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Te klein voor het Nederlands elftal
Het was voor Marco van Basten 
een hele klus de 23 spelers voor 
het WK-voetbal in Duitsland te se-
lecteren, waarbij hij dan ook nog 
eens de ondankbare taak had de 
afvallers op de hoogte te brengen 
van het feit dat zij niet tot de uit-
verkorenen behoorden.

Nou is het inherent aan sport om te selecteren, 
de besten moeten uiteraard spelen, maar soms 
kan de vraag worden opgeworpen of er juist 
wordt beoordeeld. Kijk voor dit WK maar 
naar de discussie of Klaas Jan Huntelaar of 
Ruud van Nistelrooy mee moest naar Duits-
land. Een zelfde discussie speelde zich af over 
Opdam en Heitinga, waarbij de laatste het 
pleit in z’n voordeel beslecht zag worden.
Rond de selectie van Oranje is het wel vaker 
wat onrustig. Zo stond in de jaren zestig van 
de vorige eeuw de linksbuitenpositie altijd ter 
discussie. Was Ajacied Piet Keizer daar nu de 
aangewezen speler voor of publiekslieveling 
Coen Moulijn van Feyenoord. Ging er als 
bondscoach maar aan staan om daar een keuze 
tussen te maken.

De wondertent van VUC
Maar in die jaren was er al een bondscoach die 
volledig verantwoordelijk was voor Oranje. 
Dat was in de jaren twintig en dertig wel even 
anders.Toen stelde een keuzecommissie van 
de voetbalbond het Nederlands elftal samen. 
Die commissie stond onder leiding van Karel 
Lotsy, die befaamd was vanwege zijn peptalks 
tijdens trainingen en voor een interland. Dat 
gebeurde allemaal bij VUC in Den Haag, het 
Zeist van die tijd, dat de bijnaam ‘De wonder-
tent van VUC’ kreeg, omdat het met de komst 
van Lotsy beter ging met Oranje.

Pijnlijk voorval
Lotsy wàs de keuzecommissie, moest ook 
Reyer van den Oever ervaren. De Rotterdam-
mer was doelman van het Charloisse CVV en 
het Rotterdams elftal, waar hij Adri van Male, 
keeper van Feyenoord en de nationale ploeg, 
achter zich liet.
Dus dacht Van den Oever ook wel een kans te 
maken op een plek in Oranje en toog welge-
moed naar de selectietraining in Den Haag.
Maar hij hoefde zich niet eens om te kleden. 
In de jaren tachtig vertelde hij mij over het 
pijnlijkste voorval uit z’n sportieve carrière: 
”Ik zat op een bank en meneer Lotsy kwam 
naast me zitten en zei tegen me: meneer Van 
den Oever, we kunnen u niet selecteren, dat 

begrijpt u toch wel. Nou, ik begreep er natuur-
lijk niets van. In het Rotterdams elftal was ik 
Adri van Male de baas en dan zou ik niet goed 
genoeg zijn voor het Nederlands elftal? Maar 
ja, men hanteerde een minimum lengte voor 
de doelverdediger en daar voldeed ik niet aan, 
dus kwam het er op neer dat ik te klein was 
voor het Nederlands elftal.”
Reyer van den Oever sloot zijn voetballoop-
baan af bij CKC in Kralingseveer, waar hij 
tot op hoge leeftijd in de lagere elftallen nog 
onder de lat stond.
Je moet er toch niet aan denken dat heden ten 
dage nog steeds dergelijke criteria zouden 
gelden voor de spelers. We zouden dan aan de 
vooravond staan van een WK zónder smaak-
makers als Lionel Messi en Wesley Sneijder, 
dreumesen die, ondanks hun kleine postuur, 
meer dan volwaardige internationals zijn.

Peter van Zwienen

- De lange Feyenoorddoelman Adri van Male hield Reyer van den Oever uit het Nederlands elftal -

EEN BIJZONDER CADEAU!!

De bewaarbox is verkrijgbaar bij:

Rotterdam Store, Spaanse Poort 26, Rotterdam
Boekhandel Van Rietschoten, Keizerswaard 8, Rotterdam
Van Rietschoten Office Point, Keizerswaard 26, Rotterdam
Kantoorvakhandel van Landegem, Walenburgerweg 114, Rotterdam
Boekhandel Nic Visser, Centrumpassage 45-49, Capelle a/d IJssel
Boekhandel Voskamp, Binnenban, Hoogvliet
Bruna, Voorstraat 30, Brielle

9,95

Deze prachtige BEWAARBOX is te koop in diverse 
winkels of te bestellen bij De Oud-Rotterdammer. 
Wilt u de BEWAARBOX bestellen, maar dan 
€ 13,70 (incl. € 3,75 verzendkosten) over op giro 
4220893 t.n.v. de Oud-Rotterdammer te Nieuwer-
kerk a.d. IJssel. Vergeet niet uw naam en adresge-
gevens te vermelden.
De BEWAARBOX is ook te bestellen via internet: 
www.deoudrotterdammer.nl
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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.

Geachte Redactie 
Heel leuk om te lezen over de historie 
van de Koninginnebrug die in 1929 is 
geopend. Hierbij een opname uit de tijd 
toen alles met de hand werd gegraven, 
waarop zes duikers staan (ziet u aan de 
kragen de andere mensen zorgden voor 
lucht als men beneden bezig was).
De duikers zijn vader Hardenberg met 
vijf zoons uit Wemeldingen. De foto is 
gemaakt door fotograaf C.Kramer van de 
Botersloot 12 in Rotterdam.
In het begin van mei heeft ook die brug 
veel beleefd. Als kind dacht ik: ’die 
groene koepeltjes van de brugwachters-
huisjes lijken op de helmen van Duitse 
soldaten’.  Toen het vervoer nog veelal 
met paard en wagen gebeurde, lieten de 
paarden hun drollen natuurlijk ook wel 
eens op de brug vallen. Ik was misschien 
vijf jaar toen m’n vader en ik voor de 
brug stonden die open ging. Ik zag al die 
drollen naar beneden rollen, het water in. 
Hier denk ik nog wel eens aan als ik voor 
de brug moet wachten. 
Vorig jaar zijn deze koepels schoonge-
maakt en nu is de brug weer mooi om 

naar te kijken. Dat zie ik dagelijks, want 
ik woon er vlakbij en het is een vertrouwd 
gezicht.

h.j.alkema@hetnet.nl
---------------------------------------------
Ziekenhuis
‘De Pil’, Wolter de Waard, schreef in De 
Oud-Rotterdammer over Rotterdamse 
ziekenhuizen, maar in zijn stukje miste ik 
een ziekenhuis.
Geboren en getogen in de Pieter de 
Raadstraat kreeg ik als vijfjarig jongetje 
ernstig eczeem. Dit werd zo erg dat ik 
werd opgenomen in het ziekenhuis in de 
Hildegardisstraat. Dit was een dependan-
ce van het Bergwegziekenhuis, speciaal 
voor mensen met een huidziekte. Je 
moest een poort door en binnen het blok 
huizen was het ziekenhuis. Ik heb daar 
ongeveer vijf weken gelegen.
Er waren maar twee afdelingen, een 
voor baby’s en een voor volwassenen. 
Ik kwam met mijn vijf jaar dus tussen 
de grote mannen te liggen. Prachtig was 
dat alle vrouwen, die ’s avonds hun man 
kwamen bezoeken, vaak iets voor kleine 
Aadje meebrachten. Maar het had ook 

nadelen. Op elke zaal hing een klok en op 
een keer vroegen de mannen mij; ‘Aad, 
druk jij even op die rode knop, want de 
klok loopt achter’. Dat deed ik, maar he-
laas was dit de knop van het brandalarm.
Uiteindelijk ben ik in 1951 totaal genezen 
naar huis gegaan.
Dus, er was nóg een ziekenhuis in Rot-
terdam. Klein en onbekend, maar heel 
belangrijk voor dat jongetje van vijf jaar.

Aad van Verseveld
Capelle aan den IJssel

-----------------------------------------------
Bercelini’s
Ik heb de familie Van Berkel (van de 
Bercelini’s) goed gekend. De moeder 
van Nico (Jansen/red) heette Leonie en 
zijn twee zussen Marie en Leoni. Marie 
speelde heel verdienstelijk piano, onder 
meer bij de ‘gedachtenlezersact’ van 
haar vader en Leoni was celliste. Zij 
heeft zelfs een jaar in ons damesorkestje 
gespeeld. Ik had een goede band met 
Leoni. We kwamen regelmatig bij elkaar 
thuis. In het orkest zaten we naast elkaar. 
Ik was de altsax/klarinettiste. De vader 
van Nico, ik meen dat zijn artiestennaam 
George was, was een heel goed gooche-
laar, maar vooral manipulator. Eigenlijk 
was hij etaleur bij Meddens, destijds dé 
herenmodezaak van Rotterdam. Leoni 
heb ik nog eenmaal gesproken in 1940 in 
Utrecht, maar daarna ben ik haar uit het 
oog verloren.

Tiny Schinkel-van de Werf
Zwijndrecht

-----------------------------------------------
Never come back-lijn
Onderstaand gedichtje heb ik in 1952 
aan boord van de Willem Ruijs van het 

prikbord gehaald. Misschien is het nog 
leuk voor al die oud-zeevarenden die 
binnen afzienbare tijd aanmonsteren op 
de ‘Never come back-lijn’.

A traveller knocked at heaven’s gate
His face was lined and old
He stood before the man of faith
For admission to the fold
‘What have you done’, Saint Peter asked
‘To deserve admission here?”
‘A sailorman I’ve been’, he said
‘For many, many a year’
The heavenly gate swung open wide
St Peter rang the bell
‘Come in’, he said, ‘and choose your 
harp.
You’ve had your taste of hell’.

W. Bekker
Engelsestraat 108
3028 CJ Rotterdam
Kralingse bos
Mijn zus in Australië vertelde dat zij met 
andere leerlingen van de lagere scholen in 
1924-1925 heeft geholpen bij het planten 
van de bomen voor het Kralingse Bos. Zij 
wist ook nog het liedje dat daarbij werd 
gezongen:
Het is vandaag een dag van vreugde
Want er wordt een boom geplant
En dat hele grote werk
Wordt verricht door onze hand
En daarom zing ik bij dat werk
Kleine boom, word groot en sterk

N.A. de Bruijn
Valentijn Klotzstraat 215
3223 HZ Hellevoetsluis

-----------------------------------------------

Potgieterschool
Bob Chabot vraagt naar de naam van de 
lagere school in de Potgieterstraat. Er 
zaten in dat gebouw destijds echter twee 
scholen. De school beneden kreeg de 
naam J.M. Drogendijkschool en de school 
boven werd de Potgieterschool.
Ik heb begin jaren vijftig op deze school 
gezeten en herinner mij ook nog de heer 
Rozendaal. Hij is omstreeks 1956 overle-
den en opgevolgd door de heer Bruinsse. 
Andere namen die ik mij herinner zijn die 
van de juffen Storm (groot en klein) en 
Hoogenstrijd en de heer Braal. De school 
bestaat nog steeds, maar is thans een 
Islamitische school.

Wil van Trijffel, 0181-482201
-----------------------------------------------
Moordenaartje
In een vorige Oud-Rotterdammer stond 
een foto met verhaal over het Moor-
denaartje. Dat greep mij ernstig aan, 
want op díe plaats is mijn broertje dood 
gereden. Hij werd vandaar meegesleurd 
tot bij het Zuiderziekenhuis (volgens mijn 
andere broertje die erbij liep te roepen 
om te stoppen). Hij is op díe hoek gepakt, 
kreeg de bumper in zijn lende, toen óp de 
bumper en daarna eronder.
Hij lag onder de tweede locomotief. 
Daar is een wiel vanaf gehaald en als 
een hoopje mens werd hij gevonden. Hij 
is zaterdag 5 mei 1944 verongelukt en 
op Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) 
begraven. Deze dag zou hij tien jaar wor-
den, dus hij is op zijn tiende verjaardag 
begraven. U kunt begrijpen; dat vergeet je 
nooit meer. Vandaar mijn reactie.

S. Rijkeboer, Nudenoord 80

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

Bovenstaande tekst zit ik met tranen 
in de ogen uit mijn hoofd op te 
typen. Het is misschien wel het 
allermooiste liedje van Jules, en het 
stond op zijn eerste LP  “Voor u als 
individu” geheten, die halverwege 
de jaren vijftig verscheen en die 
wij thuis allemaal uit het hoofd 

kenden. De prachtige muziek en 
zijn fenomenale pianospel gonzen 
in mijn oren. Begin jaren zestig 
hing hij ineens aan de telefoon, ik 
woonde toen in IJsselmonde en hij 
in Delft. Ik had toen al een beetje 
succes in Vlaanderen, waar Jules 
een grote ster was, groter dan hij 

ooit in Nederland worden zou, en 
wij moesten optreden, en hij vroeg 
of hij met ons mee kon rijden, 
want mijn begeleider Jan Willem 
ten Broeke had een Lelijke Eend. 
Zo zat de grote meester die avond 
bij ons in de auto. Hij was een 
buitengewoon aimabele man, zonder 
de minste kapsones, met oprechte 
belangstelling en zelfs waardering 
voor onze prestaties. Ik meen dat 
wij toen optraden, later is dat nog 
vele malen voorgekomen, op de 
Universiteit van Leuven, in een aula 
met luidruchtige, maar ook aandach-
tige studenten. Hij doorkruidde zijn 
optreden met bon mots en grappige 
dan wel stekelige opmerkingen. Zijn 
liedjes relativeerde hij ook meester-
lijk, ieder kende die uit het hoofd en 
dan zong hij bijvoorbeeld “Dat kan, 
zei de han”, in plaats van “Dat ken, 
zei de hen”. Of hij speelde plotse-
ling de eerste maten van “Some day 
my prince will come” en zei dan: 
“Dat zingen de dieren in het bos 
als Prins Bernhard komt jagen”. 
Hij noemde zijn publiek pesterig 
“Lichtelijk artistiek, maar toch 
ook fl auw cultureel”. Hij speelde 
ongelofelijk goed piano, en was als 
componist zowel als als tekstschrij-
ver briljant. Later bespeelden wij in 

Delft de kelder van de Prinsenvloot 
met een cabaretprogramma, en 
als er dan weer eens geen mensen 
waren gingen we gauw bij Jules op 
bezoek, waar we ons een uurlang 
tranen zaten te lachen om van alles 
en nog wat. Ik heb hem wel eens 
de domme vraag gesteld of ie zich 
niet enigszins miskend voelde. En 
toen gaf ie mij het onvergetelijke 
antwoord: “Ik ben altijd zo trots 
geweest dat ik van mijn zingen  heb 
kunnen leven.” Van platendirekteur 
John Vis weet ik dat hij mij “de 
kroonprins” noemde, ik hoop maar 
dat ik dat een beetje heb waarge-
maakt. Ligt er nog iets van hem 
in de platenwinkel? Het zal wel 
niet, in deze tijd van “boem, mi fa, 
boem, si do” zoals W.F. Hermans 
de huidige muziek omschreef. In 
de reeks “Pluche” van Nijgh en 
van Ditmar zijn zijn teksten in druk 
uitgekomen, dat moet u zich zeker 
aanschaffen. Maria Heiden heeft 
het vast wel in haar winkeltje. En 
anders bestelt ze het wel.

Jules de Corte
Ik zing een liedje voor de hopelozen,
Die levenslang nog nooit werden verstaan.
Misschien omdat zij andere wegen kozen
Die wij met goed fatsoen niet durfden gaan.
Wij leven immers langs een vaste baan
Bezaaid met dogma’s en met zekerheden,
Waarmee we zijn vertrouwd van kinds af aan,
Die stammen uit een schoon en ver verleden.
Misschien hebben zij vroeger ook gebeden,
Misschien met zoveel meer geloof dan zij
Die het alleen op vaste uren deden,
Als ging het om een alledaags karwei.
Zij wilden niet meer verder in de rij
Der vromen die, hoewel zij God belijden,
Elkaar in Zijn Naam dagelijks bestrijden
Ten bate van hun kerk en hun partij.
Was steeds het koren van het kaf gescheiden?
De mens die dorstte naar gerechtigheid
Had niet steeds dieper hoeven af te glijden
Tot in het nihilisme van zijn tijd.
Nu is ie al z’n  hoop en houvast kwijt,
En zoekt vergeefs naar ongeschonden rozen.
En strijdt vergeefs ’n hopeloze strijd:
Dit is het liedje voor de hopelozen…
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Terug in Rotterdam (zo ongeveer dan)
Mijn ouders vonden het in 1941 te riskant om in de Donkerslootstraat (tegenover het Fey-
enoordstadion) vlak bij het rangeerterrein van de spoorwegen te blijven wonen vanwege 
de kans op bombardementen van dat rangeerterrein. We evacueerden naar Schoonhoven 
toen ik zes weken was en kwamen terug toen ik zes jaar was.

Met ouders en broer ging ik wonen 
in de Madeliefstraat in Charlois. 
Gloednieuwe huizen. Warm water 
om schoon te maken was er nog 
niet, dat haalden we bij de RMI in 
de Klaverstraat. Later verhuisden 
we naar Zuidwijk en zoals zovelen 
schoven we verder naar Alexander-
polder.
De kleuterschool werd voor een 
paar maanden de Rozaschool en de 
lagere school heb ik afgemaakt aan 
het Slotboomplein - de Claraschool 
- met zuster Anna als hoofd van de 
school en juffrouw Heemskerk als 
juf van de eerste klas. Daarna naar 

de gloednieuwe HBS aan de Vaan-
weg - het Montfort - college.
Later ging ik naar de Kweekschool 
Lucia aan de Hennekijnstraat en 
ben ik gediplomeerd les gaan ge-
ven aan de Elisabethschool aan de 
Carnissesingel, alweer in Charlois 
dus.
Collega’s uit die tijd waren de juf-
fen Boutkan (hoofd), Kooymans, 
Kieboom, Gommers, Schuurman 
en Heemskerk, mijn eigen juf van 
de eerste klas aan de Claraschool.

Omzwervingen
Ik schrijf dit omdat mijn man en 

ik vanwege huisvesting in 1976 
naar Eindhoven zijn verhuisd en 
sinds kort zijn teruggekeerd naar 
Zevenhuizen, wel heel dichtbij 
Rotterdam.
Onze kinderen, geboren in Eindho-
ven, hebben we altijd meegenomen 
naar Rotterdam om bruggen te 
kijken, op de Euromast te klimmen, 
langs de Maas te lopen en het ge-
mak van de Metro te laten ervaren. 
Dus, het kon bijna niet anders, 
toen ze op hun eigen benen konden 
lopen, gingen ze wonen en werken 
in Rotterdam. 
En…Zoals met bijna alle ouderlij-
ke huizen, werd het veel te groot in 
Eindhoven en gingen we op zoek 
naar een appartement. Via omzwer-
vingen, ook in het Rotterdamse, 
werd het Zevenhuizen.

Meisjesclub
Terug naar de zestiger jaren in 
Charlois. In 1958 startten we, juf-
frouw Miep Boutkan en ik, Adrie 
Otte, daar op verzoek van de Paters 
Kapucijnen aan de Dorpsweg een 
meisjesclub.
Het werd - de Meisjesclub KLIM-

OP. Huisvesting van het clublokaal 
werd een probleem toen het TNO-
gebouwtje aan de Korhaanstraat 
moest worden afgebroken, omdat 
er op die plek, naast de grote speel-
tuin van de paters van de Dorps-
weg, een parochiehuis gebouwd 
moest worden, Het Clemenshuis.
Toen het Clemenshuis eenmaal 
klaar was, hadden we een fantasti-
sche locatie. De club groeide uit tot 
zo’n 180 meisjes. Iedere dag was er 
een bijeenkomst van een groep. We 
verzonnen de meest fantastische 
spelletjes. Leiding hadden we te 
over en veel van deze leiding heeft 
na bijna 50 jaar nog steeds contact 
met elkaar.

De jaarlijkse zomerkampen zijn 
voor velen onvergetelijk. Wanneer 
ik nog wel eens iemand tegen het 
lijf loop, komen die zomerkampen, 
de avonturen in de tenten, in Uden-
hout bij de Drunense duinen op de 
boerderij van de familie Vermeer 
altijd met veel warmte ter sprake. 
Tot 1974 heeft KLIMOP bestaan. 

Ik ben zo benieuwd of er nog meer 
verhalen over Klimop naar boven 
komen. Ik zal ze in ieder geval met 
veel plezier lezen.

Adrie Otte, getrouwd met Kees de 
Jong

- Klaar voor vertrek naar het kamp in Udenhout -

- Clemenskerk en speeltuin (1958, foto: RIB collectie) -
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De Boedelzorgdrager c

Een voor Nederland unieke dienstverlening aan senioren
en hun familie, die door omstandigheden (b.v. vertrek of overlijden)

geen zorg meer kunnen dragen voor de praktische boedelafwikkeling.
Correct, discreet en werkt op korte termijn met als bestemming

voor de huisraad een Goed Doel.

Vraag vrijblijvend inlichtingen of een brochure

Mevr. K. Jirka
Tel. 035 538 66 66

www.boedelzorgdrager.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 ®

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!
Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd
van een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij ons aan het goede adres.

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-2162258 www.fairdent.nl

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

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

Van MaerlantVan Maerlant altijd actueel!

Boek- en kantoorboekhandel

s’zaterdags geopend tot 16:00 uur

VOORSTRAAT 30, 3231 BJ BRIELLE

Spuiters van Piano’s
Vleugels en Meubelen

Gespecialiseerd in:

 Hoogglans, 

 Bijzondere effecten

 Kleuradviezen

Hoofdweg Zuid 174 (sector F)
2908 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. (010) 4420285
Fax (010) 4424954
www.kp-spuiterijen.nl

LOUNGEBANK CORONA
EXCLUSIEF BIJ  GEORGIO DESIGN € 995,-

GEORGIO DESIGN
WOONMALL ALEXANDRIUM III
WATERMANWEG 5
3067 GA ROTTERDAM
TEL 010-4555556

DIVERSE KLEUREN
BANK CORONA LINKS 
OF RECHTS
MATEN 290 X 185 CM

NORMALE PRIJS 
€ 1395,-

AANBIEDINGSPRIJS
€ 995,-



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 30 mei 2006 pagina 5

Eerlijk is eerlijk: er kwamen 
geen honderden oplossingen 
binnen op deze Waar was dat 
nou-foto. Maar de tientallen 
inzendingen die binnenkwamen, 
gingen tot in detail in op wat er 
op de foto stond. Drie inzenders 
wisten waar het over ging – ver-
kiezingsuitslagen op de gevel 
van een krantengebouw -, maar 
noemden het gebouw van het 
Rotterdamsch Dagblad. En dat 
was fout!

Waar was dat nou?

Beter heeft de heer P. Boers 
(Rotterdam) het: “Als ik me goed 
herinner laat de “zoekfoto” de hoek 
zien van de William Boothlaan en 
de Witte de Withstraat. 
Daar waren twee kranten gehuis-
vest. De (Christelijke) Rotterdam-
mer en het Dagblad Trouw. Dat 
Christelijke hoorde er indertijd bij 
om geen verwarring te krijgen met 
de Nieuwe Rotterdammer, de NRC 
dus, die  schuin aan de overkant 
van de W.de Withstraat was. Daar 
werden ook alle kranten gezet en 
gedrukt. Wat er op het moment dat 
deze foto werd gemaakt precies aan 
de hand was, weet ik niet. Verkie-
zingsuitslagen? Het Rotterdams 
Nieuwsblad deed dat indertijd met 
een lichtkrant.”

Ook Cees van Eijsden (Rotterdam) 
heeft het bij het juiste eind: “We 
zien hier het krantengebouw van 
‘De Rotterdammer’ op de hoek van 
de Witte de Withstraat en de Wil-
liam Boothlaan. De uitslagen van 
een, waarschijnlijk landelijke, ver-
kiezing (te zien aan de namen van 
Den Haag, Amsterdam en Leiden) 
worden hier bijgehouden”.
Rotterdamse slager Rinus van der 
Sluijs weet: “De oplossing is de 
Witte de Withstraat, daar stond 
het gebouw van De Rotterdammer 
en Trouw. Voor het Rotterdamse 
publiek worden de uitslagen van 
verkiezingen gepubliceerd. Tele-
visie-uitslagen waren er toen nog 
niet. Oh ja, de bijnaam van het 
gebouw was de blokhut.”

Johan Borsje (Prinsenbeek) zegt 
over de foto: “Deze keer is de op-
gave voor mij wat moeilijk. Ik zal 
toch een poging doen het juiste ant-
woord te geven. Naar mijn mening 
is dit bij dagblad de Rotterdammer 
op de Witte de Withstraat, ver-
moedelijk hoek Boomgaardstraat. 
De mensen komen kijken wat de 
uitslagen zijn van de verkiezingen 
die de krant publiceerde op borden 
aan hun kantoor.” 
Johan, ’t is niet de Boomgaards-
straat, maar de Laurierlaan. De 
door jou genoemde straat lag twee 
straten verder: eerst kreeg je nog de 
Zwarte Paardenstraat. Ho ho, voor-
dat jullie nu allemaal over me heen 
vallen: de Laurierlaan werd in 1952 
hernoemd in de William Boothlaan, 
de foto is uit 1949!

D. Korpershoek (Hoogvliet) kan 
één van de mensen zijn, die tussen 
de menigte staat: “Het zou best 
kunnen dat ik op deze foto tussen 
de mensen sta. De foto stamt uit 
de tijd dat er nog geen computers 
waren. Op de dag dat er verkiezin-
gen gehouden waren, werden de 
verkiezingsuitslagen bij de kranten-
kantoren op de muur geplakt. Deze 
foto is genomen bij het kantoor van 
de Rotterdammer, waarin trouwens 
ook Trouw gevestigd was, aan de 
Witte de Withstraat. Nu hadden de 
meeste kranten wel een politieke 
kleur. Trouw was ARP, de Rotter-
dammer meer CHU, etc.Dus bij de 
Rotterdammer en Trouw stonden 
veel aanhangers van ARP en CHU. 
Werd er weer een nieuwe uitslag 
aangeplakt die een winst aangaf 
voor die partijen dan ging er een 

gejuich op. Ik hoorde nog bij de 
jongeren van de ARP en we volg-
den met een groep de uitslagen. 
Wisten we dat b.v. de CPN zwaar 
in verlies stond, dan pakten we de 
fi ets en reden van de Witte de Wit-
hstraat naar de Heemraadssingel 
waar het gebouw van de Waarheid 
was gevestigd. Daar gingen we dan 
juichen wanneer er verteld werd dat 
de CPN weer verloren had. Dat er 
belangstelling voor de verkiezings-
uitslagen was moge blijken uit deze 
foto die bij de Rotterdammer is 
genomen, maar het was net zo druk 
bij het “Rotterdamsch Nieuws-
blad” en ook bij “De Waarheid”. 
Overigens, valt het niet op dat het 
voornamelijk mannen zijn op de 
foto?”

Kees van der Sijs (Barendrecht) be-
hoeft niet lang na te denken: “Het 
betreft hier het gebouw van dagblad 
“De Rotterdammer”  in de Witte 
de Withstraat. Deze krant is helaas 
al lang ter ziele. Het was een Pro-
testantse krant die met drie andere 
bladen uit Zuid-Holland het “Kwar-
tet” vormde. Al die mensen op de 
foto kwamen kijken naar de uitslag 
van een verkiezing. De uitslag werd 
op grote borden aangegeven. De 
ladder diende om, handmatig, de 
wijzigingen aan te brengen als er 
weer een uitslag bekend werd. Ik 
heb er zelf ook vaak gestaan voor 
de uitslagen. Als de partij van je 
keuze had gewonnen, ging er een 
hoeraatje op. Ik schat dat de foto in 
de jaren 50 genomen is. 
In het gebouw was ook dagblad 
“Trouw” gevestigd. De Witte de 
Withstraat werd vroeger wel om-

schreven als de Fleetstreet van Rot-
terdam. Behalve deze twee bladen 
waren verderop in deze straat ook 
de NRC en het Algemeen Dagblad 
gevestigd. In café “De Schouw” in 
diezelfde straat kwamen de journa-
listen bij elkaar om de dagelijkse 
nieuwtjes te bespreken. 
In diezelfde buurt waren nog twee 
kranten gevestigd, n.l. “Het Parool” 
aan de Schiedamse Vest en het 
“Rotterdams Nieuwsblad” op de 
hoek van de Oude Binnenweg en 
de Coolsingel.  Deze laatste krant 
had een lichtkrant op het dak, waar 
de laatste berichten werden weerge-
geven via rondgaande teksten. Heel 
apart voor die tijd.”
Kees, je haalt herinneringen bij me 
naar boven die ik allang vergeten 
was. In begin 1962 (ik was net te-
rug uit Australië) ben ik, in afwach-
ting van een ‘echte’ baan, enige tijd 

tramconducteur geweest. Ná afl oop 
van een middag- of avonddienst 
spoedde ik me in RET-uniform en 
met geldwisselaar naar De Schouw 
om me te melden voor bardienst. 
Iedereen accepteerde dat ik in m’n 
RET-kloffi e de klanten van hun 
drankje voorzag. Zelf woonde ik 
destijds in de Boomgaardsstraat 
89, net om de hoek van de Witte 
de Withstraat. Sterk: nu woon ik 
in gebouw Witte de With in het 
Lloydkwartier.

Mevrouw A.L. Hendriks-van 
Schaik, Alphons Diepenbrockhof 
42k, 2551 KG Den Haag is de ge-
lukkige! Haar naam is uit de hoge 
hoed getrokken en de Rotterdamse 
attentie gaat haar kant op.

Oplossing
“Waar was 
dat nou 13”

Met het plaatsen van een Waar was dat nou-foto zit ik iedere keer voor een 
probleem: het kan te gemakkelijk zijn, de foto’s zijn alleen maar van ‘de 
overkant’ (’t ligt eraan waar je woont), van die plek heeft niemand ooit 
gehoord of welke reden ook gegeven wordt.

Met de opgave in deze editie neem ik een risico: duizenden Rotterdam-
mers zijn en gaan dagelijks nog door deze straat, maar waar was dat nou?
Oplossingen moeten vóór 12 juni 2006 binnen zijn bij
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 22e
3024EJ  Rotterdam.

Het email-adres is:    waarwasdatnou@xs4all.nl

Een Rotterdamse attentie wacht op de prijswinnaar

TOEN NU

Nieuwe opgave

RiB-collectie
Veel foto’s in De Oud Rotterdammer komen uit de RiB-collectie. Deze collectie wordt door mij, Aad van der Struijs, 
beheerd. Ook de foto’s uit het verleden, die in deze rubriek worden geplaatst, zijn veelal afkomstig uit deze collectie.
De verzameling is in de loop der tijd (sinds het begin van http://dit.is/rotjeknor) opgebouwd uit inzendingen die ik 
via Internet van veel mensen ontvangen heb en nog ontvang.
Daar waar in het analoge verleden duidelijk op een foto was afgedrukt wie de maker was, is dit in het digitale tijd-
perk niet meer het geval.
RiB-collectie is nooit de maker van een foto! Als ik weet wie de maker is, zal ik dit zonder schroom vermelden.
Vragen/opmerkingen gaarne rechtstreeks naar mij sturen: Sint Jobsweg 22e, 3024EJ Rotterdam.
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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

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 adres-
gegevens te vermelden! 

Bijgaande foto is gemaakt op de 
E55. Tijdens een experimentele 
televisie-uitzending was te zien 
hoe het eraan toeging als je 
bloeddonor was. Mijn vader, 
Arie Hoeijenbos (liggend op de 
bank), was destijds 40 jaar en 
werkte op de E55 als gasfi tter. 
Hij was toch al bloeddonor en 
gaf zich hiervoor op.

Karel Jungheim heeft zich vanaf 
1980 tot heden ingezet voor de 
deelraad IJsselmonde. Eerst als 
lid van de deelraad IJsselmonde 
namens het CDA en daarna als 
dagelijks bestuurder met als porte-

feuilleonderdelen Welzijn, Sport, 
Werkgelegenheid en Economie, 
Onderwijs, Vrijwilligersbeleid, 
Ouderenbeleid, Jeugd- en Jonge-
renbeleid. Daarnaast was Jungheim 

actief voor de wijknetwerken voor 
0 tot 12-jarigen, met als doel de 
jeugdactiviteiten beter op elkaar 
af te stemmen. Ook was hij nauw 
betrokken bij het ouderen- en vrij-
willigersbeleid binnen de deelge-
meente IJsselmonde.

De onderscheiding wordt uitgereikt 
aan personen die zich op cultureel 
gebied gedurende een lange peri-
ode verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de Rotterdamse samenleving 
en is vernoemd naar de stichter van 
de stad, de edelman Wolfert van 
Borselen.

De heer J.F.K. Jungheim ontving dinsdag 16 mei de Wol-
fert van Borselenpenning uit handen van burgemeester 
Ivo Opstelten. Karel Jungheim ontving de Rotterdamse 
onderscheiding als blijk van waardering voor zijn inzet 
als portefeuillehouder Welzijn, Maatschappelijk Werk, 
Economie en Werkgelegenheid in de deelgemeente IJs-
selmonde. De burgemeester overhandigde de onderschei-
ding tijdens een afscheidsreceptie in clubgebouw De 
Arend en de Zeemeeuw op het Eiland van Brienenoord.

Wolfert van Borselenpenning 
voor Karel Jungheim

Het bombardement is voor Rot-
terdam een van de ingrijpendste 
gebeurtenissen uit de recente 
geschiedenis en verklaart waardoor 
Rotterdam een modern stadscen-
trum heeft. De brandgrens loopt 
globaal gezien door het Centrum, 
Noord, Kralingen-Crooswijk en Fe-
ijenoord. Naar het exacte tracé van 
de brandgrens wordt een onderzoek 
gedaan. Ook wordt onderzocht hoe 
de markering er uiteindelijk uit 
moet gaan zien. Belangrijk is dat 
de markering vandalismebestendig 
is, niet storend voor het verkeer 
en overal toepasbaar moet zijn. 
Een voorstel is de markering uit te 
voeren met ‘punaises’ in de vorm 
van metalen noppen in de grond. 
Het aanbrengen van de markering 
zal meerdere jaren in beslag nemen. 

Flyer
In samenwerking met het Ge-
meentearchief en het Historisch 
Museum is een fl yer gemaakt met 
de stadsplattegrond waarop de 
brandgrens van 1940 staat. Deze 
kan als globale routebeschrijving 
voor wandel- of fi etstochten wor-
den gebruikt.

Rotterdam krijgt een markering van de brandgrens van 
het bombardement van 14 mei 1940. Hiermee wil het Col-
lege dat deze belangrijke periode in de stadsgeschiede-
nis, stevig in het collectieve geheugen van de Rotterdam-
mers wordt verankerd. De markering wordt een speciaal 
buitenruimteproject, waarbij ook bewoners, eventuele 
ooggetuigen en scholen worden betrokken. Op 14 mei 
2010, 70 jaar na de bombardementen, moet de markering 
gereed zijn.

Markering brand-
grens bombarde-
ment Rotterdam
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Zelf geboren in 1943 
trof mij het stukje van 
Jim Postma in DOR nr.10 
over auteur Wim de 
Boek, die kort na de oor-
log aan de Molenwater-
weg woonde en uitkeek 
op de Coolsingel en de 
lege stad, tot aan de 
Maas toe. Als een sliert 
was het oude spoorweg-
viaduct volgens mij ook 
nog te zien en de gebla-
kerde Laurenstoren. 

Met het puin van de stad werd 
o.a. het water van de Schieka-
de- en weg gedempt, waarover 
even later, hij als klein ventje, 
zijn voetstappen moet hebben 
gezet. Hierbij een foto van het 
Hofplein na mei 1940 door C. 
Baksteen gemaakt in de richting 
van de Schiekade, waar op de 
achtergrond het fl atgebouw aan 

het Ungerplein te zien is. Links 
op de foto moet de Molenwa-
terweg achter de verwoeste 
huizen zijn gelegen, rechts 
staat het getroffen stations-
gebouw en het restaurant van 
Loos. Op de voorgrond is het 
verplaatste gedeelte van de 
oude Delftsepoort te zien, die 
destijds tijdens de herbouw 
door bommen werd getroffen. 
Als ode daaraan heeft kunste-
naar Cor Kraat het monument 
‘De Nieuwe Delftsepoort aan 
het Pompenburg vervaardigd. 
Zo heb ik het gevoel slachtoffer 
te zijn van de tweede generatie. 
Ook mijn interesse werd na 
de oorlog gewekt over hoe de 

stad er voor het bombardement 
uitgezien zou hebben. Steeds 
hoorde je ouderen vertellen 
over die vooroorlogse gezel-
lige Hoogstraat en Coolsingel. 
Later ontdekte ik de schaduw-
zijde van de armoede voor de 
mensen die met grote gezinnen 
woonden in de sloppen, stegen 
en gangen van de binnenstad. 
Want laten we eerlijk zijn, bijna 
geen mens had voor en net na 
de oorlog ‘een luis om dood 
te doen’. Het gekste is dat, 
ondanks dat ik opgroeide in de 
lege en kale stad, ik een fi jne 
jeugd heb gehad om nooit meer 
te vergeten.

De lege 
stad

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

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’.

Stoppen met werken om 
volle toeslag te krijgen 
Mijn man wordt binnenkort 65 jaar. 
Ik ben bijna tien jaar jonger dan hij 
en doe onregelmatig werk in winkels. 
Daarmee verdien ik per maand niet 
meer dan 500 euro netto. Ik heb 
begrepen dat als mijn man 65 jaar 
wordt en ik zou geen inkomsten heb-
ben, hij een toeslag op zijn AOW voor 
mij zou krijgen van ruim 636 euro 
bruto. Heeft het met deze bedragen 
nog wel zin om te blijven werken?

Dat is een vraag waar vele nog traditi-
onele huwelijken, van wie de vrouw 
slechts een klein baantje heeft, mee 
zitten. In het algemeen gesteld ben 
je als je alleen naar de verdiensten 
kijkt altijd beter af dan met alleen de 
toeslag. Het is een beetje lastig om 
uit te rekenen wat het uiteindelijk 
voor u en uw man voor verschil 
maakt vanwege de door u genoemde 
bruto- en netto-bedragen en vanwege 
de fi scale aspecten (die per individu 
verschillend kunnen zijn). Maar gaat 
u er maar vanuit dat u met uw baantje 
toch enkele honderden euro’s per 
maand beter af bent dan met alleen 
de volledige toeslag. Dus we zouden 
u willen adviseren om niet alleen het 
geld bij uw beslissing te betrekken 
maar zeker ook of u werk verricht dat 
u niet al te veel tegenstaat.
De inkomensafhankelijke partnertoe-
slag in de AOW (voor de partner die 
nog jonger is dan 65 jaar) verdwijnt 
trouwens op termijn (na 1 januari 
2015) omdat de wetgever ervan uit 
is gegaan dat vanaf die tijd veruit de 

meeste mensen zelfstandig voor hun 
eigen inkomen kunnen zorgen.
Het inkomen van de partner is dus 
van grote invloed op de hoogte van 
de toeslag. Van het bruto-inkomen 
uit arbeid van u blijft zonder meer 15 
procent van het bruto-minimumloon 
(€ 190,89) buiten beschouwing. 
Met andere woorden, zou u minder 
verdienen dan dat per maand dan 
krijgt uw man de volledige toeslag 
voor u. Daarnaast wordt een derde 
van het meerdere dat u verdient ook 
vrij gesteld van verrekening met de 
toeslag. Dat betekent dat pas bij een 
bruto-inkomen van € 1145,93 of meer 
de toeslag voor uw man volledig 
vervalt. Iemand dus die per maand 
bruto circa € 1150 verdient, is met 
dat baantje dus meer dan 500 euro 
(bruto) beter af dan niks meer te gaan 
doen en op de toeslag van de partner 
te gaan teren. Eventuele sociale 
uitkeringen en prepensioenen worden 
overigens wel in zijn geheel gekort op 
de partnertoeslag.

Hoger vermogen bij huur-
toeslag voor ouderen
Ik kwam nooit in aanmerking voor 
huursubsidie omdat mijn vrouw en 
ik boven de vermogensgrens zaten. 
Binnenkort word ik als eerste huurder 
van het huis 65 jaar. Ik heb begrepen 
dat de vermogensgrenzen echter dan 
veel hoger liggen. Klopt het dat wij 
met een vermogen van 40.000 euro 
nog wel huurtoeslag kunnen krijgen?

De huurtoeslag, die sinds 1 januari 
dit jaar door de Belastingdienst wordt 

uitgekeerd, is in de eerste plaats na-
tuurlijk afhankelijk van het inkomen 
van u en uw vrouw in relatie tot de 
door u betaalde (kale) huur van uw 
huis. U kunt er van uitgaan dat als 
uw – bij de Belastingdienst bekende 
- gecorrigeerd verzamelinkomen (in 
2004, het referentiejaar) hoger was 
dan circa 22.000 euro, u zonder meer 
de toeslag kan vergeten. Indien u on-
der dat inkomen komt, is de volgende 
zaak die een rol speelt uw  vermogen, 
zoals dat wordt opgegeven in box 
3 van uw belastingaangifte. Indien 
u jonger bent dan 65 jaar en u heeft 
medebewoners van het huurhuis, dan 
mag u aan vermogen (in box 3) niet 
meer hebben dan € 38.504 (in 2004). 
Bent u ouder dan 65 jaar dan ligt 
deze grens ruim 10.000 euro hoger (€ 
48.625 in 2004). Indien u in 2004 of 
thans om en nabij al deze grenzen van 
inkomen en vermogen zit, is het altijd 
aan te bevelen om te kijken of u toch 
niet huurtoeslag laat zitten. Dat vergt 
wel enige ingewikkelde berekeningen 
waarvoor u veel gegevens bij de hand 
moet houden. U kunt de berekening 
maken op internet op  www.vrom.
nl/huursub_berekening2005. Heeft u 
geen internet, dan kunt u een bereke-
ning laten maken door het Huursubsi-
die InformatiePunt in uw gemeente.

Meerderjarige wil haar ach-
ternaam van ouder wijzigen
Een van mijn kinderen die de achter-
naam heeft van de man, van wie ik al 
lang ben gescheiden, wil liever mijn 
achternaam en meisjesnaam heb-
ben. Het is mijn dochter die al ruim 

meerderjarig is en ook geen contact 
meer wil hebben met haar vader. Is 
naamswijziging mogelijk?

Ja. Een meerderjarig kind (ouder dan 
18 jaar) kan zijn naam laten wijzigen 
in die van de ouder of verzorger die 
hem of haar tijdens de minderjarig-
heid na een scheiding verder heeft 
verzorgd en opgevoed. Hij of zij moet 
hiervoor zelf het verzoek indienen. 
Voorwaarde is dat de ouder, partner 
of pleegouders het kind tijdens de 
minderjarigheid gedurende enige tijd 
hebben verzorgd en opgevoed. Als 
het meerderjarige kind de naam wil 
hebben van de partner (niet ouder) 
of van één van de pleegouders, 
moet deze hiermee instemmen. Als 
er geen instemming is, wordt het 
verzoek afgewezen. Het verzoek om 
naamswijziging zoals hier bedoeld 
kan maar eenmaal worden gedaan. Er 
is geen maximumleeftijd gesteld voor 
het indienen van het hier bedoelde 
verzoek. Een verzoek om wijziging 
van de achternaam stuurt men naar de 
Dienst Justis, afdeling Naamswijzi-
ging, van het ministerie van Justitie. 
Voor (het indienen van het verzoek 
voor) wijziging van de achternaam 
heeft u geen advocaat nodig, u kunt 
het verzoek zelf indienen. In de bro-
chure ‘Naamswijziging’, te verkrijgen 
bij Postbus 51, is een voorbeeld van 

een verzoek opgenomen. Voor de 
behandeling van een verzoek moet 
men ruim 225 euro betalen. Alleen als 
men een uitkering heeft volgens de 
Wet werk en bijstand is het mogelijk 
in aanmerking te komen voor het 
verminderde tarief van bijna 57 euro. 
Als men meerderjarig is en men wil 
de oorspronkelijke naam herkrijgen 
of de naamskeuze van uw ouders wil 
herzien dan betaalt u ook het lage 
tarief.

Schenking in plaats van 
loon
Ik heb een kennis die een paar uur 
per week voor mij wat huishoude-
lijke werkzaamheden verricht. Ik 
betaal haar geheel onderhands. Op 
jaarbasis geef ik haar daarvoor een 
paar duizend euro. Moet  zij dat aan 
de Belastingdienst opgeven?

Nee, waarschijnlijk niet. Tenzij u een 
arbeidsovereenkomst met haar bent 
aangegaan. Maar als u haar in het 
algemeen – dus niet direct gekoppeld 
als beloning voor haar werkzaam-
heden – een ‘schenking’ doet, dan 
kan dat dit jaar belastingvrij tot 
2606 euro. Schenkt u echter (aan 
niet-verwanten) méér dan vervalt de 
vrijstelling en is alles belast.

Meerderheid jonge senioren 
wil niet meer verhuizen

Van de jonge senioren is 35% van 
plan binnen nu en tien jaar nog een 
keer vrijwillig te verhuizen. Hierdoor 
ontstaat vraag naar ongeveer 389.000 
geschikte woningen voor deze doel-
groep. De overige 65% wil het liefst 
oud worden in de huidige woning. 
Deze 65% is op te splitsen in drie 
groepen:
1) Mensen die menen zonder aanpas-
singen in de huidige woning te kunnen 
blijven wonen wanneer men gebreken 
krijgt (26%).
2) Mensen die menen mét aanpassin-
gen in de huidige woning te kunnen 
blijven wonen wanneer men gebreken 
krijgt (30%).
3) Mensen die menen te moeten 
verhuizen indien men gebreken krijgt 
(9%).

Woningaanpassing
In totaal meent derhalve 56% van 
de jonge senioren met of zonder 
aanpassingen in de huidige woning 

oud te kunnen worden. Kijkend naar 
de huidige woonsituatie van deze 
groep, blijkt dat een ruime meerder-
heid, namelijk 66%, trappen heeft in 
de woning of trappen moet lopen om 
de huidige woning te bereiken. De 
mensen die hebben aangegeven met 
aanpassingen in de woning te kunnen 
blijven wonen geven ook met name 
aan een traplift nodig te hebben. Deze 
aanpassingen worden geregeld via de 
Wet Voorzieningen Gehandicapten. 
Aan deze aanpassingen zijn fi nanciële 
grenzen gesteld. Gemeenten bepalen 
of de aanpassing mogelijk of nood-
zakelijk is. In de praktijk blijkt dan 
dat in sommige gevallen verhuizen 
naar een aangepaste woning beter is. 
Hierdoor zal een deel van de groep 
die graag oud zou willen worden in 
de huidige woning, toch op zoek gaan 
naar een nieuwe woning, waardoor de 
vraag naar toegankelijke woningen in 
de praktijk nog groter zal blijken te 
zijn.

- Hofplein na mei 1940 (verz. LvV) -

Van de senioren tussen de 55 en 65 jaar denkt 56% in de 
huidige woning oud te kunnen worden, met of zonder aanpas-
singen. De geschiktheid van de woningen wordt echter veelal 
overschat. Tweederde van deze woningen heeft namelijk ofwel 
trappen in de woning, ofwel trappen om de woning te bereiken. 
Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 2.200 Nederlanders.

De Oud-Rotterdammer, uw vraagbaak!!!

De Oud-Rotterdammer biedt een nieuwe service!
Oudere Rotterdammers die zitten met vragen over AOW, uitkerin-
gen, fi nanciën en dergelijke kunnen terecht op de site van De Oud 
Rotterdammer .
Alle vragen van lezers, die in de afgelopen maanden in de krant zijn 
gepubliceerd in de rubriek Rechten en Plichten, zijn terug te vinden 
op www.deoudrotterdammer.nl
Hiermee biedt De Oud-Rotterdammer de lezers een unieke vraag-
baak waarin u het antwoord op uw persoonlijke vragen snel kunt 
terug vinden.
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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

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

Mijn ouders wisten via een 
kennis van een pianolerares 
die les gaf aan kinderen. Zij in-
formeerden of er voor mij nog 
een plaatsje beschikbaar was. 
Ja, dat kon op maandagavond 
7 uur. Ik mocht les gaan volgen 
voor 1 gulden per week bij Nel, 
een jonge vrouw die afstudeer-
de op het Conservatorium.

De eerste keer dat ik binnen 
stapte zag ik al direct een 
mooie zwarte glimmende piano 
tegen de muur staan met een 
stapel muziekboeken erop. 
Geen harmonium dus, maar 
piano.

Vragend keek ik haar aan 
toen ik die enorme rij witte en 
zwarte toetsen zag glimmen in 
het avondlicht. Dit was iets heel 
anders dan het trapharmonium 
van thuis. “Geeft niets”, zei ze. 
“Ik ga je prachtig leren spelen.” 
Ze schoof achter de piano op 
haar kruk en liet de klanken van 
dit prachtinstrument aan mij ho-
ren. Ik was meteen verkocht. Ik 
mocht ook wat spelen. Maar dat 
was moeilijk, een piano bespeel 
je heel anders dan een orgel. 
Stille Nacht speelde ik. Nel 
vond het heel mooi. Bij Nel heb 
ik snel noten leren schrijven 
in een schrift en leren lezen en 

spelen.
Spelenderwijs maakte ik kennis 
met de prachtige muziek van 
Beethoven, Chopin, Bach en 
Schubert. Een nieuwe wereld 
ging voor mij open. Ik was nog 
maar 7 of 8 jaar en studeerde 
thuis op ons harmonium dat het 
een lieve lust was. Mijn moeder 
kreeg er af en toe de riedels van 
als ik mijn toonladders van voor 
naar achter en met twee handen 
op de toetsen aan het oefenen 
was. “Schei er nou maar eens 
mee uit en ga eens even lekker 
buiten spelen.” Ze was wel trots 
op me. Ik trok mijn hoge schoe-
nen aan, pakte mijn jas van de 

kapstok en stommelde de trap 
af naar mijn vriendjes op straat. 
Zachtjes neuriede ik het wijsje 
dat ik maandagavond weer op 
les moest spelen. 
Ik zou het leuk vinden Krijn 
Verhagen weer eens te ontmoe-
ten en vooral ook mijn eerste 
pianolerares, waarvan ik alleen 
nog de voornaam weet: Nel. Ze 
woonde in een van de zijstra-
ten van de Gaesbeekstraat, de 
Geervliet- of Spijkenissers-
traat?

Evert B. Fortuin
Inlichtingen op email: 
ebfortuin@tiscali.nl

Op pianoles bij Nel

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

Ik ontmoette op de Prins Willemschool (1955) in de 
derde of vierde klas aan de Charloisse Kerksingel Krijn 
Verhagen, een klasgenoot die ook van orgel spelen 
hield. Ik had zelf al wat les gehad van mijn vader die de 
toetsen van ons eigen traporgel beplakt had met letters 
en cijfers, zodat ik gemakkelijk van zijn boeken, die hij 
zelf geschreven had voor zijn eigen spel en zang, kon 
spelen. De zogenaamde cijferakkoorden. Mijn vader 
kon goed noten lezen, maar niet daarvan spelen. Pa schreef boeken vol liederen over vanuit notenschrift 
in zijn eigen cijferschrift. Een nadeel daarvan is dat je niet weet welke tijdsduur een cijfer heeft. Al gauw 
kon ik wat leuke liedjes spelen op het orgel. Krijn speelde van noten, en begreep niets van die cijfers en 
letters die ik las en speelde op het harmonium. 

Amicitia
in Laurenskerk
Toen duikers in 2002 repara-
tiewerkzaamheden uitvoerden 
aan een pijler van de Koningin-
nebrug, deden zij een bijzondere 
ontdekking. Onder water, aan 
de voet van de brug, bleek een 
klein bootje te liggen. Weken 
later en inmiddels op het droge 
getakeld, bleek het te gaan om 
de Amicitia, een rivierslepertje, 
dat tijdens de oorlog, in 1943, 
gezonken was nadat de Duitsers 
het gevorderd hadden.

Cees van Hal, Rotterdams kunstenaar in hart 
en nieren, werd gegrepen door het verhaal én 
het bootje. Hij maakte, na grondige studie, 
een serie prachtige olieverfschilderijen van 
de Amicitia, in de staat zoals het boven 
water kwam.

Inmiddels wordt, met steun van de ‘Stichting 
Amicitia’, het bootje op een scheepswerf in 
Scheveningen gerestaureerd, met de bedoe-
ling het opnieuw in de vaart te brengen.
Tijdens een bijzondere expositie in de 
Laurenskerk te Rotterdam, zijn de tien grote 
en acht kleine doeken van Cees van Hal te 
bewonderen en te koop.
De opbrengst is bestemd voor de ‘Stichting 
Amicitia’.

Deze expositie loopt van 15 juli tot eind 
augustus en is gratis toegankelijk tijdens 
de openingstijden van de Laurenskerk (zie: 
www.laurenskerkrotterdam.nl).

1988 - 2006

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

De OudDe OudDe Oud
Iedere 2 weken op uw deurmat?

Dat kan! 

De schoenmaker 
heeft meer in huis

dan u denkt!

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
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Willem van ’t Wout, metaalhandelaar:

‘Tussen miljonair 
en bedelstaf’

Geboren in 1932 en opgegroeid in de Bloklandstraat in Rotterdam-Noord is Willem van ’t Wout 
thans, op 74-jarige leeftijd, één van Rotterdams succesvolste zakenlieden. Geheel ‘selfmade’, niets 
vanuit een familiekapitaal. Zijn door hem zelf gestichte familieholding Fondel Finance opereert 
thans wereldwijd met zo’n 30 verschillende fi rma’s. Voornamelijk in metalen zoals nikkel en met 
een gezamenlijke omzet van twee miljard dollar. Toch had het niet veel gescheeld of multi-miljonair 
Van ’t Wout had ooit aan de bedelstaf gezeten!

In zijn kantoor aan de Boezembocht 
vertelt Willem van ’t Wout smakelijk 
over die voor hem cruciale periode: 
“Ik was eind jaren zestig agent van een 
Canadese nikkelfi rma. Dat bedrijf werd 
ineens overgenomen en ik raakte daar-
door mijn agentschap kwijt. Vervolgens 
ben ik de hele wereld over gevlogen om 
toch aan nikkel te komen. Ik kon toen op 
de wereldmarkt ineens een grote partij 
kopen van 4.000 ton in Cuba, maar zelf 
had ik geen cent te makke. Op de gok 
kocht ik toch die partij en eigenlijk was 
dat reuze stom van mij. Want kopen 
is één ding, maar verkopen is iets heel 
anders. En een afnemer had ik nog niet. 
Ben toen gaan praten met de voormalige 
Slavenburg Bank in Rotterdam om een 
lening. De oude heer Slavenburg kende 
ik via wat relaties en met veel pijn en 
moeite wist ik hem over te halen. In 
totaal ging het om 25 miljoen gulden; 
een heel kapitaal in die tijd. Van de oude 
bankier kreeg ik de helft van dit bedrag 
als lening, waarbij hij zei: “Probeer eerst 
die eerste partij nikkel maar kwijt te 
raken, dan kan  je terug komen voor de 
overige 12 ½ miljoen.”

In ’t schip
Nadat de jonge ondernemer Van ’t Wout 
handenwrijvend het bankkantoor was 
uitgelopen, kwam hij uiteindelijk van 
een koude kermis thuis. Het bleek dat 
de Amerikanen een wereldwijd handels-
embargo tegen Cuba hadden ingesteld 
en iedereen en alles werd bedreigd als 
ze zaken met het land zouden doen. 
Gevolg: de Rotterdamse nikkelhandelaar 
kon zijn gigantische partij aan de straat-
stenen niet kwijt. Willem van ’t Wout zat 
dus met zijn handen in het haar oftewel 
op z’n Rotterdams gezegd ‘zat letterlijk 
in ’t schip’.
Wederom klopte hij bij Slavenburg’s 
Bank aan en een neef van de oude direc-
teur gaf geen krimp en sloot voor hem 
defi nitief de ‘kredietdeur’. Maar Willem 
was niet voor één gat te vangen en stond 
er op toch de oude heer Slavenburg 
te spreken. Toen zei die neef: “Je kan 
proberen wat je wilt, maar je krijgt toch, 
ook van hem, nul op het rekest!”

Slok op
Het was nu voor de Rotterdamse metaal-
handelaar erop of eronder. Van ’t Wout: 
“Voor dat gesprek ben ik van de zenu-
wen eerst een potje gaan biljarten. Ik 
had reeds een aardige slok op en kwam 
op straat een aantal straatmuzikanten 
tegen. Het waren orgeldraaiers. Ik gaf 
ze een paar gulden en vroeg ze met mij 
mee te gaan naar de bank voor muzikale 

begeleiding. Maar die kerels zagen er 
eigenlijk ook niet uit, net een stelletje 
bedelaars. Zit ik bij die oude Slavenburg 
op kantoor, kijkt hij uit het raam en zegt 
smalend tegen mij: ,”Zijn dat soms jouw 
vrienden?! En zeg maar meteen waarom 
ik nu zo gek zou zijn om jou nog eens 
12 ½ miljoen gulden te lenen…?”
Of het nou door die orgelmuziek kwam, 
maar op die vraag ging mij ineens een 
lichtje op. Met een glimlach en pretoog-
jes antwoordde ik zelfverzekerd: “Nou, 
dat is heel simpel. Als ik die 12 ½ mil-
joen niet van u krijg, bent u die andere 
12 ½ miljoen ook kwijt!”
Slavenburg leek als door een wesp 
gestoken en schreeuwde het uit: ‘‘Rot-
jong’’.
Vanaf dat moment gingen de zaken voor 
Willem van ’t Wout weer voor de wind.

Asbakken
Zonder geluk vaart niemand wel. En 
daarover vertelt één van de rijkste 
Rotterdammers nog de volgende waar 
gebeurde anekdote: ,In mijn jonge jaren 
kocht ik voor weinig geld een gieterij, 
maar wist nog niet precies wat ik daar 
mee aan moest. Totdat er op een dag een 
Belg bij mij langs kwam met de vraag: 
“Kun je ook nikkel smelten?” Ik wist 
toen niet wat dat was of hoe dat moest. 
Bij navraag kwam ik er achter dat nikkel 
een hoge smeltgraad had, namelijk zo’n 
2200 graden. Via veel kunstgrepen kre-
gen wij dat spul tenslotte vloeibaar.
Die Belg had grootse plannen, maar wij 
wisten wat hij eigenlijk in zijn schild 
voerde. Eerst ging het om een proefor-
der voor het gieten van 500 nikkelen 
asbakken. Dat vonden wij al vreemd. 
Wij ermee aan de slag, maar elke keer 
ging er wat mis. 
Dus bel ik die Belg op en zeg tegen hem 
dat het niet echt met die asbakken wilde 
lukken. De meeste hadden gaatjes er 
in of er waren hoekjes van af. Zegt die 
Belg: “Nou ik kom toch wel even kijken 
hoe ze d’r uit zien.” Hij inspecteert ze 

en tot onze stomme verbazing roept hij: 
‘Perfect!’
Wat bleek? Er was nog steeds een 
exportverbod op nikkel, maar op van 
nikkel gemaakte artikelen niet. In Ne-
derland leverde een kilo nikkel destijds 
zo’n acht gulden op. Maar in Duitsland 
kreeg je daar 40 gulden per kilo voor! 
Dus zo verdwenen er vanuit onze gie-
terij zo’n miljoen kapotte asbakken de 
grens over, waar ze prompt weer werden 
omgesmolten. Tel uit je winst…!’’

Sponsoring
Inmiddels heeft Willem van ’t Wout zijn 
bedrijf over gedaan aan zijn zoons Mike 
en Austin. ,”Ben nog wel aan ons bedrijf 
verbonden, maar controleer hooguit de 
bankafschriften”, zegt hij laconiek. In de 
Rotterdamse sportwereld en daarbuiten 
heeft hij als sponsor een enorme good-
will opgebouwd, vooral in de voetbal-
lerij, ijshockey- en honkbalwereld. Trots 
is hij zeker ook op zijn dochter Merel 
die zich onder meer verdienstelijk maakt 
in de modewereld en ooit mooie nieuwe 
maatpakken ontwierp voor Fidel Castro, 
de communistische baas van Cuba.
Ondernemers moeten constant vernieu-
wen, doordat de wereldhandel constant 
verandert. Zo hebben de Van ’t Wout’s 
van Fondel Finance nu in een fabriek in 
Engeland geïnvesteerd die ferro-titaan 
produceert uit schroot en titaanerts. In 
samenwerking met de wetenschappers 
van de Univeristeit van Nijmegen. 
Willem van ’t Wout tot slot: “Wij zijn nu 
dus bezig met het vervaardigen van een 
kunstheup uit titaan. Daar hebben we 
reeds patent op. En omdat het vervangen 
van een kunstheup elke keer een drama 
is, maken wij er nu één die onver-
slijtbaar is. Die gaat levenslang mee. 
Wereldwijd zullen miljoenen mensen, 
vooral de ouderen, daar veel plezier 
van gaan beleven. Op één been kan je 
tenslotte niet lopen!’’

Jim Postma

Simeon en Anna 
opent Zorghotel 
Op 19 mei 2006 is in LAURENS woonzorgcen-
trum Simeon en Anna het Zorghotel aan de 
Strevelsweg 350 geopend. De opening werd 
verricht door Dagmar Oudshoorn, voorzit-
ter Deelgemeente Feijenoord. Het Zorghotel 
is er voor een ieder, die tijdelijk zorg nodig 
heeft, voor wie moet aansterken of zorg nodig 
heeft en voor wie het huis uit moet bij een 
verbouwing vanwege een handicap. Het is er 
ook voor wie na verlies of depressie tijdelijk 
behoefte heeft aan wat meer structuur en om 
mantelzorgers te ontlasten. Kortom: het hotel 
is er voor iedereen van achttien jaar en ouder 
die zorg nodig heeft, om welke reden dan ook. 
Ook zonder indicatie. 

Het Zorghotel is er niet alleen voor Rotterdam en omgeving; 
het heeft ook een landelijke functie. Zo vinden bijvoorbeeld 
de kankerpatiënten van Daniël den Hoedkliniek, afkomstig uit 
heel Nederland, ook hun weg naar dit Zorghotel.
Het Zorghotel heeft 13 kamers op de eerste etage van het 
woonzorgcentrum Simeon en Anna. De kamers zijn modern en 
eigentijds: eenpersoonskamers met eigen sanitair, tv, muziek-
installatie, hoog-laagbed, mooi en stemmig ingericht. Ook de 
lounge en eetkamer/keuken zien er huiselijk en sfeervol uit. 
De ruimte is geschikt voor rolstoelen en voorzien van diverse 
hulpmiddelen. In de lounge zijn anderen te ontmoeten en kan 
er gezamenlijk gegeten worden als daar behoefte aan is. Er is 
dagelijks een gastvrouw aanwezig. 

Deskundige zorg
De hotelgasten hebben toegang tot alle professionele zorg van 
Simeon en Anna. Ze kunnen ook een beroep doen op de ver-
pleeghuisarts, fysiotherapeut en ergotherapeut van dit centrum. 
Overdag zijn er verpleegkundigen en verzorgenden aanwezig. 
Er is een kapper, een manicure en een schoonheidsspecialist. 
Verder biedt het centrum talrijke mogelijkheden voor recrea-
tieve activiteiten. Ook voor boodschappen en de was (gratis) 
kan het Zorghotel zorgdragen. Bezoek is altijd welkom.
Bij terugkeer naar huis wordt meegedacht over de benodigde 
oplossingen, zoals aanpassingen in de woning, zorg aan huis 
en hulp bij de boodschappen. LAURENS heeft alles in huis 
om de cliënt thuis te ondersteunen, zodat deze niet langs aller-
lei organisaties hoeft om allerhande zaken te regelen. Eenmaal 
thuis hoeft onze cliënt niet onnodig lang te wachten op zorg of 
ondersteuning.

Vallen en opstaan
Per jaar melden 120.000 ouderen zich bij een 
ziekenhuis ten gevolge van een ongeluk. Bij 
80% is de oorzaak een val, met letsels varië-
rend van blauwe plekken tot ernstige botbreu-
ken

COSBO organiseert donderdag 8 juni een themaochtend, 
genaamd ‘Vallen en Opstaan’. Met verschillende voorbeelden 
leggen de heer J. Ridderikhof, arts en fysiotherapeut E.J. Wind 
uit waardoor ouderen meer vallen en wat u kunt doen om dit te 
voorkomen.
De lezing is donderdag 8 juni in het Bibliotheektheater aan de 
Hoogstraat 110 in Rotterdam. Ontvangst vanaf 09.30 met een 
kopje koffi e. Aanvang 10.00 uur. Entree gratis.
Aanmelden bij het secretariaat van de COSBO; 010-4112132 
of via email: info@cosbo-rotterdam.nl

- Willem van ‘t Wout groeide op in de Bloklandstraat -



Pagina 10 Dinsdag 30 mei 2006 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

Vakantie in het         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

PATATJE GEZOND?
De consumentenbond heeft de patat van

Bram Ladage verkozen tot de gezondste van
héél Nederland!

Ons geheim?
* Gemaakt van dagverse geschilde aardappels

* Gebakken in zuivere plantaardige sojaolie
* Minder dan 10% vet, waarvan 82% onverzadigde

vetzuren die cholesterol verlagend werken
* Slechts 219Kcal per 100 gram

              Dus..... Blijf genieten van onze

gezonde frieten!

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

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) 

Centrum Massage 
Preventie en ontspanning

Door gedipl. masseur
Voor informatie en afspraken

010 - 4139847 

Berini verzamelaar vraagt :
oude bromfi etsen, dokumentatie, 
onderdelen, reklame, ect. 

J.P.Kats
tel.0186-654252      Numansdorp

LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE
ABA

Automobielbedrijf
KLOPPERS

Metaalhof 54-56  3067 GM  Rotterdam
Tel. 010-4554980 Fax 010-4569065

www.kloppers-autobedrijf.nl
Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel

en Oldtimer reparaties.
Nu ook voor 

brommobielen

A A N  D E  P L A S

W e i s s e n b r u c h l a a n  1 4 9
( H i l l e g e r s b e r g  a a n  d e  B e r g s e  P l a s )  

R o t t e r d a m ,  0 1 0 - 4 6 1 3 8 5 5 .

T H E  U L T I M A T E  S T E A K  F R O M  A R G E N T I N A

LUNCHEN 
AAN DE BERGSE PLAS

2-gangen lunchmenu 
met koffie                   €16.00
3-gangen lunchmenu € 17.50

Gratis drankje p.p. of karafje huiswijn voor 

2 personen bij inlevering van deze advertentie

www.fi scoop.nl  -  info@fi scoop.nl
Wevershoekstraat 582c

3083 CZ  Rotterdam
tel. 010-2907307

Belastinghulp voor iedereen!

Nog nooit aangifte gedaan?
Mogelijk krijgt u geld terug.

Fiscoop rekent het gratis 
voor u uit.

Alleen als wij aangifte doen, 
rekenen wij u per aangifte 24,95

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

Schoonheidssalon

Agnes Binnendijk
*Depositaire Sans Soucis

- Algenpakking
- Gezichts-
  behandeling
- Harsen
- Peeling
- Sportmassage

Michaëlfl at
Gruttostraat 27 F, Rotterdam
Tel. 010-481 29 75

LID VAN DE ALG.NED
BOND VAN SCHOON-
HEIDSINSTITUTEN

EVENTUEEL OOK AAN HUIS

Uw gezondheid staat bij ons voorop

www.biophotonen-centrum.nl

Abdijweide 41 3223 MD Hellevoetsluis

Tel.: 0181-337254

Biophotonen-Centrum
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Weet je nog.....Weet je nog.....

Streven doet herleven

Jaarlijks stelt deze vere(e)niging haar prach-
tige locatie gratis ter beschikking. Koffi e met 
gebak, belegde broodjes, warme en koude 
hapjes, bingo, loterij en als klap op de vuurpijl 
het warme en koude lopend/rollend buffet van 
cateraar Henk Roos. 
De band The Jumping Stars zorgde de hele 
dag voor fantastische, op de aanwezigen 
gerichte, levende muziek, met tussendoor op-
tredens van de puur Rotterdamse bandparodist 
Perry Zuidam en als hoogtepunt een show van 
Willeke Alberti. 
Vervoer op Maat vervoerde ruim 120 Rotter-
damse leden met een lichamelijke beperking 
naar en van de Sociëteit. Het Nationaal Fonds 
Ouderenhulp doneerde een bedrag van 
€ 5.000. Daarnaast doneren diverse Rotter-

damse donateurs en bedrijven jaarlijks een 
bijdrage ter ondersteuning waardoor wij onze 
leden een dagje uit kunnen bieden tegen een 
kleine vergoeding. 
Dank aan alle medewerk(st)ers van “De 
Maas”, Henk Roos, RMC, muzikanten en as-
sistenten en vooral al die vrijwilligers van het 
Rode Kruis en van Streven die deze dag mede 
tot een succes hebben gemaakt. 
Het volgende evenement is onze bootreis op 
maandag 11 september a.s. 

Meer info en/of aanmelden op telefoon 
0629031803. En......wij blijven
ALTIJD op zoek naar donateurs/vrijwilligers/
bestuurders etc. 

De in 1952 opgerichte vereniging “ter behartiging van ontspanning voor 
invaliden van alle gezindten” ‘Streven doet herleven’ hield zaterdag 
13 mei haar jaarlijkse feestdag. Met 230 gasten en begeleiders, 
Rotterdamse lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen, 
waarvan er ca 45  aan een rolstoel zijn gebonden, werd er vanaf 
10.00 uur flink feest gevierd in de Sociëteit van de Koninklijke Roei- en 
Zeilvereeniging ‘De Maas’ aan de Veerdam in Rotterdam.

Wolter de Waard
huisarts De pil steekt van wal

Galstenen

Je hoeft namelijk geen klachten te hebben 
van galstenen. De klachten ontstaan pas als er 
een galsteen het afvoerkanaal van de galblaas 
ingedreven wordt en daar vast 
komt te zitten. Er ontstaat dan een hevige pijn 
in de maagstreek en in de rechter 
bovenbuik, die kan doortrekken naar de 
rug, maar ook naar de hartstreek. Je kunt er 
behoorlijk misselijk bij zijn, maar het braken 
lucht niet op. Na enkele uren verdwijnt de 
pijn meestal en heeft de galsteen wellicht de 
twaalfvingerige darm bereikt waarna hij het 
lichaam op de natuurlijke manier kan verlaten. 
De urine kan donker zijn na een aanval en de 
ontlasting kan lichter van kleur worden. Er kan 
ook een lichte vorm van geelzucht ontstaan.
Gal is een substantie die door de lever wordt 
gemaakt. In de galblaas vindt concentratie van 
gal plaats. Gal speelt een belangrijke rol bij de 
vertering van vetten.
Enige tijd na een vetrijke maaltijd gaat er 
een signaal naar de galblaas, die vervolgens 
samentrekt en gal in de twaalfvingerige darm 
spuit. Soms kan het gebeuren dat de gal zo 
geconcentreerd wordt dat er galstenen uit ont-
staan. Waarom dat gebeurt is niet eenvoudig 
uit te leggen.

Als er klachten ontstaan, is het gewenst de 
galblaas met steen en al te verwijderen.
Het gevolg is dan wel dat daarna geen ge-
concentreerde gal meer in de darmen komt, 
maar niet geconcentreerde gal direct uit het 
afvoerkanaal van de lever. Dit heeft, voor 
zover bekend, geen nadelige invloed op de 
stofwisseling. Heeft iemand “koliekpijnen” in 
de rechter bovenbuik, dan is de kans groot dat 
er sprake is van galstenen. Met een echo is de 
galblaas goed in beeld te brengen en mochten 
er stenen in zitten dan is de oorzaak duidelijk.

In de vorige eeuw hield men aan een galblaas-
operatie een fors ontsierend litteken in de 
rechter bovenbuik over. Tegenwoordig is het 
mogelijk de operatie laparoscopisch te doen: 
een zogenaamde kijkoperatie. Het voordeel is 
dat de buik niet open hoeft en men er slechts 
een paar kleine littekens aan overhoudt. 
Slechts als het niet gaat per laparoscoop zal de 
chirurg toch gebruik moeten maken van een 
open buikoperatie.
Er is geen goede medicamenteuze therapie om 
galstenen te doen verdwijnen. Jaren geleden 
was er wel een middel op de markt, maar dat 
bleek toch geen succes te zijn.

Galstenen komen vaak voor, met name op oudere leeftijd en vaker bij 
vrouwen dan bij mannen. Binnen sommige families kan het ook vaker 
voorkomen. Vaak worden ze bij toeval gevonden, bijvoorbeeld bij een 
echografi e van de buik om andere redenen. 

In De Oud-Rotterdammer van 2 mei las ik over iemand die een winkel had in de oorlog en 
veel bonnetjes moest plakken. Toen dacht ik ineens weer aan de tienduizenden bonnen die 
wij hebben geplakt. Elke avond was het prijs, doordat twee tantes van mij (zie foto) bij F. van 
Westenbrugge werkten. Dat was een kruidenierswinkel in het Zwaanshals op 280, tegenover 
de Ooievaarstraat. De persoon links op de foto was de eigenaar.

Vakantie 
aan het strand

Het was allemaal goed geregeld en je 
hoefde beslist geen grote mond op te 
zetten, want dan kon je meteen thuisblij-
ven. Op het perron liepen hoofdleidsters 
die alles scherp in de gaten hielden en de 
grote baas was een schoolhoofd van het 
Noordereiland.
We reden met de trein naar Hoek van 
Holland, waar we op het eindpunt uit-
stapten.
Dan moesten we met ons broodzakje 
en een groepsbordje naar het kamp van 
de RVS lopen. Daar kon je je spullen 
achterlaten, want in de middag kwam je 
toch weer daar.
Je had van die grote barakken waar al-
lemaal banken en tafels in stonden. Daar 
was het verzamelen en vandaar uit had je 
een rooster of je ging spelen in de bosjes 
of naar het strand of naar de Waterweg. 
Er was keus zat om je te vermaken. Het 
strand was helemaal top. Je mocht in zee 
zwemmen bij het Gemeentelijk Zeebad.
Tegen etenstijd ging je weer naar het 
kamp om te eten. Een van de hoofd-
leiders luidde een bel en dan was er 

een minuut stilte, voordat we mochten 
aanvallen.
Je kreeg een fl esje melk, je boterhammen 
zaten onder het zand, maar dat deerde 
niemand.
Daarna ging je weer spelen, maar dan 
ergens anders. Dat was per dag verschil-
lend.
Tegen vier uur ging je weer naar het 
kamp. Dat was soms een hard gelag, als 
je vlak bij de trein aan het spelen was 
en dan helemaal moest teruglopen naar 
het kamp om te verzamelen, waarna je 
hetzelfde eind weer terug moest naar de 
trein.
Na zo’n dag was je gesloopt van het 
spelen en je was kapot als je thuis kwam. 
Dit ging zo drie weken door, maar elke 
ochtend stapte je weer met evenveel 
plezier op de trein.

Theo Kessenich
E mail T.Kessenich@chello.nl
Prins Hendrikstraat 246, 3151 AW
Hoek van Holland

Hierbij een foto van een groep kinderen uit Crooswijk met mijn 
moeder als leidster. Rond 1950 vertrokken wij in de vakantieperi-
ode bijna dagelijks met de trein vanuit de Oranjeboomstraat voor 
een dagje aan het strand. Het was een oude trein met houten 
banken en van die leren riemen waarmee je het raam kon laten 
zakken. Hij vertrok van station Rotterdam Zuid en ging naar Cen-
traal waar de volgende groepen stonden te wachten.
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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

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

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

met uw auto binnen 15 minuten wordt opgelost. Garage SORGUN
ALLE MODELLEN EN 

ALLE MERKEN AUTO’S

APK Keuringstation
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.... 

Vaste actie:
Wassen en 
stofzuigen 10,00

Verhalen in Verborgen Tuinen

De verhalen sluiten aan bij het thema 
‘Het Park’ van de Nationale Vertel-
dagen die twee weken eerder plaats 
vinden.
Het evenement Verborgen Tuinen is 
op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 
juni. Op deze dagen zijn circa zeventig 
tuinen geopend, van 11.00 uur tot 16.00 
uur. Daarnaast zijn volkstuincom-
plexen, botanische tuinen en heemtui-
nen in het programma opgenomen. 
Een toegangsbewijs inclusief program-
maboekje met alle plattegronden en 
beschrijving van routes en tuinen kost 
EUR 10,-. Extra toegangsbewijzen in 
de vorm van een button kosten EUR 
5,00 per persoon. Alle toegangsbewij-
zen zijn het gehele weekend geldig. 
Buttons zijn tijdens het Verborgen 
Tuinenweekend ook verkrijgbaar bij 
alle deelnemende tuinen.

Het project Verhalenderwijs is een 
samenwerkingsverband van Pluspunt 
en COS Rijnmond & Midden Hol-
land. Meer informatie is te vinden 

op www.pluspuntrotterdam.nl en 
www.verborgentuinen.nl .

De vertellers van Verhalenderwijs 
vertellen hun verhalen op de volgende 
routes:

Route 1:  Centrum, De Speeldernis 
 (tuin nr. 13) 
Route 2:  Hillegersberg, Hoeve 
 Vruchtenburg (tuin nr. 13) 
Route 3:  Kralingen, Botanische tuin   
 (tuin nr. 10) 
Route 4:  Rotterdam Zuid, educatieve   
 tuin De Enk (tuin nr. 10)

Meer informatie: 
Liesbeth van Well (Pluspunt), 
010 - 467 17 11 
l.vanwell@pluspuntrotterdam.nl

Op 11 juni kunt u, tijdens het Verborgen Tuinen-weekend, in vier tuinen luisteren naar verha-
len met een groene knipoog, verteld door de vertellers van Verhalenderwijs, het multicultu-
rele vertelproject voor senioren. De verhalen worden verteld tussen 13.00 en 16.00 uur.
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In het spionnetje

door Aad van der Struijs

Jaren geleden zou m’n vader gezegd hebben: “’t Is dat de kolenboer nog niet is geweest, 
maar anders had ik wat aanmaakhoutjes gehakt.” Mensen, wat een temperatuur. Als 
ik in m’n spionnetje kijk, zie ik een buitenthermometer die zo’n 11 graden aanwijst. En 
dat voor eind mei 2006! Jaren geleden riepen we dat die gekke zomers kwamen door de 
uitvinding van de atoombom. Wat zou nu de reden zijn?

Koud is het, zeker op het moment 
dat ik deze woorden tik. Maar 
het is niet alleen in Rotterdam en 
omstreken kommer en kwel, ook 
elders op deze aardkloot heeft 
men het in mei veel beter gehad. 
Bedenk echter één ding: het kan 
altijd nog slechter.
De afgelopen week zat ik in 
het Sint Franciscus Gasthuis in 
diverse wachtkamers. Nee, er 
was niets met mij aan de hand. 
Ik fungeerde als taxichauffeur en 
begeleiding.
In die wachtkamers viel me het 
nodige op: iedereen staart maar 
wat voor zich uit. Een ‘goeden-
morgen’ wordt nauwelijks beant-
woord en gesprekken worden op 
‘begraafplaats’ niveau gevoerd. 
Een lach kan er niet vanaf en een 
reactie op een opmerking van een 
ander is misplaatst.
Echter onze medelanders kwek-
ken in hun mobieltjes erop los 
of de wereld om hen heen niet 
bestaat. Als personeel iets van 
het GSM-gebruik zegt, kijken de 
medelanders rond en vragen waar 
het verbod staat. Wanneer hen 
duidelijk gemaakt is, dat dit op 
de ruiten van de toegangsdraai-
deur met icoontjes is vermeld, 
begrijpt men plotseling niets 
meer van de Nederlandse taal. Op 
zo’n moment vraag ik mezelf af 
of ik nu een racist ben of dat ik 
gek aan ’t worden ben of toch een 
oude zak ben. 
In de jaren ’50 en ’60 van de 
vorige eeuw heb ik in Austra-
lië gewoond. De Australische 
cultuur van destijds was zeker 
niet de mijne, maar ik liet door 
het spreken van de Engelse taal, 
een abonnement op een krant in 

Sydney, het actief deelnemen aan 
clubs en verenigingen, alsmede 
een (te trouw?) bezoek aan de 
plaatselijke pub merken, dat ik er-
bij wilde horen. Waarom kunnen 
onze medelanders dit niet?
Ook zag ik in de Kinderziek-
ten-wachtkamer een elektrische 
aansluiting, die door het oude 
GEB zeker niet de hoofdprijs had 
gehad. Met een aan een pilaar 
geplakt elektriciteitskabeltje had 
men verbinding gezocht met een 
viercontacten-stekerblok. Eén 
ruk aan de kabel en het blok zou 
prompt een elektrische schok 
opleveren. Als ‘oude man’ zit ik 

dan vol verbazing naar zo’n aan-
sluiting te kijken. De receptioniste 
was zeer vriendelijk, maar dit be-
hoorde niet tot haar werkgebied.

Herinneringen
Naar aanleiding van wat ik in De 
Oud Rotterdammer plaats, krijg 
ik de meest persoonlijke, soms 
zeer leuke reacties binnen. Veel 
van deze reacties beginnen met 

Geachte Redactie of met Geachte 
Heer. Zullen we afspreken dat 
we daar gewoon Hallo Aad, Aad 
of Beste Aad van maken? ‘k Ben 
een zoon van een slager uit het/de 
Zwaanshals, heb als tramconduc-
teur, rijksambtenaar en journalist 
m’n geld verdiend en voel me 
zeker niet ‘geacht’.
Ik denk, dat ik met m’n 68 jaren 
op dezelfde manier tegen het 
Rotterdamse gebeuren aankijk, 
zoals jij dat doet (Dat jij mag toch 
wel of wil je liever dat ik u zeg? 
Bedenk wel, dat Ikea alleen maar 
jij/jou gebruikt).
Goed, die reacties: Uit ‘mijn’ 
Watergeusstraat kreeg ik een 
telefoontje, waarbij ik geen 
naam noteerde. Toch leverde dat 
telefoontje weer herinneringen 
op, die heel ver op ‘mijn harde 
schijf’ waren opgeborgen. M’n 
telefoonpartner vertelde over een 
sneeuwhut die tussen 1945 en 
1948 in de Schans ter hoogte van 
de wagenopslagplaats van Nijman 
was gebouwd. Wat is het jammer 
dat je de beelden in het hoofd niet 
kan laten zien, want die sneeuw-
hut ken ik maar al te goed. Er was 
zoveel sneeuw in verwerkt, dat 
toen de sneeuwklokjes, de tulpen 
en de hyacinthen allang hun 
kopjes lieten zien, de sneeuwhut 
in de Schans nog steeds bestond. 
Volgens mij, maar dat heb ik fout, 
waren de restanten nog eind mei 
te zien.

Invalidenparkeerkaart
Helaas ben ik de bezitter van een 
Europese Invaliden Parkeerkaart. 
Ik zeg helaas, omdat ik liever 
frank en vrij van leden ben. Ik 
loop liever gewoon honderden 

meters naar de plaats waar ik 
moet zijn dan strompelend en 
hangend aan een wandelstok of 
een arm van een metgezel tiental-
len meters af te leggen. Ik ga het 
nu niet hebben over de auto’s, die 
zonder invalidenkaart op een in-
validenplaats parkeren. Tegen de 
chauffeurs van dié auto’s zeg ik 
“Als je mijn parkeerplaats neemt, 
neem dan ook mijn handicap!”.
Met een invalidenkaart heb je mo-
gelijkheden, die voor de ‘gewone’ 
automobilist niet zijn toegestaan. 
Zo mag een kaarthouder maxi-
maal 3 uren parkeren, waar een 
duidelijk parkeerverbod geldt. In 
heel veel plaatsen in onze regio 
mag een kaarthouder op de plaats 
van een parkeermeter net zo lang 
parkeren als hij noodzakelijk acht. 
Spijkenisse, Hellevoetsluis, Delft 
en Den Haag zijn voorbeelden. 
In Rotterdam mag het echter 
niet, maar hangt het af van de 
controlerend ambtenaar of zij/hij 
het gedoogt. Dus wat op dag 1 
door ambtenaar a gedoogd is, is 
op dag 2 een procesverbaal van 

ambtenaar b waard. Ik stelde de 
vraag aan de heer Hendriks van 
het bureau Voorlichting van de 
Dienst Stadsbeheer, wat kaarthou-
ders hiermee aan moeten. Hij zou 
bij collega’s vragen en daarna mij 
(en daarmee jou) informeren. Z’n 
antwoord moet nog komen.
Op zulke momenten denk ik: Als 
je als journalist tussen 1960-2000 
iets aan ‘een voorlichter’ vroeg, 
kreeg je binnen de afgesproken 
tijd een antwoord. Is in die policy 
in de 21e eeuw iets veranderd?

Word ik nu somber door het weer 
van de laatste weken of kan ik de 
veranderingen in onze maat-
schappij niet bijhouden?
Ik houd het op het weer! Sinds 
de uitvinding van de pijl en 
boog klopt er niets meer van ons 
klimaat!
Ik ga emigreren!!

Spionneur

We hadden ons er al bij neergelegd 
dat er weinig anders opzat, maar 
toen kwam Johnny, het vriendje 
van mijn broers. Hij had een fan-
tastisch idee: morgen met z’n allen 
in het Noorderkanaal gaan zwem-
men. De jongens hadden tenslotte 
al zwemles gehad. En ik? Ja, al 
was ik een meisje, ik mocht ook 
mee! Hij had een oude binnenband 
van een auto en daarin kon ik heer-
lijk en veilig dobberen. Bovendien 
konden ze met z’n drieën op me 
passen, zodat ik toch een beetje 
kon rondspartelen. En het was niet 

diep, je kon er makkelijk staan. Er 
was maar één probleem: ik had nog 
geen zwempak, en uiteraard was 
er geen geld om zoiets eventjes 
te gaan kopen. Mijn humeur 
daalde dus stevig, om het netjes 
uit te drukken (iets minder ‘netjes’ 
durfde ik niet eens te dénken: ik 
was immers netjes opgevoed!). 
Maar misschien wist mijn moeder 
een oplossing. 

Gifgroen
De volgende ochtend was mijn 
moeder aan het breien. Ik keek 

eens goed: was dat niet dat groene 
truitje van mij, met die leuke 
gaatjes? Grote schrik, werd dat 
zomaar kapotgemaakt? Boos, 
kwaad, nijdig was ik. En ik kreeg 
een angstig gevoel, tegelijkertijd 
een beetje tussen hoop en vrees 
in..… Ja hoor, de mouwtjes waren 
uitgehaald en de wol werd gebruikt 
voor een tussenstukje onderaan. 
Oftewel, ik zou de enige in het 
kanaal zijn die met een gebreid 
zwempak het water inging…… 
Ik herinner me nog dat ik wel heb 
tegengestribbeld, maar dat het ka-

naal toch ook wel erg trok. Kortom 
ik ging het water in, mét gebreid 
gifgroen badpak met gaatjes; ik 
schaamde me dood, maar ik zou 
veel onder water blijven. Het was 
ook heerlijk, lekker koel, wel een 
beetje modderig, maar dat namen 
we op de koop toe. Totdat ik een 
keertje even de kant op wilde. Kunt 
u zich het een beetje voorstellen? 

Een gebreid badpak, kletsnat en 
dus zwaar van het vocht rekt uit: 
het kruis hing zo’n beetje op mijn 
knieën, je kon zelfs m’n tépels 
zien, in die dagen een doodzonde 
voor een meisje. Ik wist niet hoe 
gauw ik het water weer in moest 
komen… De volgende zomer had 
ik eindelijk een echt badpak!
Els Beekmans

Een dagje zwemmen met hindernissen
Het was een mooie dag, ergens eind jaren 50, en de volgende dag beloofde nóg mooier te zijn. 
Zo’n dag waarop je anno 2006 de kinderen in de auto laadt en richting strand gaat. Maar ja, 
we waren die zomer al een keer naar Scheveningen geweest, en nóg zo’n dagje uit zat er des-
tijds niet meer in. Wat nu, weer op het smalle balkon met water in de teil spelen? En oppassen 
dat er geen water naar beneden viel en terecht kwam op de schone was van de onderburen? 

- Zwemmen in het Noorderkanaal -
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -fl ats in Groot Rotterdam staan de krantenrek-
jes 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-Crooswijk
 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
 Nieuwe Binnenweg, 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. Nesselande
 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
Rotterdam Store
Spaanse Poort 26

Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
 Middenbaan Noord 47 
Kantoorboekhandel Voskamp
 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

Brielle
Boekhandel Van Maerlant        
 Voorstraat 30
Hofland Eurotuin                              
 Kloosterweg 20
Albert Hein                             
 Slagveld 2-3
Plantage
 Plantageweg 4

Oostvoorne
Albert Heijn        
 Stationsweg
Edah
 Stationsweg
Infolantoor Kruininger Gors

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 
Forel 2E  
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

Oproepjes
De Vaan
Ik heb dertig jaar in Rotterdam gewoond, de 
laatste twintig jaar op de Pleinweg. In 1957 
ben ik naar Bunnik verhuisd. Van 1949 tot 
1957 heb ik in tuindorp De Vaan aan het 
Zaailand voor de kleuterklas gestaan. Van veel 
kinderen herinner ik mij de namen nog. Ik zou 
graag weten hoe het met die kinderen van 
‘toen’ is. Het zijn nu, denk ik, ook al vijftigers. 
Ik hoop op wat reacties.

Reny Heetland-Schoeff
Kampweg 34
3981 KK Bunnik

--------------------------------------------------
Ik zoek foto’s van 53 jaar geleden van de 
mariniers in opleiding. Het was klas 48 in de 
Van Genthkazerne aan het Toepad in Kralingen. 
Daarna zijn ze naar Doorn overgeplaatst. Ik 
heb daar een leuke tijd gehad en hoop dat 
iemand mij daar één of meer foto’s van kan 
geven.

J.S. van de Berg
Houtzaagmolen 41, 2986 GD Ridderkerk

--------------------------------------------------
Bakkerij De Graaf
Wie helpt mij aan een foto van Bakkerij De 
Graaf in de Schoterbosstraat/zijstraat Hofdijk, 
schuin tegenover Paul keijzer Koekfabriek? 
Achterin de Schoterbosstraat zat bakkerij 
Jansen, als ik het goed heb onthouden.
Ik heb daar gewerkt als zuiderling uit de 
Oranjeboomstraat en was jongste bediende. 
Zij bakten goed brood, dat werd uitgevent met 
diverse bakkerskarren in de buurt van het 
Zwaanshals en de Bergweg.
Als een loper ’s avonds op zaterdag brood 
tekort kwam, belde hij en moest ik op de fiets 
het brood nabrengen; weer of geen weer. De 
baas woonde aan de Noordsingel en keek 
vanuit zijn huis op het Noordplein. Ik werd ont-
slagen door een akkefietje, maar vond gelijk 
weer werk bij een handwagenverhuurderij van 
de familie Zwaneveld. Leuke job; handwagens 
verhuren aan kooplieden met groenten of fruit. 
Ik moest de tijd en het nummer noteren en bij 
terugkomst afrekenen. Soms rekende ik een 
half uurtje minder en kreeg dan de groente 
of het fruit dat over was. Op de werkplaats 
leerde ik hoe een handkar gebouwd werd. Dat 
werd nog gezwaluwstaart. De stalen banden 
om de wielen werden in een zijstraat van het 
Zwaanshals koud geperst.
Later heb ik op de binnenvaart gevaren. 
Eerst bij Roelofs Groenbanden en later op 
particuliere sleepboten. Toen naar de Telegraaf 
op het Antwerpse Hoofd. Daar zou ik ook nog 
wel foto’s van willen hebben.

B. van Teefelen
Concours 4
2924 AE Krimpen aan den IJssel

Geachte redactie
Wij zijn al geruime tijd opzoek naar een 
maritiem schilder, genaamd Henk v/d Veer. 
Hij is Rotterdammer zover wij weten en zou 
woonachtig zijn geweest of nog zijn in Char-
lois. Deze man heeft veel schilderijen gemaakt 
over de Rotterdamse havens en scheepvaart 
en met name de Holland Amerika lijn had zijn 
voorkeur. Zeer gaarne zou ik, indien mogelijk, 
met deze man in contact komen .
Wie kent hem en/of heeft informatie over hem 
voor mij? Bij voorbaat hartelijk dank.

 A.Wijbrandi
Hellevoetsluis, 0181-316658

--------------------------------------------------
Dorus van Loon
Mijn schoonmoeder heeft het steeds over haar 
eerste liefde en nou zou ik het voor haar zo 
leuk vinden als ik die mijnheer zou vinden. Het 
gaat om de heer Dorus van Loon, geboren 31 
juli 1921. Hij woonde toen in de Alkemade-
staat net als mijn schoonmoeder. Ze zijn vijf 
jaar verloofd geweest, maar het is uit geraakt 
toen mijn schoonmoeder in de oorlog naar 
Gouda verhuisde. Wie kan mij helpen Dorus 
van Loon te vinden?

Mevr. B van Doorne
email: s.doorne@chello.nl

--------------------------------------------------
Dear Sir/Madam.
My name is Jan Moerman,quite recently whilst 
on vacation in Holland I was given a copy of 
your newspaper “De Oud Rotterdammer” as 
I was born in Rotterdam in 1933 I  read your 
paper with great interest and nostalgia.
My address there was Schiebroekse straat 
12a Rotterdam Nth, were I lived with my 
parents (now deceased) along with my sister 
Truus Moerman, (also deceased) and my 
older brother Nico Moerman
Brother Nico who would be (if still living) 76 
years of age, my last contact with him was 
in 1989 when he resided at no 7 Hidalgo Pad 
Spykernisse
Around 1999 he moved from that address, 
and all attempts to locate his present abode 
have failed, having run out of options I wonder 
if you would be so kind as to run a search 
notice in the section (oproepjes)
Brothers name Nicolaas Moerman, born in 
Rotterdam 8th April 1930, he married a girl by 
the name of Laura, her maiden name was Dui-
vewaardt, she was born on the 10th of May 
1933, they have one daughter called Lydia.
My forwarding address is: Jan Moerman                           
E.mail jan.moerman@bigpond.com.au
RMB 215c Carapooee, Victoria 3478
With anticipation yours sincerely
 Australia
 Jan Moerman

Jubileumdagen stoom-
treinen met Pinksteren 

Zowel binnen als buiten het Museum 
Stoom Depot aan de Bosdreef is van 
alles te doen voor jong en oud. Er staan 
beide dagen diverse stoomlocomotie-
ven onder stoom. Ook komen er enkele 
gastlocomotieven naar Rotterdam. 
Bezoekers kunnen meerijden in een 
stoomtrein op de pendelritten tussen het 
depot en de stations Gouda en Rotter-
dam Centraal. In- en uitstappen op deze 
stations is ook mogelijk.
Binnen staan enkele modelbanen opge-
steld en is een grote spoorwegmarkt. En 
natuurlijk zijn er volop mogelijkheden 
de inwendige mens te versterken. Voor 
de jongste jeugd is er een draaimolen. 
Het Museum Stoom Depot is per auto 
bereikbaar via het industrieterrein Boe-
zembocht. Per openbaar vervoer vanaf 
het station met bus 38 tot halte Paradij-
slaan en vervolgens te voet verder over 
het fi etspad aan de noordzijde van de 
Bosdreef.

De entree bedraagt  € 10 voor volwas-
senen en € 5 voor kinderen 4-14 jaar. 
Familiekaart (geldig voor 2 volwas-
senen en 2 kinderen tot 14 jr.) € 25. Dit 
alles inclusief een stoomrit naar Gouda 
en terug. Het stoomdepot is op 4 en 5 
juni open van 10.00 tot 17.00 uur. Meer 
informatie: www.stoomstichting.nl

Eerste en Tweede Pinksterdag, 4 en 5 juni, houdt de Stoom Stich-
ting Nederland (SSN) in Rotterdam de Jubileum Stoomtreindagen. 
De stichting bestaat dit jaar dertig jaar. 
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Puzzel mee en win !!!
Het aantal trouwe inzenders van de oplossing van de puzzel in De Oud-Rotterdam-
mer is enorm. Ook op de puzzel van 16 mei stroomden de oplossingen via internet 
en de postbus binnen op de redactie. Uit al die oplossingen trekken wij elke keer een 
aantal winnaars uit zowel de per email als de per post binnengekomen inzendingen. 
De juiste oplossing luidde deze keer ‘Geen mooier oord dan Rotterdam’ en dat vond 
vrijwel iedereen, al verbasterden sommigen het tot ‘Geen rooier oord dan Rotterdam’.  
De volgende tien winnaars kunnen binnenkort de mooie CD van Café Rotterdam tege-
moet zien:

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 8 JUNI op naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar info@deoudrot-
terdammer.nl.

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

Horizontaal
1. suikerziekte; 7. elektronische machine voor het opslaan en verwerken van gegevens; 
13. honingdrank; 14. lengtemaat; 16. arrondissement (afk.); 17. onverhoeds (kortaf); 20. 
elektrisch geladen deeltje; 21. angst (schrik); 23. nachtroofvogel; 24. telwoord; 26. school-
vak; 28. lofdicht; 29. omwenteling; 31. laatstleden (afk.); 33. Amsterdams peil (afk.); 34. 
slotwoord; 35. duizend kilogram; 37. Europees land; 40. telwoord; 41. niet parkeren (afk.); 
43. meisjesnaam; 45. bekend bruin-grijs vogeltje; 46. Ned. omroepvereniging (afk.); 47. int. 
autokenteken Tunesië; 48. vertaler; 50. soort onderwijs (afk.); 52. titel (afk.); 53. binnenste 
van beenderen; 55. kippenproduct; 56. ziekenhuis; 57. rijksoverheid (afk.); 58. hoofd van 
een moskee; 60. jong gesneden stier of bul; 61. muzieknoot; 62. schaapkameel; 64. fami-
lielid; 65. zangstem. 67. metaalsoort; 69. bloeimaand; 71. personal computer (afk.); 72. 
vloerbedekking; 73. deel van auto; 75. eikenschors; 77. roemen; 79. muzieknoot; 80. dag 
van de week (afk.); 82. cirkelvormig; 84. god van de zee; 85. onderdeel van een maaltijd; 
87. schijf (part); 89. hertensoort; 90. zoals men zich niet beter wensen kan; 92. nieuw (in 
samenstelling); 94. karperachtige riviervis; 96. eastern air lines (afk.); 97. slaapgelegenheid 
voor een nacht; 99. een zekere; 100. meisjesnaam; 101. spijsvertering.

Verticaal
1. iemand die voor de eerste maal optreedt; 2. voorwerp waarmee men heilige macht toe-
schrijft (talisman); 3. moe (zat); 4. bakoven; 5. eminentie (afk.); 6. teken (signaal); 7. oud 
Nederlands betaalmiddel; 8. ondernemingsraad (afk.); 9. balk (boomstam); 10. asvaas; 11. 
zegepraal; 12. nota (factuur); 15. tegenover (afk.); 18. plaats in Brazilië (afk.); 19. matig 
koud; 21. nagerecht; 22. plaats in Gelderland; 25. ivoor; 27. voorzetsel; 30. vogel van de 
familie der kraaien; 32. metaalsoort; 34. allerwegen; 36. int. autokenteken Nederland; 38. 
openbaar ministerie (afk.); 39. boomsoort; 40. erbium (scheik. afk.); 42. katachtig roofdier; 
44. gegraven smal water; 46. marktstalletje; 47. Nederlandse zeeheld; 49. meisjesnaam; 
51. plaats in Noord-Brabant; 52. laagte tussen bergen; 54. tijdperk; 58. groot, financieel 
machtig bedrijf; 59. hemellichaam; 62. hijstoestel; 63. hogeschool (universiteit); 66. militai-
re rang (afk.); 67. bekende. Ned. motorrace; 68. heden; 70. rivier in Friesland; 72. mansper-
soon; 73. Japanse munt; 74. reglement van orde (afk.); 76. onderkledingstuk voor vrouwen; 
78. wiel; 79. loopvogel; 81. zeehond; 83. ontkenning; 85. hoffeest; 86. wildebeest; 87. lef 
(durf); 88. deel van trap; 91. streling; 93. int. autokenteken Egypte; 95. meisjesnaam; 97. 
met name (afk.); 98. Chinese muntsoort.

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

73 48 63 1 80 95 36 25 10 82 28 100 32 44 26

54 83 17 78 90 55 68 22 92 51 38 12 101

Chauvinistisch
De chauvinistische Rotterdamse uit de 
krant van 18 april moet ongeveer tegenover 
mij gewoond hebben in de Kleine Vis-
serijstraat. Zij woonde op 41 en ik op 36, 
maar haar naam kan ik mij niet herin-
neren. Wellicht herkent zij nog iets van de 
volgende zaken. In de straat waren twee 
waterstokers en een melkafhaalcentrum 
van de RMI (Rotterdamse MelkInrichting). 
Meteen naast de RMI zat waterstoker Ver-
wijs, waarvan één zoon, Cennie, later bij de 
politie is gekomen. Aan het andere eind van 
de straat zat waterstoker Gevaert.
Ik ben er komen wonen in 1944 en daarbij 
werden mijn ouders met een zeer naar voor-
val geconfronteerd. Bij het uitladen van 
de verhuiswagen kwam onder andere een 
portret van mijn grootmoeder uit 1890 uit 
de wagen. Eén van de toekijkende kinderen 
meende in een fl its een staatsieportret van 
Hitler te zien en voor de rest van de oorlog 
waren wij NSB-ers. Dat blijft een zeer nare 
herinnering voor mijn ouders.
Misschien herinnert de inzendster ook nog 
wel wat van de volgende namen. Recht 
tegenover ons op de eerste verdieping de 
familie Brandenburg (zij, zwaar gezet, 
dook in warme zomers van de Mathenes-
serbrug de Schie in). Rechts daarvan, ook 
op de eerste verdieping, de familie Troost 
(dochter Suus trouwde met een Chinees, 
hun zoontje heette John) en daarboven de 

familie Ladage. Links daarvan Tante Sis, 
een ongetrouwde dame en daarnaast de 
familie Mulder, met twee dochters, Miep 
en Tieneke. Daarnaast woonde de familie 
Weeda. Ik herinner mij nog goed dat hun 
zoon Cor terugkwam van de politionele 
acties in Indonesië en van ‘de straat’ een 
fi ets kreeg. Daaronder de familie Van Duin, 
waarvan zoon Gerard mijn vriend was. 
Rechts mevrouw Dureck en dan zijn we 
terug bij Brandenburg.

J. van der Sluis, Schanspoort 19
4791 HA Klundert, 0168-402253

-------------------------------------------------
Zestienhoven
Ik ben in 1939 geboren in de Bethlehem-
straat. Of beter, in de kraamkliniek op de 
Henegouwerlaan, zoals zoveel Rotterdam-
mers. Ik dacht dat het de ‘Kweekschool 
voor vroedvrouwen’ was. In ieder geval 
heel bekend en typisch Rotterdams. Op 
mijn twaalfde zijn we naar Hillegersberg 
verhuisd.
Ik wil ook nog even reageren op jullie 
mooie verhaal over de luchthaven. Ik had 
namelijk de eer, en met mij nog veertig 
andere zeevarenden, om in 1958 als eerste 
met een ‘groot’ passagiersvliegtuig, een 
DC-4, op Zestienhoven te mogen landen. 
We hadden een reis van ruim twaalf maan-
den gemaakt op de bananenboot Bonita van 
de Gebr. Van Uden. Wij werden in New 
York afgelost en zijn met een Argentijnse 

charter naar Rotterdam gevlogen. Veel suc-
ces met uw krant en dat er van lezerszijde 
veel leuke reacties mogen komen.

Wim Spier, Tollensstraat 66
3058 ND Rotterdam, 010-4651204

-------------------------------------------------
Gesloopt
Tot mijn verrassing stond in De Oud-Rot-
terdammer onze oude woonplek, de boerde-
rij op de Charloisse Lagedijk. Mijn vader is 
daar in 1895 geboren en mijn grootouders 
en een oud-oom woonden er ook. Zij waren 
de eigenaars.
Na het overlijden van mijn opa is hun 
gedeelte aan derden verhuurd (1943). Bij 
het overlijden van mijn oudoom is mijn 
vader eigenaar geworden en heb ik met 
mijn man van 1946 tot 1954 in het andere 
gedeelte gewoond. Na het overlijden van 
mijn ouders is het geheel verkocht aan de 
gebroeders Ph.A. en B.N.A. Jansen (1987). 
De naam Kop Jansen komt niet op de koop-
akte voor. De heren Jansen hebben er dat 
nieuwe huis gebouwd, nadat de boerderij 
volledig gesloopt was. Dus van ‘behouden 
voor het nageslacht’ is hier volgens mij 
geen sprake.

M. Kouwenhoven-Vis, Hellevoetsluis
-----------------------------------------------------
De Gastronoom
Het spijt Gerard Cox dat hij nooit de Gas-
tronoom heeft bezocht en ik meen te weten 
waarom. Midden op de kale vlakte van 

de Kruiskade stond in de jaren vijftig de 
witte bios Lutusca, waarvan je altijd na een 
bezoek met vlooien thuiskwam en vooraan 
stond De Gastronoom. Het was een tent 
van niks, met als bijzonderheid dat er in dit 
lekke paviljoentje, live muziek ten gehore 
werd gebracht. Jazzmuziek, wel te verstaan. 
Bijzonder waren ook de dwergpianist 
(bijgenaamd Jacky Bulterman, vanwege 
zijn hoge rug) en de donkere saxofonist in 
zijn band.
Er was een heerlijk sfeertje, met als leuke 
bijkomstigheid behoorlijk vrije serveersters.

J. Zagwijn, Schiedam
--------------------------------------------------
De Gastronoom 2
Als aanvulling op de vraag van Gerard 
Haagberg (2 mei) en de reactie van A. 
Groeneweg (16 mei) het volgende. Naast 
het station, zowel Delftse Poort als het Cen-
traal Station, was het busstation waar onder 
andere Van Gog (rood/geel-Gouda), Citosa 
(groen-Boskoop) en de Twaalf Provinciën 
(blauw –Gorkum) hun halte hadden. Hier 
stond een koffi ehuis, bij veel Rotterdam-
mers bekend als Korings wachtlokaal. Dit 
koffi ehuis moest wijken voor de bouw van 
het postkantoor in 1959.

G.A. Verkroost, Rotterdam
--------------------------------------------------
Een gevonden juweeltje
Toen ik het stuk las over het theaterorgel 
in het Colloseumtheater, kreeg ik weer het 

warme gevoel van vroeger als ik met mijn 
vader, moeder of later mijn vriend naar 
de fi lm ging en er altijd, voordat de fi lm 
begon en aan het einde, het lied ‘I’ll see 
you in my dreams’ werd gespeeld. Heerlijk, 
kippenvel!
Ik heb veel lof voor de mensen die dit orgel 
hebben gered en ga zeker een bezoekje 
brengen aan de Larenkamp, waar dit juweel 
staat.

Loes van Maasakker
Ridderkerk

-------------------------------------------------
Hutteman
Het bijschrift onder de foto van slijperij 
Hutteman in de krant van 18 april bevatte 
enkele onjuistheden. Om te beginnen is de 
slijperij aan de Paradijslaan sinds 1 april 
van dit jaar gesloten en heb ik absoluut 
geen slijperij meer aan de Nieuwe Ha-
melstraat. De foto is ook niet genomen in 
1935 (toen was ik nog niet eens geboren), 
maar omstreeks 1948. De jongen aan de 
voeten van Piet Hutteman is niet een van 
zijn zoontjes, maar dat is een kleinzoon en 
die heeft het bedrijf niet voortgezet. Ten 
slotte is het nummer ‘Hutteman, Hutteman, 
valt er nog wat te slijpen’ weliswaar ooit 
opgenomen door Johnny Hoes en ook door 
Japie Valkhof, maar het is oorspronkelijk 
van Daan Hooikaas en die opname heb ik 
nog op een glasplaat aan de muur hangen.

Huib Hutteman

TANTE POST(BUS)

I.Mesman-Kukat, Zwijndrecht
C.G. Ziekman, Vlaardingen
Mvr.  Thijsse-Rowel, Capelle a/d IJssel
Mw. E. Timmer,  Westmaas
C. Muste, Rotterdam

A.P. van de Berg, Rockanje
J. Put, Ridderkerk
J.A. Vijfhuizen-de Munck, Hellevoetsluis
A. Vente, Spijkenisse
P.F. van Halewijn, Maassluis
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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....

GEEN VERVOER?
UNIEKE GRATIS TAXISERVICE

Bij aankoop van een complete comfort ledikant

TAXI

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

TE KOOP

Appartement
in Humanitas
complex

Zeer royaal en luxe 3-kamerappartement in de Gerard Goosenflat. 
Plaatselijk bekend als Thomas Mannplaats 422 te Rotterdam-Ommoord. 
Bewoners kunnen gebruik maken van de service en zorg van Humanitas.

Het complex is o.a. voorzien van restaurant, huismeester, kapper, pedicure enz.
Winkelcentrum Hesseplaats en openbaar vervoer op enkele minuten loopafstand.

De woning is gelegen aan een binnengang op de zesde etage. Ruime woonkamer,
twee slaapkamers, badkamer met douche en toilet, separaat 2e toilet, balkon, keuken 
en bijkeuken alsmede een berging in de onderbouw. De woning is geschikt voor 
rollator en rolstoelgebruik.
Deze 55+ woning is zo afgewerkt dat deze direct betrokken kan worden.

VRAAGPRIJS 298.000,-- kosten koper.

Voor meer informatie neemt u contact op met:

DAZO B.V.      TEL. 0180-491111
Buiten kantooruren kunt u bellen naar 0180-499255

Het betreft hier een levensloopbestendige woning


