurmanscoop.nl

www.lansingh.net 

OPEN DAG OP 
ZATERDAG 8 APRIL 2006

Op 8 april 2006 organiseert 
LAURENS WONEN een open dag in 
haar woongebouw voor 55-plussers 
NIEUW VERLAAT,  gelegen aan de 
F. Bordewijkstraat 15 te Rotterdam-Zevenkamp

LAURENS WONEN heeft in Nieuw Verlaat regelmatig tweekamerwoningen te huur, 
die we u graag willen laten zien! 

Wat heeft Nieuw Verlaat u te bieden?

 Aantrekkelijke, gunstig gesitueerde appartementen, die – naast woon- en slaapkamer – zijn voorzien 
van een ruime open keuken, een badkamer met douche en toilet, een eigen bergruimte en een balkon. 
De huurprijs bedraagt – inclusief de voorschotten service- en stookkosten – €  612,64 per maand. 
Huurtoeslag behoort tot de mogelijkheden.

 Een actieve bewonersvereniging, die regelmatig allerlei activiteiten organiseert in de gezellige recrea-
tieruimte.

 Een fulltime huismeester.
 In het gebouw vindt u een logeerkamer voor uw gasten, een gezamenlijke fietsenberging, een kapsa-
lon, een pedicure en een bibliotheek.

 Diverse winkels en het metrostation Nieuw Verlaat op een steenworp afstand.
 Wonen met zorg. Er bevindt zich in het gebouw een zorgpunt van de zorgorganisatie LAURENS, wat 
tot 23.00 uur bemand is. U kunt kiezen voor alarmering en voor maaltijdverstrekking. Sinds bijna een 
jaar heeft LAURENS zelfs een eigen dagopvang voor de bewoners van Nieuw Verlaat, waar u tijdens 
de open dag natuurlijk ook een kijkje kunt nemen als u dat wilt.

Wij nodigen u van harte uit om op 8 april 2006 tussen 10.00 en 14.00 uur Nieuw Verlaat te bezoeken. 
Onze medewerkers staan u graag te woord en de bewonersvereniging heeft de koffie voor u klaar staan.

HUURT U OP DE OPEN DAG EEN WONING IN NIEUW VERLAAT? 
DAN BETAALT U DE EERSTE MAAND ALLEEN MAAR HET VOORSCHOT 

SERVICE- EN STOOKKOSTEN. WIJ NEMEN DE HUUR VOOR ONZE REKENING!

Bent u helaas niet in de gelegenheid onze open dag te bezoeken, maar bent u toch geïnteresseerd?

Neem dan contact op met: LAURENS WONEN
 Caroline Maeijer of Joyce Sookhlall
 Sinclair Lewisplaats 20
 3068 EC Rotterdam
 T 010-4070704
 E info@maasanker.nl

www.fi scoop.nl  -  info@fi scoop.nl
Wevershoekstraat 582c, 3083 CZ  Rotterdam, tel. 010-2907307

Belastinghulp voor iedereen!

Bent u 65 jaar of ouder?
Heeft u geen aangiftebiljet van de 

Belastingdienst gekregen?
Misschien krijgt u geld terug!!!

Doe aangifte
Fiscoop rekent alles voor u uit.

Krijgt u iets terug dan betaalt u 
24,95 per aangifte.

Krijgt u niets terug, dan betaalt u 
ook aan Fiscoop niets.

Bel snel voor een afspraak.

Fiscoop verzorgt 
uw belastingaangifte 
deskundig, snel en 
tegen een laag tarief
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In het spionnetje

door Aad van der Struijs

Door reacties van de lezers, maar ook door eigen waarnemingen, zie ik soms dingen in 
m’n spionnetje, die in het geheel niet op nu lijken. Maar de herinneringen aan toen, ma-
ken het nu soms geheel onbegrijpelijk. Of behoren deze gedachten bij ‘het ouder worden’ 
en bij de stereotiepe uitspaak ‘Vroeger was alles beter?’

Ik ben de laatste die zegt, dat 
het vroeger beter was. Maar 
probleemlozer was het: agressie 
was een woord dat je amper kon 
spellen. Naar een Feyenoord-
Ajax of een Sparta-Xerxes (één 
seizoen!) ging je rustig met vader 
en moeder. De enige agent die 
je dan zag, was degene die de 
enkele auto verwees naar een 
parkeerplek in de buurt. Zo zijn er 
tientallen verschillen te noemen.

Een (fi ets)uitje naar een attractie 
in de buurt was een belevenis. 
Met tramlijn 14 naar Plaswijck 
was een dag uit, met de RTM tot 
op het strand van Oostvoorne 
onderging ik als een avontuur.
En altijd was er wel ergens een 
handkar of een carrier waar 
iemand probeerde wat snoep, 
dropveters, zoethout of zure 
bommen te verkopen. Voor ons 
geen McDonalds met Big Macs 
of Chickenburgers. Wij aten het 
brood van thuis, als er geld over 
was had moeder soms kadetjes 
gekocht.

Opa Van der Staay
De grootvader van de nu 74-
jarige A.C. van der Staay uit 
Hellevoetsluis had vóór de oorlog 
ook een handkar met snoeperij. 
Hij had een plaatsje veroverd bij 
de luchthaven Waalhaven.

Eén van zijn ‘specialiteiten’ wa-
ren Kwattarepen. Kon je bij die 
chocoladerepen geen soldaatjes 
sparen? En wat kreeg je dan 
eigenlijk?
De foto die ik vanuit Hellevoet-
sluis kreeg, geeft mij aanlei-
ding u te vragen géén originele 
(familie)foto’s aan De Oud-Rot-
terdammer te sturen. De kans 

dat een foto bij de post of bij ons 
kwijtraakt, is té groot.

Ik ben niet de standaard voor de 
warboel op een bureau van een 
Oud-Rotterdammer redacteur. 
Maar op een onverwacht moment 
ziet mijn bureau eruit als op de 
foto. Niet te ontkennen is, dat ik 
van achter mijn bureau een mooi 
uitzicht heb, maar dat zegt niets 
over de veiligheid van uw foto’s.
Mijn advies is om de foto’s op 
een hoge resolutie te (laten) scan-
nen en dan dié scan via Internet 
naar De Oud-Rotterdammer te 
sturen.
Als u niet begrijpt wat ik bedoel, 
vraag het dan aan één van de 
(klein)kinderen. Die leven niet 
alleen met McDonald, maar ook 
met Internet.

Schooluitstapje
De afgelopen week hoorde ik de 
vader van een 16-jarige jongen 
vertellen, dat hij geconfronteerd 
was geworden met ‘extra’ kosten 
rond de schoolopleiding van zijn 
zoon. De schoolleiding had beslo-
ten het jaarlijkse schooluitstapje 
naar Barcelona (Spanje) te laten 
plaatsvinden.

Vertrek op maandag vanaf Schip-
hol Airport, terug op vrijdagoch-
tend. Kosten? Een schamele 325 
Euro.
Zo kan de leerling leren, dat er 
meer bestaat dan een Nederland. 
De Europese gedachte staat 
voorop en wordt aangeleerd.
Ik keek in het spionnetje en zag 
mezelf op de MULO in de Grote 
Visserijstraat zitten. Mijnheer 
Overweg was ‘de baas’ (leuke 
dochter had hij trouwens) en de 
heer A. van Leeuwen (Kale Arie) 
organiseerde de uitstapjes.
Heel spectaculair was de fi ets-
tocht naar de Rhoonse grienden. 
Met de Heen en Weer van Schie-
mond naar Heyplaat en verder 
naar het Kasteel van Rhoon. Ik 
zag daar een leerlinge (nee, ik 
noem jouw naam niet Wil Schop) 
met die lange knul van Schipper 
de grienden induiken, maar Kale 
Arie verzekerde me, dat zij aan 

een botanica les bezig waren.

De heer Van Leeuwen kreeg ook 
een deel van de klas zo gek een 
uitstapje rond de Kralingse Plas 
te maken. Het was 1951 en een 
wandelvereniging had een tocht 
voor scholieren uitgestippeld. 
Slechts twee maal behoefden 
we rond de plas te lopen en we 
hadden een beker voor de school. 
En daar gingen we. We liepen 
de blaren op onze voeten, maar 
zongen het hoogste lied. Kale 
Arie fi etste achter ons groepje en 
in de verste verte dachten we niet 
aan Barcelona. We waren uit!

Als ik, met m’n kat op de schoot 
en een whisky-cola in handbe-
reik, wegzak in m’n herinnerin-
gen, weet ik echt niet wat beter is. 
Toen of nu? Zeg het maar.

Spionneur

Scheepvaartkwartier
Ik heb ruim 52 jaar gewerkt in de scheepvaart, het transport en de inter-
nationale expeditie en een fl ink deel van deze tijd doorgebracht in het 
Scheepvaartkwartier. In dit gebied waren de meeste rederijen, carga-
doors en grote expediteurs met hun kantoren gevestigd die aan duizen-
den medewerkers werk verschaften.

Ik begon in 1947 als jongste bediende onder 
een leerlingcontract van de Kamer van Koop-
handel bij de Steenkolen Handelsvereeniging 
N.V. [met dubbel e!] aan de Westerkade. Het 
aanvangsalaris bedroeg 60 gulden en omdat 
dit een tientje boven het destijds geldende 
tarief was, kon ik mij dus spekkoper noemen! 
Jongste bediende was destijds geen sine-
cure. Je was de hele dag intensief bezig met 
allerlei karweitjes, zoals post opbergen en 
rondbrengen. Lopend, want vergoeding van 
tramkosten was er niet bij, naar de verschil-
lende consulaten om documenten te laten 
legaliseren etc.

Avondschool
Mijn werkdag bedroeg meestal tien uur, want 

ik moest elke morgen om 07.30 de scheeps-
aankomsten opnemen aan het kantoortje van 
de havendienst die destijds in een houten 
keetje bij het bureau van de Rivierpolitie zat. 
Weer of geen weer, je stond buiten onder een 
afdakje alles over te schrijven van de lijsten 
die in een soort etalage lagen. Om 09.30 
moest alles netjes uitgetikt op de bureaus van 
de diverse mensen liggen. Was je te laat, dan 
kreeg je ongenadig op je donder.
Het contract met de KvK hield óók in, dat 
je gedurende de driejarige leerperiode het 
diploma vijfjarige Middelbare Handelsavond-
school (met het MULO diploma kon dat in 
twee jaar) en minstens één praktijkdiploma 
handelscorrespondentie in een moderne taal 
moest halen. Dat betekende vier avonden in 

de week naar school van 19.30 tot 21.30 uur 
en alles voor eigen rekening. De cijferlijsten 
werden beoordeeld door je mentor bij Kvk, in 
mijn geval de heer Overbeek, zodat ook van 
dié kant je vorderingen in de gaten werden 
gehouden en je erop werd aangesproken als 
je te weinig presteerde! Het is dan ook te be-
grijpen dat ik tot mijn diensttijd, 24 maanden 
overigens, nauwelijks vrije tijd overhield en 
de ontspanning zich beperkte tot een onnozel 
bioscoopbezoekje op de zaterdagavond. Als 

je na drie jaar de verschillende afdelingen 
van het bedrijf had doorlopen kreeg je, na een 
afsluitend examen op de KvK, je diploma als 
volslagen kantoorbediende. Alles bij elkaar 
niet misselijk, maar aan andere kant had je 
wel wat in je mars! Het waren met recht: 
“Andere Tijden!”

E.W.Th. Hanselman
Rotterdam

- Helemaal links het gebouw van de SHV, hoek Veerhaven/Westerkade -
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -fl ats in Groot 
Rotterdam staan de krantenrekjes van de 
Oud-Rotterdammer op veel plekken in de 
stad en de regio. 

Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam
 Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven 
 Looiershof 1
Deelgemeente Charlois
 Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde
 Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Croos-
wijk
 Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord
 Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie 
 Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander
 Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof
 Romeynshof
C 1000
 Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord
 Briandplaats
Edah
 Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn 
 Hesseplaats 13
 Kleiweg Rotterdam
 Benthuizerstraat R’dam
 Mathenesserplein R’dam
 Bentinckplein R’dam
 Zuidplein Hoog 622
 Oudedijk, Kralingen
 Krabbendijkestraat 10
 Vuurplaat 340
 Streksingel 69
 Vasteland 108
 Goudse Rijweg
 Lijnbaan 121
 Mya van Yperenplein 89
Boumankliniek
 Pr. Constantijnweg 127 
Sigarenhandel Groen
 Schieweg 139
Sigarenwinkel de Wolbocht 
 Wolphaertsbocht 46
Vestia
 Schere 31
Multishop Boden
 Rijnwaterstraat 51
Wijkwinkel IJsselmonde
 Kreileroord 222
Wijkcentrum Heijplaat
 Victorieuxstraat 20
Buurtcentrum Tuinenhove
 Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus
 Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen
 Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk
 Dreef 83
’t Kopblok
 Riederlaan 200
Konmar
 Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit
 Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel
 Keizerswaard 8
Office Point
Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap
 Nesselande
Activiteitencentr. Nesse-
lande
Nesselande
Gemeentearchief
 Hofdijk 
Archiefwinkel
 Coolsingel 
VVV-winkel Rotterdam
 Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor
 Kipstraat 20
Wijkgebouw Pier 80
 Rosener Mannstraat 80
Buurthuis Schiemond
 Dempostraat
Wijkaanpakw. Schiebroek
 Peppelweg 136a
Sigarenwinkel Van Beek
 Rododendronplein 5a
Bloemenhuis Otten
 Junolaan 38-42
N Z R Noord 
 Adriaan Kluitstraat 170
Tabac & Gift 
 Van Beethovensingel 30
De Wilgenkoepel
 Wilgenlei 790
Wijkgebouw Rendierhof 
 Rendierstraat 3

Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
 Middenbaan Noord 47 
Kantoorboekhandel Vos-
kamp
Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee
 Binnenban Hoogvliet
DA Drogisterij

 In de Fuik

Pernis
Wijksecretarie Pernis
 Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis
 Pernis

Rozenburg
Activiteitencentr. Het Anker 
 Ln van Nw Blankenburg 13
Gemeente Rozenburg
 Jan van Goyenstraat 1
Bibliotheek Rozenburg
 Molenweg 20
Woon- en zorgcentrum 
Het Baken
 Grote Stern 2

Spijkenisse
Bibliotheek Spijkenisse
 Breeweg 2
Metroshop
 Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard van Putten 
ziekenhuis
 Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000
 Vlinderveen 434
Edah
 Winterakker 21
 Nieuwstraat 161
Konmar Superstore
 Sterrenhof 18
Super de Boer
 Hadewychplaats 32

Vlaardingen
Bibliotheek Vlaardingen
 Waalstraat 100
Vlietland Ziekenhuis
 Vlaardingen
SGZ Zorgcentrum Uitzicht 
 Churchillsingel 483
Zorgcentrum De Meerpaal 
 Willem de Zwijgerlaan 2
Wijkcentrum Holy
 Aristide Briandring 90
Albert Heijn
 De Loper 85

Maassluis
Bibliotheek Maassluis
 Uiverlaan 18
Konmar 
 Koningshoek 
C 1000
 Lang Boonestraat 31 
Albert Heijn
 Mesdaglaan 199 
Bottelier Zonneveld
 Mesdaglaan 231 
De Vloot
De Vliet

Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis
 Stadsplein
Bibliotheek
 Stadsplein 39
Nic Visser
 Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis
 Capelle a/d IJ

Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek
 Nachtegaalstraat 8
Edah
 WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf
 WC De Korf
Spar
 Stad en Landschap 
Wijkgeb. Gouden Regen
 Gouden Regen 
Super de Boer
 Raadhuisplein 87 
’t Kaerthuys 
 Cascade 1 
Super de Boer
 De Korf 8 
Crimpenersteyn
 Zandrak 

Hellevoetsluis
Bibliotheek Hellevoetsluis
 Woordbouwerplein 1

Eetcafé ’t Verschil 
 WC De Struytse Hoek
Albert Heijn 
 Evertsenplein 68
 WC De Struytse Hoeck
Plusmarkt
 Branding 
Plusmarkt Trommel
 Moriaanseweg 46 
M C D    
C1000    
Konmar
 WC De Struytse Hoeck
Spar
 Oudenhoorn  

   

Nieuwerkerk
a.d. IJssel
Groen Schoenen
 Reigerhof
Van Delft Books and Gifts
 Reigerhof
Coöp Wim Bos
 Kerklaan
Plus Dorrestein
 Dorrestein

Barendrecht-
centrum
Zorgcentrum Borgstede
 Marjoleinlaan

Barendrecht-
Carnisselande
Dienstencentrum
Waterpoort
 Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
 Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
 Avenue Carnisse 95
Albert Heijn
 Carnisse Veste
Primera
 Carnisse Veste
Hans Anders
 Carnisse Veste

Ridderkerk
Bibliotheek Ridderkerk
 St Jorisplein 77
Bibliotheek
 Reyerweg 62
Bibliotheek
 Maaslaan 2
Boekhandel Sanders
 Amerstraat 18
Drogisterij A. Flach
 Dillenburgplein 12
Super De Boer
 Ridderhof 72
Super De Boer
 Vlietplein 191
Super De Boer
 Dillenburgplein 5
Gemeentehuis Ridderkerk 
 Koningsplein 1

Zevenhuizen
Bibliotheek Zevenhuizen
 Dorpsstraat
C 1000
 Dorpsstraat 129
De Zevenster
 Leliestraat 3
Dierenkliniek
 Zuidplasweg 1a

Schiedam
Bibliotheek Schiedam
 Stadserf 1
Bibliotheek
 Bachplein
Bristol
 Nieuwe Passage 6
MIRO Tabak 
 Rubensplein 6a
J & L Supermarkt
 Mesdaglaan 14
Tabaksshop Nathalie
 ’s Gravelandseweg 559
Maas Tabacco
 Hoogstraat 168
Vlietland Ziekenhuis
 Burg. Knappertlaan

Bleiswijk
C1000   
 Dorpsstraat 29
Bibliotheek Bleiswijk
 Nachtegaallaan 4
De Leeuwerik
 Leeuwerikstraat 4

Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice
 Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum
 Smitshoek 18

Overige
Bibliotheek
Hendrik-Ido-Ambacht

Hoge Kade 52
Bruna
 HI Ambacht 

WC De Schoof
Bibliotheek Barendrecht  

Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard 

Dorpsstraat 34

Ilja
Ik ben op zoek naar Ilja Goudkuil 
(meisjesnaam). Wij zaten van 
1960 tot 1963 op de Indu-
strieschool “De Voorpost “aan 
de Schietbaanstraat, bij o.a. 
meester Trommel. Ik woonde in 
de Buitenhofstraat en zij in de 
Gentiaanstraat bij de Peppelweg 
in Schiebroek. 
Ik heb haar na het verlaten van 
de school nog eenmaal gezien en 
gesproken, dat zal een jaar of vijf 
later geweest zijn bij de Bijenkorf 
in Rotterdam Centrum. Ik hoop 
dat zij of iemand die haar kent, wil 
reageren, zodat we een nieuwe 
ontmoeting kunnen hebben en 
nog wat kunnen praten over ver-
vlogen tijden. Ik ben Marianne van 
der Goor, dat donkere meisje.

Marianne van der Goor, tel 
010-8903366 of 06-
44774335 of per email loe.
de.bruyn@12move.nl

Duinwijckschool
Ik zoek oud-leerlingen van de 
5e-6e klas, lagere school “Duin-
wijkschool”, 1952, Oostvoorn-
sestraat, Rotterdam - Charlois 
(zie foto). Inmiddels heb ik 27 
personen gevonden. Leraar was 
de heer Van der Klip.
Ik zoek nog: Piet en Derek v/d 
Houwen, Gerard Snoek, Jan van 
Pinxsteren, Jan v. Kooten, Ton 
Mussert, Guenter Esmeier, Eddy 
v.Wel, Carol Goris, Ida Noordzij, 
Elly Stein, Riet Engelman , Annie 
Kloens. Joke v. Hemert, Mary 
Eenig, Geertje Struik, Nelly 
Winkelhof, Margot Donker.
Mocht u iemand herkennen of 
weten waar ze wonen, bel dan 
0180-615765 of e-mail naar : 
rene-jenny@kpnplanet.nl

Rene Slegt
Tjalk 62
2991 PN Barendrecht

--------------------------------------
Gedempte Bierhaven
Ik ben op zoek naar een foto van 
de Gedempte Bierhaven; een 
brede straat tussen de Wijnhaven 
en de Scheepmakershaven, waar 
je voor de oorlog veilig kon spe-
len. Tijdens de oorlog moesten 
wij met ons gezin vluchten zonder 
dat we afscheid konden nemen, 
want er stonden al veel huizen in 
brand. Het was een eng gezicht 
en ik dacht de Bierhaven nooit 
meer terug te zien.

Thom Rosbergen
010-8882289

Van Asch van Wijk-
school
Het stukje van de heer Van Veelen 
over de Van Asch van Wijkschool 
bracht mij op het idee eens te 
informeren of er nog klasgenoten 
uit mijn tijd (1926) in leven zijn 
die samen met mij op de Keuche-
nius MULO in de Zomerhofstraat 
hebben gezeten. Ik zoek met 
name Annie Spoel en Julia ten 
Voorde, maar ook anderen.
Enkele leraren uit die tijd waren 
Aalders, Beeftink, Derksen en 
Brombacher. De heer Tielemans 
van boekhouden was boekhouder 
bij ‘De Rotterdammer’.
Ik ben zeer benieuwd of er 
reacties komen.

A. du Pon
Tel: 010-4341098

---------------------------------------
MuWi
In 1941-1942 werd aan de Sche-
penstraat en op de hoeken met 
Nolensstraat en Stadhoudersweg 

(Blijdorp) gebouwd aan het com-
plex woningen-en-winkels, met 
op de hoek met de Stadhouders-
weg winkels. De bouwers waren 
Muijs & De Winter (architecten: 
Liesveld - Terpstra). Is er bij de 
lezers van de Oud Rotterdam-
mer informatie?: (toenmalige) 
(buurt)bewoners, winkeliers en 
klanten, werknemers MuWi of 
Liesveld & Terpstra, anderen die 
hebben gekeken? Alle inlichtingen 
over de bouw, over MuWi, over 
Liesveld & Terpstra enz. in die tijd 
zijn welkom! Ik wil vooral graag 
weten door wie de gevelstenen in 
de voorgevels boven de deuren 
zijn gemaakt.

Frits Stuurman
frits_stuurman@yahoo.co.uk

---------------------------------------
Park Rozenburgschool 
1944-1950
Wij zijn op zoek naar onze oud-
klasgenoten uit de jaren 1944 
- 1950 van de Park Rozen-
burgschool aan de Oudedijk in 

Rotterdam-Kralingen. Het grootste 
deel van hen is inmiddels gevon-
den, maar uit de klas van zo’n 45 
leerlingen zoeken wij o.a. nog : 
Nel van Beveren, Kees den Boer, 
Fred Hoogenboom, Greetje de 
Labije, Jannie van Stuijvenberg, 
Paula Suurland, Wil van Valburg, 
Ankie van Veldhuizen, Wil van 
Veldhuizen, Ada van der Weijden 
en wellicht nog iemand van wie 
de naam nog niet kon worden 
achterhaald.
Herkent u iemand of bent i één 
van de gezochten dan graag een 
berichtje. Komend najaar willen 
wij een reünie organiseren.
Reacties aan :

Wim Heistek, e-mailadres: 
w.heistek@wolmail.nl 
of tel. 010 - 4200044
Wim Walters, e-mailadres: 
wwalters@xs4all.nl
of tel. 010 - 4331742

---------------------------------------
Geachte Redactie,
Naar aanleiding van de prachtige 
luchtopname in krant nr. 6 van de 
Nieuw Amsterdam herinnerde ik 
mij het prachtige grote model op 
een tramonderstel dat op een wa-
gen stond van de Rotterdamsche 
Electrische Tram. Deze wagen 
heeft geruime tijd door Rotterdam 
gereden. Mijn vraag is nu: waar is 
dit model gebleven, door de brand 
in de meidagen vernield of is het 
in een museum ergens ter wereld 
terecht gekomen? Misschien dat 
een oud-RETer daar antwoord op 
kan geven of de HAL.

A.Sinke
van Beethovenlaan 629
3144 AR  Maassluis
e-mail: eknisa@kabelfoon.net

---------------------------------------
Johan de Zwart
Als geboren en getogen Rotter-
dammer geniet ik veel van De Oud 
Rotterdammer, vooral als het over 
Zuid gaat. Nu heb ik in de oorlog 
kennis gemaakt op een bijbelten-
toonstelling in de Maranathakerk 
op de Hillevliet met een jongen die 
Johan de Zwart heette. We heb-
ben wat samen gepraat en toen 
vertelde hij dat hij naar Duitsland 
moest, naar Neurenberg,. Hij was 
medisch instrumentenmaker. We 
hebben met elkaar gecorrespon-
deerd en hij heeft mij nog eens 
een kettinkje gestuurd met een 
edelweissje.
Ik zou graag willen weten hoe het 
verder met hem is gegaan. Als je 
ouder wordt ga je vaak terug naar 
je jeugd en denk aan de mensen 
die je vroeger ontmoet hebt. Als 

iemand iets over hem weet zou 
ik dat heel graag horen

Siny Willemstein-Dijkstra
Beukendaal 113g
3075 LD Rotterdam
email adres s.willem01@
versatel.nl

-------------------------------------
Geachte redactie,
Ik ben op zoek naar Jennie 
Mallens (meisjes naam) en Hans 
Stolk. Beiden hebben met mij 
samen  bij Sterio Koekfabriek 
gewerkt,  in 1954  in de Gouver-
nestraat. Hans  is op dezelfde 
dag en datum als ik getrouwd, 
op 7 april 1955 . Graag zou ik 
willen weten of zij nog in leven 
zijn en hoe het hen is vergaan.

Jo Vermeulen-Blanker
Evertsenplein 307
3221 BJ Hellevoetsluis
0181 319842

--------------------------------               
Eendrachtstraat
Ik ben Lucie Bubberman en 
woonde van 1947 tot 1959 
in de Eendrachtstaat bij de 
Westzeedijk. Het was een hele 
fijne tijd. Ik weet nog dat er op 
Koninginnedag altijd veel foto’s 
gemaakt werden. Volgens mij 
door ene Bas Westphal. Ik zou 
graag nog eens wat van die oude 
foto’s terugzien en hoop dat er 
nog mensen zijn die mij daaraan 
kunnen helpen.

Lucie Bubberman
-------------------------------------
Kruidenier
Mijn oma, Cornelia Kramer, had 
in de De Ruyterstraat op het 
Noordereiland een kruideniers-
winkel. Graag zou ik daar meer 
over willen weten, bijvoorbeeld 
de naam en hoe lang die winkel 
daar is geweest. Haar vader, 
Pieter Hoedemans, had café 
Maaszicht op de Maaskade 
en ook daar ontvang ik graag 
reacties over.
Reacties naar:

Gerlinde Kramer
Ilpenstein 20
3085 DM Rotterdam

--------------------------------------
Tony Raymonti
Wil Buitenhuis en Liza van der 
Linden zoeken hun jeugdidool, de 
zanger “Tony Raymonti”.
Zij zouden graag weten hoe het 
met deze, nu wellicht 70-jarige 
zanger, gaat.
Als u hem kent, laat het dan even 
weten via: tel: 06-23 66 24 12
--------------------------------------
Annie Klei
Ik zoek Annie Klei. Zij woonde 
in de Dirk Smitsstraat naast 
drukkerij Van Zuilen en de 
melkfabriek. Zij was mijn vriendin 
en woonde daar nog omstreeks 
1955. Latewr is zij getrouwd met 
een chauffeur en naar de Agnie-
sestraat verhuisd. Ik zou haar 
graag weer eens zien en met haar 
bijpraten. Ik woonde op nummer 
34 en boven ons woonde de 
familie H. Vogels.

S.M.J. Fafie
Van Harmelenstraat 67
Rotterdam

Oproepjes

U heeft al een 
  abonnement voor 

€ 49,90
p/jaar

Een abonnement op 
De Oud-Rotterdammer!

Wat moet u doen?
Maak voor een abonnement op de 
mooiste krant van Rotterdam 49,90 Euro 
over op giro 4220893 t.n.v. De Oud-Rot-
terdammer o.v.v. abonnement.
Vergeet niet uw adresgege-
vens te vermelden! 
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Puzzel mee en win !!!
Het aantal inzendingen op de puzzel blijft maar stijgen. Kennelijk ontdekken steeds 
meer mensen De Oud-Rotterdammer. Over een gebrek aan populariteit hebben we 
dan ook niet te klagen. De goede oplossing luidde ditmaal: ‘Met de handen uit de 
mouwen’. Tien winnaars ontvangen weer die mooie CD van Café Rotterdam.
De winnaars van deze week:

maken opnieuw tien mensen kans op een 
prachtige dubbel-CD met tientallen nummers 
van Rotterdamse artiesten, Café Rotterdam 
genaamd, waarin ook nog fraaie foto’s van 
oud-Rotterdam zijn te bewonderen.

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren 
wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met de 
letters uit de genummerde vakjes een woord of slagzin vormt. 
Als u denkt de juiste oplossing gevonden te hebben, stuur deze 
dan VOOR DONDERDAG 13 APRIL op naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar 
info@deoudrotterdammer.nl.

De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel enkele fraaie 
prijzen onder de inzenders met de juiste oplossing. Deze keer 

Horizontaal
1. getrouwheid aan de werkelijkheid; 7. zelfgemaakt wagentje (als speelgoed); 13. 
steen; 14. mist; 16. kippenloop; 17. het natuurlijke geluid van runderen voortbren-
gen; 20. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 21. edel dapper strijder; 23. 
dierenverblijf; 24. inwendig orgaan; 26. nobel; 28. Irish Republican Army (afk.); 29. 
jongensnaam; 31. heden; 33. openbaar ministerie (afk.); 34. organen van het gezichts-
vermogen; 35. raar (vreemd); 37. schoenmakersgerei; 40. dierentuin; 41. maanstand 
(afk.); 43. zandheuvel; 45. insect; 46. mannetjesbij; 47. titanium (scheik. afk.); 48. 
aanleg (karakter); 50. getijde; 52. muzieknoot; 53. telwoord; 55. rondhout; 56. kommer 
en gebrek; 57. bijwoord; 58. kerel (man); 60. tijdelijk waarnemend (afk.); 61. vogel; 
62. buikpotig weekdier; 64. aluminium (scheik. afk.); 65. Engels bier; 67. jong dier; 
69. knaagdier; 71. nummer (afk.); 72. laagte tussen bergen; 73. kwalijke reuk of lucht; 
75. meisjesspeelgoed; 77. rijstbrandewijn; 79. familielid; 80. erbium (scheik. afk.); 82. 
aanlegplaats voor schepen; 84. jongensnaam; 85. onvriendelijk; 87. plaats in België; 
89. troefkaart; 90. gebied in het noorden van Ierland; 92. ontkenning; 94. eetgerei; 96. 
roem; 97. zuurdeeg; 99. plaats in Gelderland; 100. laatste fase (van een ontwikkelings-
proces); 101. voetbalterm.

Verticaal
1. paradijs (hemel); 2. eng (onaangenaam); 3. (koor)dans; 4. deel van voet; 5. voorzet-
sel; 6. meelmengsel; 7. overwinning; 8. oude lengtemaat; 9. jeugdig (jong); 10. klein 
paardje; 11. blauwe kleurstof; 12. alleenheerschappij (onderdrukking); 15. votre excel-
lence (afk.); 18. gehoororgaan; 19. kloosterzuster; 21. belemmering; 22. Europese 
rekeneenheid (afk.); 25. zero; 27. haarbundel; 30. zwemvogel; 32. jokkebrok; 34. plaats 
(landstreek); 36. boksterm (afk.); 38. eminentie (afk.); 39. soortelijk gewicht (afk.); 40. 
zaterdag (afk.); 42. jongensnaam; 44. jaargetijde; 46. dondergod; 47. machtswel-
lusteling; 49. god van de zee; 51. belasting toegevoegde waarde (afk.); 52. corpulent; 
54. opstootje; 58. openstaande betrekking of ambt; 59. (opgelegd) werk; 62. recht en 
doorgaans rond stuk hout; 63. kleine soort van kip; 66. laatstleden (afk.); 67. militaire 
rang (afk.); 68. met name (afk.); 70. Amsterdams peil (afk.); 72. springen (huppelen); 
73. plaaggeest; 74. biljartstok; 76. katachtig roofdier; 78. cilinder; 79. stoot (duw); 81. 
borstbeen; 83. rivier in Engeland; 85. bladader; 86. (snij)wond; 87. verdriet; 88. deel 
van hals; 91. jongensnaam; 93. boomsoort; 95. salvo pleno titulo (afk.); 97. titel (afk.); 
98. soort onderwijs (afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99

100 101

62 12 2 101 58 48 85 63 90 11 76

82 56 34 9 35 18 33 59

30 89 88 65 86 91 26 99 44

A.H. Zevenhuijzen-Koskamp, Schipluiden
Wubbo Hut, Hellendoorn
J. Boer, Hoogvliet
A.A.E.M. Waardijk, Rotterdam
J.F. Wijnands, Spijkenisse

J.C. Tiemann-Van Dijk, Hellevoetsluis
W. Vermaas, Barendrecht
M.W. Weijts, Hendrik Ido Ambacht
J. v.d. Stelt, Maassluis
N. in ’t Veld, Krimpen aan den IJssel

Weet je nog.....Weet je nog.....

Hier stond ik na schooltijd vaak te 
kijken naar het optakelen van de 
meelbalen, waarvan er soms een uit de 
takel viel. Staande in de deuropening 
van de bakkerij konden wij de bakkers 
bezig zien met het draaien van rol-
letjes spijs. Helaas konden wij er nooit 
een bemachtigen. In de winter hielpen 
wij de bakkers hun kar de hol naar het 
Marconiplein opduwen. Dat leverde 
ons soms een stuiver op.
Op het Marconiplein, naast het spoor 
aan de kant van de Spaansebocht, 
stond een kraampje met snoepgoed en 
sigaretten. Daar kochten wij dan voor 
een dubbeltje drie sigaretten en een 
doosje lucifers. Daarmee fi etsten wij 
naar ‘achter Van Nelle’ om daar van 
onze sigaretten te ‘genieten’.

Spionnetje
Vanaf het spooremplacement aan de 
Hudsonstraat vertrokken in de jaren 

’50 treinen met Engelse militairen 
naar Hoek van Holland. Als de trein 
het Marconiplein overstak, wat altijd 
met lage snelheid gebeurde, gooiden 
de militairen repen chocola en pakjes 
sigaretten uit de raampjes. Dat zorgde 
altijd voor een grote oploop van jong 
en oud.
Wij woonden boven mevrouw De 
Groot. Deze vrouw was lichamelijk 
gehandicapt en zat dag in dag uit voor 
het raam van haar benedenwoning en 
hield via haar spionnetje de straat in 
de gaten.
Terugdenkend aan een heel fi jne jeugd 
vraag ik mij af wie er nog iets weet te 
vertellen over deze tijd. Ook ben ik 
zeer benieuwd hoe het gaat met mijn 
vriendje, Corry Dankers. Hij woonde 
in de Jan Luykenstraat. We hebben 
samen o.a. op de St. Nicolaasschool 
aan de Schiedamseweg gezeten.
J.M. Verhoogh

Snoep en sigaretten
Ik heb van 1944 tot 1961 in de Pieter Langendijkstraat ge-
woond. Ook in Spangen was een bakkerij van Van der Meer & 
Schoep en wel op de hoek van de Van Lennepstraat, onder-
aan de hol naar het Marconiplein.

Piekstraat
Ik woonde op de Zinkerweg en ging 
op school in de Zinkerstraat bij 
de meesters Van Tiggelen, Alblas, 
Bijlsma en Timmermans en juf-
frouw Kaptein. Wij waren tien jaar 
en de Piekstraat was in de zomer 
ons heiligdom. De hele buurt zwom 
op het complex van Luterma. Niet 
iedereen kon zwemmen, maar dan 
plonsden we hem het water in en 
was het zwemmen of verzuipen. 
Van de politie mochten we daar 
niet zwemmen. Alle agenten had-
den bijnamen, zoals Rooie Kool, 
Ploertendooier, Paardenkop, Fiet-
senploert en Stierennek. Het was 
een heerlijke tijd. Zwemmen in de 
zomer en in de winter schotsje wip-
pen en schaatsen in de Stinkhaven 
oftewel Dooie Kip omdat het daar 
altijd stil was en je geen dooie kip 
zag. Naar Oostvoorne op de fi ets 
of naar de bloembollen. De fi etsen 
huurden wij bij Hijgeman. Ook 
hielpen wij bij het koeien drijven 
naar de veemarkt. Ik ken bijna alle 
jongens en meiden van toen nog bij 
naam en denk nog vaak terug aan 
het voetballen op de keien bij Dob-
belman. Het was een mooie tijd, 
gevaarlijk, maar toch leuk.

G.A. Bul, Tel: 010-4802043

Kievitstraat
Als klein meisje heb ik in het café 
gewoond dat te zien is op de foto 
van de Kievitstraat in De Oud-Rot-
terdammer van 21 maart. Dat café 
was van Soek. Eerst heeft er een 
oom van mij, ene Lou, in gezeten 
en later een andere oom, Koos, die 
was getrouwd met Gonny.
De zaak ging ’s morgens om 3 à 
4 uur open voor de groentemarkt 
en dan kwamen de kooplieden 
koffi e of een broodje nuttigen. De 
benzinepomp die op de foto staat 
was, dacht ik, van het taxibedrijf 
Ravero, maar het kan ook Buskop 
geweest zijn.
Ik kan mij ook nog herinneren dat 
Koning er zat, met bananen. Zelf 
heb ik op de Rotte gewerkt, bij 
Driessen (chocola) en ik ging dan 
tussen de middag bij Soek in het 
café mijn boterham eten. De naam 
Soek is gebleven tot het onteigend 
werd.

Mevr. Mijnster-Groenendijk, 
Tel: 010-4195237

Alkemadeplein
Mijn moeder heeft bij haar broer 
Arie Poot in de bakkerswinkel ge-
werkt in de Warmoezierstraat. Daar 
was ook de winkel van slager Schop 

(later is daaruit Schops Vleeswa-
renfabriek in de Van Helmontstraat 
ontstaan).
Aan het Van Alkemadeplein 
was een HBS. De vrouw van de 
directeur had een baby gekregen. 
Jongelui belden telkens aan om te 
vragen ‘Hoe is het ermee?’ Daarom 
werd een briefje aan de deur gehan-
gen met de tekst; ‘Moeder en kind 
maken het beiden zeer wel’. De 
schooljeugd had snel een antwoord 
en hing het volgende briefje erbij; 
‘Blijf met je poten van de bel, het 
zal ons zeer behagen en kom maar 
niet meer vragen!’.

W.L. Büscher, Ravenswaard 
435, Rotterdam

Rotterdams volkslied
Ik wil bij deze graag al die mensen 
heel hartelijk danken die hebben 
gereageerd op mijn oproep voor de 
tekst van het Rotterdams volkslied. 
Ik ben werkelijk overstelpt met 
reacties en heb enkele heerlijke uur-
tjes doorgebracht met het lezen van 
de vele brieven. Nogmaals, iedereen 
zeer bedankt en het doet mij goed 
te weten dat er toch nog zoveel 
mensen zijn die het lied kennen.

Mevr. Kok

TANTE POST(BUS)
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.... OMDAT VAKKUNDIG ADVIES,
OPTIMALE SERVICE EN 
PERSOONLIJKE BENADERING
BIJ ONS VANZELFSPREKEND ZIJN!

Dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte ook op www.droomvluchtslaapcomfort.nl 

 Zevenhuizen:
Swanlaweg 6-8
Tel. 0180 - 328231
Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport

Krimpen (2 min. vanaf de Algerabrug):
Tiendweg 45a

Tel. 0180 - 512253
2 min. vanaf de Algerabrug, naast Idejo keukens

Dé specialist voor boxsprings en 
ledikanten op comforthoogte 

Ledikanten op comforthoogte zijn 
ideaal, door de hoogte van ca. 55 cm 
stapt u makkelijk in en uit bed.
Door de deelbaarheid en verrijdbaarheid 
van de bedden zijn deze makkelijk op 
te maken en schoon te houden. 
De ledikanten zijn uit te voeren met 
verstelbare spiralen, lattenbodems 
of boxsprings. 

Wij stellen deze ledikanten op comfort-
hoogte dan ook graag nader aan u 
voor onder het genot van een kopje 
koffie en wilt u het gemak van de 
ledikanten uitproberen? 
Bij Droomvlucht Slaapcomfort is
dat geen enkel probleem!

En, niet onbelangrijk, de vestigingen 
van Droomvlucht Slaapcomfort hebben 
volop parkeerplaatsen voor de deur.

Onze vakkundige 
medewerkers
heten u van 
harte welkom.

GEEN
AANBETALING

Erkend lid Centrale
Branchevereniging Wonen

GRATIS MONTAGE
&

BEZORGING
MAATWERK IN 
MATRASADVIES

Regiodealer

Deelbaar en verrijdbaar....


