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Op vakantie naar het buitenland

Zelf heb ik ook veel herinneringen 
aan de grote schoolvakanties in de 
zomermaanden. Ik had het geluk 
dat mijn ouders nogal ondernemend 
waren, waardoor ik al in de jaren 
vijftig vakanties in het buitenland 
doorbracht. De allereerste buiten-
landse vakantie die mij nog bij 
staat, voerde ons gezin naar de 
Eifel, helemaal in Duitsland. Wij 
gingen in juli 1956 naar Koblenz, 
… op de Solex, ja, echt waar!
Vader en moeder ieder op hun eigen 
brommertje, mijn zus en ik achter-
op. Met daarachter zo’n rekje, waar 
je een koffer(tje) op kon binden. Ik 
weet nog dat het snikheet was. Mijn 
ouders droegen ieder zo’n lange 
leren jas en zweetten de tent uit. De 
Solexjes hielden zich fantastisch, 
maar eenmaal in de Eifel werden 
de hellingen soms toch wat te steil. 
Dan moesten we allemaal afstap-
pen en naar boven wandelen, met 
een pruttelend Solexje aan de hand, 
want dan hoefde je die in elk geval 
niet te duwen. Tussen de bedrijven 

door werden we ook nog eens over-
vallen door een vreselijk noodweer, 
dat we, schuilend in een portiek, 
overleefden.
We bereikten onze bestemming, 
een vriend van mijn vader, waar we 
enkele nachten bleven slapen. Nooit 
zal ik het geluid meer vergeten van 
de stoomlocomotieven die vlak 
onder mijn raam voorbij puften.

Bezienswaardigheden
In de jaren daarna reisden we vaker 
naar Duitsland. Niet meer met de 
Solex, maar met de auto. Mijn 
vader was taxichauffeur en mocht 
van de baas (garage ARO aan de 
Noorderkanaalweg) een De Soto 
lenen. Een prachtige luxe wagen, 
waarin we met z’n vijven (oma 
ging ook mee) comfortabel konden 
zitten. We verbleven onder meer in 
Harperscheid, dat ik voor de rest 
van mijn leven verbind met de geur 
van koeien en het geluid van hun 
bellen.
Mijn vader leidde ons langs allerlei 
bezienswaardigheden, waar ik, als 
jong en speels knulletje, al snel op 

was uitgekeken. Tientallen jaren 
later begon ik pas te waarderen 
dat ik al die dingen gezien had; de 
Dom van Keulen, de waterval van 
Schaffhausen, de Lorelei en tal van 
beroemde kerken en kastelen.
Ik begreep destijds nooit waarom 
andere kinderen jaloers op ons 
waren. De week die ik bij een buur-
jongen op de camping in Lunteren 
mocht komen kamperen, vond ik 
veel leuker dan kastelen kijken. 
Op de camping kon je tenminste 
de hele dag spelen, zwemmen en 
ravotten.

Televisie
Natuurlijk waren onze vakanties 
kort, een week, hooguit tien dagen, 
dan waren we weer thuis. Gelukkig 
maar, want thuis was het veel gezel-
liger. In het buitenland miste ik 
mijn vriendjes en kon ik niet lekker 
schooieren op straat.
Want daar, op straat, leefde je. Weer 
of geen weer, van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds laat (hoewel, … laat. 
Zeven uur binnen, hooguit eens 
acht, maar meer ook niet). Voetbal-

len op het Willebrordusplein, schui-
lee in de bosjes rond het Lisplein 
of cowboytje langs de Gordelweg 
(natuurlijk was ik Arendsoog en 
mijn vriend Witte Veder) en al die 
andere spelletjes die we allemaal 
kennen.
Het enige waarvoor we ons spel 
onderbraken, was op woensdag- 
en zaterdagmiddag de televisie. 
We mochten dan komen kijken 
bij buren die zo rijk waren dat ze 
een tv hadden en de hele straat 
genoot mee. Soms zaten we wel 

met tien kinderen ademloos voor 
dat minieme schermpje. In angstige 
spanning bij ‘Morgen gebeurt het’, 
opgewonden bij ‘Vierveren Water-
val’ of lachend om de streken van 
‘Dappere Dodo’ en zijn vriendje 
Kees. Een half uurtje was het mis-
schien of hooguit een uur en dan 
zwaaide Tanja Koen ons vanaf het 
scherm gedag en ging de vakantie-
pret gewoon verder.
De zes weken schoolvakantie waren 
op die manier heel snel voorbij.

Fred Wallast

De vakantietijd is weer 
begonnen. Tenminste, voor 
de ‘jeugd’. De meesten van 
onze generatie mijden deze 
maanden juist opzichtig. Te 
druk en te duur en de kin-
deren zijn de deur uit, dus 
we zijn ook niet meer op de 
specifi eke vakantiemaanden 
aangewezen. Wij gaan lek-
ker in mei, juni of septem-
ber. Maar als we teruggaan 
in onze herinnering, dan 
nemen de vakantiemaanden 
voor ieder van ons toch een 
bijzonder plaatsje in.

-  Met de boot links op de foto maakten we vanuit Koblenz een tochtje over de Rijn naar Rüdesheim -

-  Met ons gezin bij de luxe De Soto, -  De kabelbaan bracht ons naar de vesting Ehrenbreitstein bij Koblenz  -
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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,
Als ik jullie krantje helemaal uitlees, komen 
er zoveel herinneringen naar boven. Ik 
ben geboren in de Martinus Steynstraat bij 
mijn opa in huis. We verhuisden later naar 
de Korte Hillestraat en woonden boven de 
limonadefabriek van de Greef.
Als het goed warm was, dan was het feest, 
want dan ging mijn vader ‘s avonds na het 
eten even een fl es gazeuze halen. Op de 
hoek zat Jamin; je kon er toen nog een half 
ijsje kopen van 5 cent.
Op de Brede Hilledijk heb ik de lagere 
school gedaan bij meester Brouwer. Een 
prachtige jeugd met rolschaatsen van hout, 
die mijn vader zelf gemaakt had. We hadden 
geen computers, maar hoepels, knikkers en 
een springtouw. Met vakantie ging je een 
paar keer naar Jeugdland.
Op mijn twaalfde zijn we weer verhuisd 
naar de Martinus Steynstraat, waar we op 
zaterdagavond met iedereen uit de straat 
slagbal deden.
Als dan de chinees van Katendrecht kwam 
met een mand loempia’s en satés dan had-
den we pauze en gingen we loempia’s eten, 
zittend op een rij op de stoep.
Ik heb op de VGLO school gezeten bij Me-
neer Cysouw en Mevr. van Ladensteyn, en 
niet te vergeten, de bekende Meneer Karel 
Schot. Een geweldige tijd.
Ik heb nog steeds contact met Mevr. van 
Ladensteyn, die nu 92 jaar is. We zijn in 
1990 nog met haar op TV geweest, in het 
programma Klasgenoten met Joke Bruys.
Héél erg leuk was dat. Ik heb er mijn 
schoolvriendin teruggevonden.
Als kind heb ik zes jaar gitaarles gehad 
van Hr. Ruyverkamp, de oprichter van de 
Kilima Hawaiians. Ik kom uit een muzikale 

familie, dus er werd veel gezongen en mu-
ziek gemaakt. Al mijn ooms en mijn vader 
zongen erg goed. Ze waren bekend van de 
Varkenoordse kade (de Ka).
Ik kom nog regelmatig in Rotterdam, want 
mijn ouders wonen er nog. Ik neem dan 
de krantjes mee en lees ze helemaal uit. Ik 
woon al 33 jaar in Didam (Gelderland), en 
zou er nooit meer weg willen, maar in je 
hart blijf je toch Rotterdammer en kan je er 
geen kwaad van horen.
Zingen doe ik nog steeds en optreden ook, 
en als ik het liedje hoor “ Als je in Rotter-
dam geboren bent” dan doet dat nog altijd 
wat met me.

Annie Bol-van ‘t Hof
Kijk ook eens op mijn site 
http://anneke.cobodi.nl

-----------------------------------------------------
Geachte redactie
Niet zonder trots liet ik me door patiënten 
attenderen op de ingezonden brief van de 
heer Visser, die de hem behandelende artsen 
en mijn persoontje lof toezong. Een fysio-
therapeut is tenslotte ook maar een mens.
De sleepbootkapitein vertelde mij op boei-
ende wijze over zijn reizen over de wereld-
zeeën, terwijl hij behandeld werd in verband 
met een reeds lang bestaand probleem.
Dat uw krant kan rekenen op een groot 
lezerspubliek heb ik geweten. De dagen na 
verschijnen hield de telefoon niet op met 
rinkelen. Mensen die nog wel veel langer 
klachten hadden, wilden eveneens van mijn 
toverkracht gebruik maken. De euforie 
kreeg een deukje, toen een beller aangaf, de 
heer Visser ervan te verdenken het met mij 
op een akkoordje te hebben gegooid. Wel 
een slim idee. Ik beloofde te overwegen 
de dankbare kapitein te vragen ook de 

landelijke dagbladen aan te schrijven. Suc-
ces maakt hongerig. Maar ik zou hem wel 
vragen wat dat moet schuiven. Voor niets 
gaat de zon op en deze eerste succesvolle 
reclameactie in De Oud Rotterdammer 
verliep tenslotte zonder kosten! Overigens 
waren er overwegend bellers met serieuze 
klachten, die varieerden van functiebelem-
merend tot invaliderend. Velen onder hen 
hadden een indrukwekkend of ontroerend 
levensverhaal. Het ging me aan het hart de 
meeste mensen te moeten teleurstellen. Mijn 
eenmanspraktijkje was al overvol, mede 
door toedoen van de charismatische arts van 
de pijnpolikliniek van het Ikaziaziekenhuis, 
dokter Krijnen, die inmiddels van zijn 
pensioen geniet en die veel Rotterdammers 
zich zullen herinneren. Met hem deelde ik 
de vreugde van de succesvolle behande-
lingen, maar ook de frustraties, wanneer 
het beoogde resultaat uitbleef. Dit laatste 
gebeurt uiteraard ook. Daarom heb ik 
besloten nog maar even te wachten met het 
inschakelen van de kapitein voor een voor-
delige landelijke reclamecampagne. Om 
met dokter Krijnen te spreken: “garantie tot 
aan de deur”.

Ger Broekman, fysiotherapeut 
Simeon en Anna

-----------------------------------------------------
Haringkraam
In De Oud-Rotterdammer van 13 juni stond 
een artikel over de Afrikaanderwijk. Daarin 
werd gesproken over de honingkraam ter 
hoogte van drogisterij Van Trigt. Dit was 
echter geen honingkraam, maar een ha-
ringkraam. Die was van mijn ouders, Goof 
en Bep Geene. Het deed mijn moeder veel 
genoegen ‘haar’ haringkraam in De Oud-
Rotterdammer te zien. Zij is nu 94, verbijft 

in verzorgingshuis De Meeuwenhof en leest 
de krant altijd met veel genoegen.

Wil Oostlander-Geene
Karperstraat 174
3192 ES Hoogvliet
010-4163537

-----------------------------------------------------
Heerlijk lezen
Nummer 8 ligt in de bus, dus ik gretig lezen. 
Heerlijke berichten over de Blommersdijk-
sestraat (wie kent die nog?) en vooral het 
verhaal over opvoeden. Harm Jager vertelt 
dat zijn moeder een Miele wasmachine had, 
met een houten kuip. Mijn moeder had pre-
cies dezelfde op zolder in de Fabriekstraat, 
waar ik tot 1962 heb gewoond. Alles is 
afgebroken en ik heb nu alleen nog herinne-
ringen aan het kleuterschooltje van juffrouw 
Schrevel op de hoek van de Loofdakstraat 
en de waterstoker van een moeder met haar 
dochter. Zij hadden ernaast een levens-
middelenzaak, waar de suiker altijd naar 
petroleum stonk. Daarom ging mijn moeder 
altijd naar Westenbrugge in het Zwaanshals. 
Er waren daar zoveel winkels; Electro Van 
Geet, bakkerij Bahnmüller, sigarenmagazijn 
Piet Ruijs, de Honingraat, een schoenenzaak 
en de politiepost Vlethoek.
Alleen al tussen onze straat en de Zaag-
molenstraat zaten vier bakkers, waaronder 
Van de Meer & Schoep, twee melkwinkels 
waaronder de RMI en niet te vergeten de 
groentewinkel van Groenendijk. Overigens 
is dit volgens mij nog altijd een groentewin-
kel, zij het nu een Marokkaanse.
Mijnheer Van Walsum vroeg zich af 
waarom zijn vader fl uisterde bij het gebou-
wencomplex aan de Kanaalweg. Dat was 
waarschijnlijk omdat daar mensen zaten die 
‘fout’ waren geweest in de oorlog. Ik weet 

dit, doordat een vriendin van mijn tante er 
geïnterneerd was. Zij was het slachtoffer 
van een wraakactie en werd snel vrij gela-
ten. Zij is daarna met een Canadese offi cier 
getrouwd en woont sindsdien in Toronto.

Johannes van der Kooi
Norderstedt (Duitsland)

-----------------------------------------------------
1e Schansstraat
Ik wil nog graag eens reageren op wat er 
over de 1e Schansstraat is geschreven. Ik 
herinner mij nog dat Robert Disch duiven 
had en de waterstokerij van Corry en Wiesje 
Rademaker was. In de winkel naast Dienaar 
kon je schoenen op afbetaling kopen. Het 
sigarenwinkeltje was van Den Ouden en bij 
vishandel Fillekes kocht je drie kilo mos-
selen voor één gulden. Bij Kees Vogelaar 
pikte je een peentje, bij Giel Deelen kocht 
je warm water en bij Piet Heemskerk snoep 
voor een halve cent. Naast Giel Deelen zat 
stucadoor Van Diggelen.

M. de Loome
Berninistraat 274, 3066 BE Rotterdam

-----------------------------------------------------
Calbona
Ik heb een boek geschreven over mijn jeugd 
in Overschie, dat onlangs is uitgegeven door 
Calbona. Ik heb deze uitgeverij benaderd, 
nadat ik in uw blad gelezen had dat zij 
de mogelijkheid boden kleine betaalbare 
oplages te maken.
Mijnheer Wijnand van de Meeberg heeft 
mij erg goed geholpen en er een prachtig 
boek van gemaakt, waarop ik vele positieve 
reacties heb ontvangen.
Ik ben daar erg blij mee en heb dit te danken 
aan jullie hartstikke fi jne blad.

Ada Talle-van Noordwijk

.... 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
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Cox Column

Bovenstaand lied, waaraan ik werd 
herinnerd door een bijzonder aar-
dige brief in de vorige krant, schreef 
ik zo’n 35 jaar geleden. Het is inder-
daad een vertaling van “Mourir au 
soleil”, een chanson van Jean Ferrat, 
een geweldige Franse zanger, zou 
die nog leven, die hier voorname-
lijk bekend is van zijn lied “Que la 
montagne est belle”, omdat dat door 
Friso Wiegersma, vorige maand 

gestorven, werd vertaald als  “Het 
dorp”, prachtig gezongen door Wim 
Sonneveld, die ook alweer meer dan 
dertig jaar dood is. De vertaling is 
vrij letterlijk en wel goed gelukt. 
Het leuke aan vertalen is dat, als 
je geluk hebt, je de tekst soms nog 
een ietsje beter kan maken, doordat 
je tegen vondsten oploopt waar de 
oorspronkelijke tekstdichter niet op 
gekomen is. De vertaling bijvoor-

beeld van “With a little bit of luck” 
uit My fair lady door Seth Gaaikema 
in “As ‘t effe kan” is eigenlijk beter. 
Je moet natuurlijk wel je respect 
voor het oorspronkelijke bewaren. 
In bovenstaande tekst irriteert 
mij eigenlijk alleen “fl akk’rend 
kaarsenlicht”. Het is “kaarslicht”, 
dus dat is eerlijk gezegd niet goed. 
Juist is: “Niet bij der kaarsen fl ak-
k’rend licht”, maar dat is te literair 
en onbruikbaar. Ik maakte het lied 
indertijd voor een televisieshow met 
Rob Touber, God hebbe zijn ziel. 
Later heb ik, op prachtige muziek 
van Bert Nicodem, nog eens een 
oorspronkelijk lied gemaakt over 
hetzelfde onderwerp:

Als ik later doodga, dan het liefst 
alleen
Ergens op een zoldertje, met nie-
mand om me heen
Wat verse bossen stro spreid ik dan 
op de planken vloer
‘k Zie door het venster wolkjes met 
de kleur van paarlemoer

En aan het eind van het liedje is het 
dan:
En vlak voor ik val in het Niets 
besef ik wat mij is vergund:

Voor ’t eerst heb ik in heel m’n 
leven iets alleen gekund…

…graag…

Dus net als bij Ferrat komt er 
toch nog een geliefde om de hoek 
kijken. Ben ik dan zo met de dood 
bezig? Helemaal niet, het is gewoon 
een beetje romantische onzin. Als 
je maar gezond blijft, wat u? Maar 
ik heb van de week al twee keer 
de Senseo aangezet zonder dat er 
een kopje onder stond. Moet ik me 
zorgen gaan maken?

Doodgaan
Ik hoop maar dat ik dood zal gaan, op een veld, 
In de zon.
Niet zwetend in een vochtig bed
Tussen ’t gezin dat op mij let
En fluistert: Is het al voorbij,
Is ie uit z’n lijden..?

Ik hoop maar dat ik dood zal gaan, op een wei,
In de zon.
Niet bij het flakk’rend kaarsenlicht,
Met de gordijnen stevig dicht,
Zonder het zoemen van de bijen.

Ik hoop maar dat ik dood zal gaan, ’t geeft niet
waar,
In de zon.
Jij komt voorbij en vindt m’n lijk
Voorover in het warme slijk,
En in het zonlicht zul je zacht
Om mij schreien…
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Op de waterboten van Hatenboer Neptunus
Hatenboer Neptunus was een maatschappij die drink-
water leverde voor zeeschepen en gevestigd was aan de 
Speedwelstraat, tegenover Stokvis en een Kaasmakerij
Ik begon in 1960 als scheepsjongen op de Waterboot 14 
bij schipper Arie Stienstra. Mijn eerste reis was naar de 
werf Wilton Feijenoord en ik maakte gelijk al mee dat 
een politieboot net naast ons een lijk uit het water viste.

Na een dag op de 14 ging ik naar 
waterboot 5 onder Joop Bal, een 
schipper uit duizenden. Toen ik 
aan boord kwam moest ik gelijk 
lid worden van Mercurius, de 
bond voor vrije beroepen. Als 
scheepsjongen moest je zorgen 
voor de koffi e, die werd gezet in het 
vooronder op een oliekachel (een 
fornuis gestookt met gasolie). Ik 
moest het vooronder schoonmaken 
en dan emmers water op de kachel 
zetten als we op huis aan gingen. ‘s 
Zomers wasten we ons aan dek voor 
we naar huis gingen. Later kwam 
er een mooi kantoor waar een paar 
doucheruimten onder waren. Die 
werden maar zelden gebruikt, want 
soms riep de wachtsman je als je 
net stond te douchen en dan kon je 
weer een reis maken. Op zaterdag-
morgen werd er nog gewerkt tot 
12.00 uur, maar het was vaak avond 
of nacht voor je weer thuis was.

Bietsen
Ik was 15, leerde Engels spreken 

door het vragen van koffi e, eten en 
sigaretten aan de kok. Je mocht pas 
langs de touwlader naar boven als je 
kon bietsen; ik had dat gauw aange-
leerd. Zodra we vast lagen, klom ik 
naar boven en ging naar de kok om 
eten te vragen voor de waterboot.
Bij Frans Swartouw in de Waalha-
ven kregen we eens een ossetong 
van een grote zwarte Amerikaanse 
kok. Wij aten onze vingers erbij op.
Ook lagen er bij Frans Swartouw 
schepen met zwavel. Deze werden 
gewoon met de knijper gelost. 
Dat gaf soms een steekvlam uit 
het ruim, maar de kraanmachinist 
gooide er dan weer een bak over-
heen en het was uit
Naar wat voor boot we ook gingen, 
ik kwam altijd wel met een kist 
appels, sinasappels, mandarijnen of 
bananen naar beneden. Ik verdiende 
destijds 35 gulden per week, dus dat 
kwam goed van pas. 
Ook waren er chemietankers van de 
Stolt maatschappij. Daar moesten 
we 3 duizend ton water afl everen, 

waarmee ze de tanks op zee mee 
spoelden. Ik ging eens eten halen 
bij de kok, maar die heeft mij tot 
aan de railing achterna gezeten, 
want er waren al eerder collega’s 
geweest die hadden de mooie pan-
nen niet terug gebracht, dus de kok 
was boos. Ik heb dat toen een beetje 
recht gemaakt en zo kregen we toch 
nog te eten.

Wrijfhout
In de dokken van de RDM en 
Wilton lagen de Liberty- en 
Victorieschepen waarvan de ketels 
schoongemaakt moesten worden en 

de stoompijpen vernieuwd. Daar-
voor moest je door het dok naar de 
midscheeps, dan naar boven de ma-
chinekamer in naar de stookplaat, 
waar je een 2 1/2 duims slang naar 
toe moest leggen. Later ben ik nog 
machinist geweest bij Joop Loef op 
de 1. Dat was een hele fi jne tijd. In 
de Rijnhaven lagen houtboten met 
rollen hout aan boord. Als er weinig 
hout in de Rijnhaven dreef, zorgden 
we dat er wat hout van de deklading 
ging om te gebruiken als wrijfhout 
tussen de boot en het zeeschip.
Ook verzamelden we oud ijzer in de 
voorpiek, dat we later verkochten 

aan een opkoper die met z’n 
bootje door de haven voer.
Het nieuwste schip was de water-
boot 15. Daar zat radar op en later 
kregen we mobilofoon aan boord. 
Voor die tijd moesten we bellen en 
dan kreeg je een dubbeltje om naar 
het kantoor te bellen voor een reis.
Ik zou graag willen weten wie er 
nog leeft van de oude schippers, 
machinisten en matrozen, zoals Jan 
Hull, Joop Bal, Joop Loef, Sernee 
en anderen.

Theo Kessenich
t.kessenich@chello.nl

- Waterboot 15 -
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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

tel. 010-2907307
info@fi scoop.nl

Belastinghulp voor iedereen!

65 jaar geweest?
Geen aangifte inkomstenbelasting gedaan?
Laat nu uitrekenen of u toch geld krijgt.
Tussen 1 en 15 juli geen voorrijkosten
bij inlevering van deze advertentie.

Voor 24,95 per jaar verzorgt Fiscoop uw 
aangifte. Grijp uw kans.

Fiscoop zomer-
aanbieding voor 
lezers van de 
Oud Rotterdammer!!!

Kleiweg 135 (Hillegersberg)  Telefoon 010 - 218 88 76
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27 

Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Wij komen voor een vrijblijvende prijsopgaaf bij u thuis, dit is uiteraard geheel kosteloos. Of kom even langs in onze winkel

MIEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

Mag ik mij even voorstellen mijn naam is Henk de Jong. Ik ben samen 
met mijn twee zoons een klein maar knus bedrijf begonnen in Rotter-
dam. Na ruim 25 jaar in diverse landen te hebben gewerkt als in meu-
belstoffeerder/ontwerper en restaurateur (o.a. in Engeland, Italie en 
Frankrijk), ben ik weer terug op eigen bodem.

Samen met mijn twee zoons, die zelf ook ruime ervaring hebben in 
stoffering en leerbewerking, ben ik bewust een klein bedrijf begonnen, 
zodat wij nog de ouderwetse kwaliteit en service kunnen bieden zoals 
het vroeger was.

Tevens verzorgen wij ook complete verhuizingen voor senioren, want 
na jaren van land naar land te zijn verhuist weten wij hoeveel zorgen en 
ongemak dit met zich meebrengt, wij hebben daar ruime ervaring in.

Bij ons staat goede kwaliteit en service op de eerste plaats, en heten 
wij u van harte welkom in onze winkel met open werkplaats. De koffie 
staat voor u klaar.

Stoffeerwerk
Wij stofferen al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en sofa’s. Wij zijn 
gespecialiseerd in Artifort, Leolux, Rolf benz, Pander en Oisterwijk meubelen. 
Ook kunnen wij uw stoelen of bankstellen voorzien van nieuwe vullingen. Zit 
of ligt u slecht vanwege lichamelijke klachten dan kunnen wij u helpen. Met 
een vulling aan uw houding aangepast,  voor een perfect comfort.

Leerbewerking
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a. stiknaden, uitgerekt leer in-
nemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen, en leer opnieuw 
inkleuren, dit is alleen mogelijk in dezelfde kleur van het leer. Uiteraard stof-
feren wij ook uw stoelen en/of bankstellen met het beste kwaliteit leer. Ook 
reparaties en inkleuren van Chesterfield.

6 standaardpunten van ons bedrijf

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

Restauratiewerk
Bij ons kunt u ook terecht voor het restaureren, verstevigen en lijmen (Met 
beenderen lijm) van alle soorten antieke kasten, kabinetten, bureaus, stoelen 
en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of 
politoerlagen. Hebt u last van houtworm? Wij kunnen dit voor u verhelpen! 
Hebt u stoelen met biezen of rieten zittingen die kapot of beschadigd zijn, dan 
kunnen wij die gedeeltelijk of geheel vernieuwen. Dit gebeurt op een ouder-
wetse en handmatige manier.

* Gratis halen en brengen
* Altijd vijf jaar garantie
* Grote collecties stof en leer

* Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
* Service en kwaliteit
* Geen aanbetaling

Senioren verhuizingen
Wij bieden u een unieke service van seniorenverhuizingen aan. Desgewenst 
hoeft u zelf niets te doen, wij kunnen alles voor u verzorgen, zoals: het inpak-
ken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken, en alle gaten en kie-
ren wegwerken. Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken 
en plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het aansluiten van 
alle electrische apparatuur. Ook hebben wij een samenwerkingsverband met 
twee erkende bedrijven voor het verzorgen van vloerbedekking, gordijnen en 
behangwerk. Dit alles wordt met de grootste zorg gedaan. Ook kunt u een 
gedeelte zelf doen, dat drukt natuurlijk de kosten. 

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 888106)1810(essinekjipS4gewelyoB

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

FordKa Champion
Nu tijdelijk € 7.995,-
Champion voordeel:
 € 400,-

www.ford.nl

*Geregistreerd uit voorraad
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’t Was weer een voltreffer: de 
Waar was dat nou-foto van 
vier weken geleden. Honder-
den oplossingen kwamen 
binnen en slechts een en-
keling kwam met een fout 
antwoord. Bijna iedereen had 
het over de Ruigeplaatbrug, 
waarbij ik inzendingen als de 
Pelgimstraat, het verlengde 
van de Hudsonstraat, het 
einde van de Westzeedijk of 
‘daar bij de Koushaven’ ook 
tot de goede oplossingen heb 
gerekend.

Waar was dat nou?

Een greep uit de internet- en postin-
zendingen levert een beeld op, van 
een stukje Rotterdam waar wat te 
beleven was.
Rotterdam-deskundige Meijer 
de Wolf (Spijkenisse) heeft het 
antwoord goed, maar de toelich-
ting niet: “Op 11 mei 1965 rijdt 
lijn 15 voor het laatst tot vóór de 
brug. Daags hierna gaat hij, op 
de brug via enkelspoor, naar het 
nieuwe eindpunt Hudsonplein. 
Op de raadfoto passeert lijn 15 de 
Ruigeplaatbrug en gaat over de 
Westzeedijk op weg naar Croos-
wijk, Honingerdijk”. Fout Meijer, 
wel naar Crooswijk, maar naar de 
Rusthofl aan.
J. Tabbers (Capelle aan den IJssel) 
keert terug naar de jaren vijftig: 
“Ik ken de Ruigeplaatbrug, omdat 
ik destijds vanaf mijn inwoonadres 
in het Oude Noorden naar de 
steiger van het Heen en Weertje in 
Schiemond fi etste. Daar stapte ik 
dan op een RDM-boot, die mij naar 
Heijplaat bracht”.

F. Mooijman ziet: “…..rechts van 
de tram spoorrails. Die gaan naar 
het Sint Jobsterrein en de loodsen 
van Van Gend en Loos. Uiterst 
rechts staat het oude kantoor-
gebouw van Muller Progress. 
Overigens werd de Ruigeplaat-
brug, samen met de sluis, in 1873 
gebouwd. In 1968 viel de brug ten 
prooi aan de slopershamer.”
Pieter Bravenboer (Nieuwerkerk 
aan den IJssel) heeft ook zijn 
herinneringen aan dit plekje in 
Rotterdam: “Vroeger liep mijn 
vader dagelijks vanuit de Hudson-
straat (waar wij woonden) langs de 
Visafslag, over de Ruigeplaatbrug, 
naar de Heen en Weer (Schiemond-
Heijplaat-Sluisjesdijk-Schiemond).
Vanaf Heijplaat  liep hij daarna 
naar Pier 8, waar hij tot 1963 bij 
Scheepswerf Hoogerwaard werkte 
als klinker. Een baan die toen nog 

met de hand gebeurde.”
Jammerend geluid
H.J. van Gessel (Hellevoetsluis) 
herkent de Ruigeplaatbrug, maar 
heeft warme gevoelens bij het 
‘Strijkijzertje’: “Lijn 15 was onder 
conducteurs bijzonder populair 
en werd door hen de fooienlijn 
genoemd. ’s Avonds kwamen drom-
men RDM-arbeiders met de veer-
boot van Heijplaat naar Schiemond 
en vervolgden hun reis met de tram 
naar de arbeiderswijk Crooswijk. 
Deze arbeiders waren bijzonder gul 
met fooien.
Deze Schindler-trams  maakten 
– als ze stilstonden- een prachtig, 
maar voor het RET-personeel zeer 
irritant, jammerend geluid. Dat 
werd veroorzaakt door de genera-
tor.”
Mevrouw C.H. den Hollander 
(Schiedam) ziet meer dan de foto 
laat zien: “Aan de linkerkant van 
de foto had je een visafslag. In de 
mosselentijd haalden mijn moeder 
en tante daar een jutezak vol mos-
selen. Deze mosselen werden dan, 
uiteraard gekookt, door de hele 
familie bij Opoe opgegeten.”
W.M. Drolsbach (Rotterdam) 
vertelt: “De tram rijdt op de Ruige-
plaatbrug en is denk ik lijn 15 van 
Hudsonplein naar Crooswijk. De 
tram rijdt daar even op een spoor 
aan de linkerkant van de weg, want 
het rechter spoor is van NS; dit 

verbindt het rangeerterrein aan de 
Hudsonstraat met het rangeerterrein 
aan de Westzeedijk. In 1968 is de 
Ruigeplaatbrug gesloopt. 
Ben in 1938 geboren in de 
Snoekstraat en op de Kleuter-
school onder de Bibliotheek aan 
de Blokmakerstraat gegaan”. (Aan 
die Montessorischool bewaar ik de 
beste herinneringen. Ik heb daar 
leren klok kijken en veters knopen. 
Op 31 maart 1943 was het exit. 
AvdS) .
Poul Scholten kon het niet nalaten: 
“Het is me al vaker overkomen, 
dat ik een bekende foto uit het 
verleden zag, maar nu móet ik wel 
reageren. De foto is genomen vanaf 
de Vierhaven- en Hudsonstraat en 
laat tramlijn 9 zien op de Ruige-
plaatbrug, richting Westzeedijk (het 
is lijn 15 AvdS). Aan de linker-
kant van de brug ligt het water de 
Middenkous, die doorgaat naar de 
Achter- en Voorhaven in Delfsha-
ven. De Ruigeplaatsluis (onder de 
brug) was de verbinding met de 
Schiehaven en de Nieuwe Maas. 
Ik ben geboren in 1952 en heb heel 
lang gewoond in de Willem Buyte-
wechstraat. Vandaar gingen wij met 
vriendjes naar de Westzeedijk en de 
Ruigeplaatbrug, om fruit en kokos-
noten, die van de goederenwagons 
gevallen waren, te verzamelen en 
op te eten. Voor ons waren vooral 
de kokosnoten een delicatesse. 

Het is als echte Rotterdammer van 
geboorte en inmiddels woonachtig 
in Spijkenisse iedere keer weer een 
genot om “de Oud Rotterdammer” 
te lezen.”
C. Langeslag (Ridderkerk) slaat 
lang de plank niet mis: “De 
getoonde foto met tramlijn 15 is 
opgenomen aan de Ruigeplaat-
brug - komende uit de richting 
Pelgrimstraat en rijdende in de 
richting van de Parksluizen. Aan 
de linkerkant is de Middenkous 
en naar rechts gaat het naar het 
Schiemond en Schiehoofd, vanwaar 
er een veerverbinding was met de 
Heijplaat. De Ruigeplaatbrug is 
destijds vervangen door een dam 
i.v.m. de stormvloedbeveiliging van 
Delfshaven en omgeving.”
Jan Stoep (Hendrik-Ido-Ambacht) 
is duidelijk een tramkenner: “De 
plaat toont ons de Westzeedijk ter 
hoogte van de vroegere Ruigeplaat-
brug. Op 2 september 1967 verviel, 
o.a. door de bouw van een nieuwe 
brug, de Havenstraat voor het tram-
verkeer van lijn 10. Tegelijkertijd 
werd het lijnnummer veranderd in 
6 en werd gereden via Hudsonplein 
en Spanjaardstraat naar de Schie-
damseweg; daarna verder bestaande 
route naar Spangen Spartastraat. 
Inmiddels is ook het lijnnummer 
zes onder het “voortvarende” beleid 
van de vorige wethouder voor 
verkeer gesneuveld en ligt de recent 

gerenoveerde eindlus bij Schie-
mond te verroesten, evenals talloze 
kilometers niet meer gebruikt spoor 
elders in de stad. Terug naar de 
foto: de afgebeelde tram is een z.g. 
kleine Schindler, een eenrichtings-
wagen, waarvan de RET er in 1957 
15 aangeschaft had (nrs 1-15). 
Als mijn ogen mij niet bedriegen 
betreft het hier nr. 15, dat als mu-
seumexemplaar behouden is (het is 
MR 10 AvdS).
Wat de wagen aan de verkeerde 
kant doet is mij niet bekend. Er 
wordt geen lijnnummer gevoerd, 
het zou dus een testrit kunnen 
betreffen via het zojuist doorge-
trokken spoor (het lijnnummer 
op de raadfoto was weggepoetst 
AvdS). Dat werd op 12 mei 1965 
in gebruik genomen door lijn 15 en 
er ontstond op het Hudsonplein een 
lus, zodat toen ook met eenrich-
tingswagens gereden kon worden, 
iets dat voordien op het kopeind-
punt Ruigeplaatbrug niet kon.” 

De Rotterdamse attentie gaat naar 
D.J. Schenk, Kamperfoeliestraat 
20, 2981 BS  Ridderkerk. Ik denk, 
dat de attentie minder ‘ruikt’, dan 
de geur die van Kaufmann Huiden-
handel vandaan kwam.

Oplossing
“Waar was 
dat nou 16”

TOEN NU

Die oude Rotterdamse vierasser doet het toch niet slecht in de ‘Waar was dat nou-
foto’s’ in deze rubriek. Het blijkt, dat personen die elders in de stad woonden, vanuit 
de tram toch zagen waar ze waren. En dat gegeven helpt veel bij de beantwoording 
van de vraag Waar was dat nou?

Om het niet al te gemakkelijk te maken, hebben we het lijnnummer en de bestem-
ming van de tram onleesbaar gemaakt. Eén tip geven we echter: het merendeel van 
de passagiers dat overdag in deze tram zat, kwam niet van een feestje vandaan.

Oplossingen, herinneringen, anekdotes en belevenissen dienen vóór 24 juli 2006 
gestuurd te worden naar
Waar was dat nou?, Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ  Rotterdam

Email gaat sneller en gemakkelijker! Daarom voor Internetbezitters het elektronische 
adres:
waarwasdatnou@xs4all.nl
Ook hier is 24 juli 2006 de deadline.

Uit de juiste oplossingen wordt de winnaar geloot. Zij/hij ontvangt een 
Rotterdamse attentie.

Nieuwe opgave
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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

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

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

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

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! 
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Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële 
zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een 
maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl 
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Uitkering begrafenis- en lijf-
rentepolis bij bijstand 
Ooit heb ik een zogeheten begrafenisver-
zekering afgesloten onder voorwaarden. 
Kom ik te overlijden voor een bepaalde 
datum, dan betaalt de verzekering onge-
veer 5000 euro uit. Ben ik op die datum 
nog in leven, dan ontvang ik ongeveer 
10.000 euro. Helaas ben ik werkeloos 
geworden en terwijl ik al een bijstands-
uitkering had ook nog eens arbeidson-
geschikt verklaard en vrijgesteld van 
solliciteren. Als de verzekering volgend 
jaar gaat uitbetalen ben ik 60 jaar oud 
en kan dan alles boven het wettelijke 
vrijstellingsbedrag inleveren. Is daar 
iets aan te doen? Kan ik bijvoorbeeld 
mijn begrafenis regelen en de rekening 
daarvoor alvast voldoen van het bedrag 
dat de verzekering gaat uitbetalen?

Aannemende dat het in dit geval om 
een gecombineerde lijfrente/begrafe-
nisverzekering gaat, bestaat misschien 
de mogelijkheid om de uitkering van de 
lijfrente uit te stellen (tot bijvoorbeeld 
na uw 65-ste wanneer de bijstand geen 
rol meer speelt). Omdat we niet weten 
om welke verzekering en maatschappij 
het gaat, moet u dat zelf maar navragen 
bij de betreffende verzekeraar (of diens 
tussenpersoon).
Mocht het lijfrentedeel tot uitkering 
komen dan zijn er ook nog vragen aan 
de orde of u de premies of de koopsom 
voor deze verzekering indertijd fi scaal 
hebt afgetrokken. Is dat het geval 
geweest dan moet u nu over de uitkering 
inkomstenbelasting betalen. Het restant 
telt inderdaad mee voor het vrij te laten 
vermogen door de sociale dienst die 

de bijstandsuitkering verzorgt. Dat 
kan betekenen dat u ‘uw douceurtje’ 
rechtstreeks moet verrekenen met uw 
bijstand.
Uw ‘truc’ om bij voorhand uw begrafe-
nis al met dit bedrag te betalen, gaat niet 
op. De (onbelaste) uitkering van een 
begrafenispolis is toch echt gekoppeld 
aan de dood van de persoon.
Rest ons u maar één advies te geven: 
leg aan de verzekeringsmaatschappij 
het voorstel voor om de lijfrente-uitke-
ring uit te stellen en leg hen de vraag 
voor van de bijstand. Misschien heeft 
men een oplossing. Overigens kunnen 
hierover ook nog problemen ontstaan 
met de sociale dienst als die er achter 
komt dat u vermogen waarop u recht 
hebt verzwijgt.

Effect premie Zvw op 
vakantie-uitkering AOW
Sinds de invoering van het nieuwe 
zorgstelsel wordt dit jaar voor het eerst 
de Zvw-bijdrage op vakantie-uitkering 
ingehouden. Een aparte opgave is mij 
door de SVB toe gezonden. Ondanks het 
feit, dat mijn AOW-uitkering € 31,13 
netto per maand meer is krijg ik nu 
minder vakantiegeld n.l. € 474,-- netto. 
Vorig jaar jaar was dit € 479,71. Vorig 
jaar en de jaren daarvoor is er nooit 
ziekenfondspremie ingehouden. Vraag: 
mag én kan dit zomaar? Minister Ho-
gervorst heeft dit nooit van tevoren vóór 
de invoering van het nieuwe zorgstel-
sel kenbaar gemaakt! Is dit wettelijk 
wél toegestaan dan betekent dit dat de 
ouderen wederom de klos zijn. Iedereen 
zou er toch op vooruitgaan?

Het klopt dat vorig jaar over uw 
vakantiegeld van de AOW géén premie 
ZF/AWBZ is ingehouden. Volgens de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) komt 
dat omdat daarmee bij de inhouding van 
de premie ZF/AWBZ over de maande-
lijkse AOW al is rekening gehouden. 
Dat betekent dat iets méér premie over 
de AOW is geheven om het vakantiegeld 
in mei premievrij te kunnen uitbetalen. 
Gezien de korte invoering van het 
nieuwe ziektekostenstel Zvw is dat dit 
jaar nog niet mogelijk. Volgens de SVB 
denkt men er over om volgend jaar 
opnieuw dat systeem te gaan doen om 
aftrek op vakantiegeld te voorkomen. 
Overigens is dus het voordeeltje van 
geen ziektekostenpremie over vakan-
tiegeld een sigaar uit eigen doos. In de 
effecten op uw koopkracht kunt u ook 
niet ‘even’ het effect van de Zvw op uw 
vakantie-uitkering van de AOW apart 
nemen. In het nieuwe ziektekostenstelsel 
spelen voor de koopkracht ook andere 
factoren een rol, zoals bijvoorbeeld de 
zorgtoeslag.

Geen alimentatie na 
‘gewoon’ samenwonen
Ik overweeg om na jaren alleenstaande 
te zijn geweest samen te gaan wonen 
met een leeftijdsgenoot, vooral ook 
om kosten te gaan delen. Deze aardige 
vrouw zou echter liever tegelijkertijd 
een samenlevingscontract aan willen 
gaan. Ik bezit een huis en kom over een 
paar jaar in aanmerking voor een heel 
goed pensioen. Ik heb ook nog kinderen 
uit een eerder huwelijk rondlopen 
Mijn maandelijkse inkomsten zijn ook 
aanzienlijk hoger dan van deze vrouw. 

Waarop moet ik letten?

Met heel veel zaken moet u rekening 
houden. U kunt het beste gewoon gaan 
samenwonen met deze vrouw zonder 
samenlevingscontract want dat laatste 
is vrijwel gelijk aan een huwelijk. Nu 
kunt u natuurlijk bij zo’n contract en een 
huwelijk allerlei waterdichte afspraken 
maken over de verschillende inbreng in 
de gezamenlijke boedel. Echter mochten 
u en deze vrouw onverhoopt weer uit 
elkaar gaan dan loopt u de kans dat u 
aan haar een alimentatie moet betalen 
vanwege uw hogere inkomen en dat 
u uw pensioenrechten met haar moet 
delen. Bij niet meer dan ‘gewoon’ sa-
menwonen hebt u die plicht niet. Voorts 
moet u er rekening mee houden dat bij 
een samenlevingscontract of huwelijk 
ook erfrechtelijke aspecten ten aanzien 
van uw kinderen kunnen ontstaan. 
Het is verstandig om zich daarvan 
ook te vergewissen en raad te vragen, 
bijvoorbeeld aan een notaris. U moet 
deze zaken ook niet uit de weg gaan en 
ze eerlijk en open aan uw toekomstige 
partner voorleggen. Dan zal ook blijken 
of zij begrip voor uw situatie heeft of dat 
het haar om méér te doen is.

Eenmalig identificeren 
bij gebruik bankpasje 
aan de balie
Ik kon altijd op het postkantoor op basis 

van alleen mijn giropasje geld opnemen. 
De baliemedewerkster wees mij erop dat 
ik de volgende keer me moet identifi ce-
ren met een paspoort, rijbewijs of iden-
titeitskaart. Wat is dat weer voor een 
onzin? Ik kom al jaren bijna wekelijks 
op dit postkantoor

Dat heeft u te danken aan de Wet identi-
fi catie bij dienstverlening. Die verplicht 
banken om de identiteit van al hun 
klanten vast te stellen. Ook de Postbank 
moet aan die verplichtingen voldoen 
als u allerlei geldtransacties, waaronder 
geld opnemen aan de balie, op het 
postkantoor wil uitvoeren. U hoeft zich 
op het postkantoor ook maar eenmalig 
te identifi ceren. De baliemedewerker 
scant uw identiteitsbewijs. De gegevens 
worden ‘beveiligd’ opgeslagen in de 
administratie van de bank die zich 
moet houden aan de Wet bescherming 
persoonsgegevens. Vindt u dit allemaal 
te ver gaan, dan kunt u misschien wel 
een tijdje geld opnemen met alleen uw 
pasje in de geldautomaat maar vroeg 
of laat vraagt de bank u zich toch te 
identifi ceren. Wilt u daaraan helemaal 
niet meewerken, dan loopt u de kans 
dat uw geldopdrachten niet meer mogen 
worden uitgevoerd. Naar een andere 
bank gaan zal u niet veel helpen want 
daar gelden dezelfde regels.

Echtpaar in AOW netto 10 euro erop vooruit

De wijziging leidt ertoe dat bijvoor-
beeld de netto uitkering van een 
echtpaar, waarvan beide partners 65 
jaar of ouder zijn en die uitsluitend 
en alleen AOW ontvangen, bijna 10 
euro per maand stijgt, in vergelij-
king met de uitkering vanaf 1 janu-
ari 2006. De totale netto uitkering 
voor een echtpaar komt daarmee 
op bijna 1200 euro per maand 
(exclusief vakantietoeslag en 
exclusief de extra tegemoetkoming 
van bruto 9,66 euro per maand voor 
AOW-gerechtigden). Inclusief de 
tegemoetkoming komt de uitkering 
uit op ruim 1215 euro per maand. 
Iedere partner ontvangt 50 procent 
van dit bedrag. 
De netto uitkering van alleenstaan-
de AOW’ers stijgt met ruim 5 euro 
tot ruim 875 euro per maand (exclu-
sief vakantietoeslag en tegemoetko-
ming). Inclusief tegemoetkoming 
komt dit uit op ruim 885 euro per 
maand. Deze bedragen gelden voor 
AOW-gerechtigden zonder aanvul-
lend pensioen.

ANW
Ook de uitkeringen op grond van 
de Algemene nabestaandenwet 
(ANW) zijn iets verhoogd. Voorts 
krijgen de ANW-gerechtigden per 1 
oktober 2006 een tegemoetkoming. 
In oktober worden de eerste tien 
maanden met terugwerkende kracht 
uitbetaald; namelijk € 96,60. In de 
twee resterende maanden wordt het 
maandbedrag (€ 9,66) uitbetaald. 
Dit bedrag is gelijk aan de AOW-
tegemoetkoming.

Bijstand
Door de koppeling aan het netto 
minimumloon zijn ook de bijstands-
normen per 1 juli aangepast. Het 
netto minimumloon bedraagt 
per maand € 1148,72 + € 59,19 
vakantiegeld. De maandelijkse 
bijstandsuitkering voor gehuwden 
en ongehuwd samenwonenden is 
daaraan gelijk. Daarmee krijgen ze 
netto € 6,71 per maand meer dan 
nu. Alleenstaanden tussen de 21 en 
65 jaar gaan er € 3,36 per maand 

op vooruit en krijgen € 574,37 +          
€ 29,59 vakantietoeslag. € 603,96 
per maand. 
Bovenop deze landelijke bijstands-
normen kunnen gemeenten aan 
personen tussen de 21 en 65 jaar 
een toeslag geven van maximaal 
20 procent van het netto minimum-
loon. Dat komt neer op € 229,74 + 
€ 11,84 vakantietoeslag per maand. 
Mensen hoeven niet al hun 
spaargeld op te maken vóór ze 
in aanmerking komen voor een 
bijstandsuitkering. Het vrij te laten 
vermogen is: € 10.360 voor gezin-
nen en € 5180 voor alleenstaanden. 
Voor mensen die een bijstandsuit-

kering ontvangen en een eigen huis 
bewonen, geldt een extra vrijlating 
van maximaal 43.700,00 euro.
Bijstandsgerechtigden tussen de 
23 en 65 jaar, die langer dan vijf 
jaar leven van een inkomen op 
bijstandsniveau en geen perspec-
tief op een baan hebben, komen 
in aanmerking voor de langdurig-
heidstoeslag. Deze bedraagt € 473 
euro voor gehuwden en € 331 voor 
alleenstaanden.
Ook andere van de bijstand afge-
leide uitkeringen zoals de IOAW en 
IOAZ zijn per 1 juli  iets omhoog 
gegaan.

Per 1 juli gaat de koopkracht van de AOW’ers en andere mensen met een sociale uitkering er 
een heel klein beetje op vooruit. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk mini-
mumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen en prijzen.

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.

De nieuwe bruto uitkeringsbedragen voor de de AOW zijn per 1 juli 2006:
Gehuwden per persoon € 641,12  +  € 37,97 vakantietoeslag per maand
Alleenstaanden € 938,55  +  € 53,15 vakantietoeslag per maand
Maximale toeslag € 641,12 (voor partner jonger dan 65 jaar)

(De genoemde bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming aan AOW-ge-
rechtigden van bruto € 9,66 per maand)

Indien betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben dan is de AOW netto 
vast te stellen. Voor de AOW’ers met een aanvullend pensioen ligt dat weer 
iets anders.

Netto AOW gehuwden (50% AOW-uitkering per maand per persoon):
Gehuwden per persoon   € 599,45 + € 35,51 vakantietoeslag per maand.
Allenstaanden                 € 877,55 + € 41,07 vakantietoeslag per maand
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Een legendarisch 
verhaal uit Crooswijk
Waar gingen wij in de jaren vijftig met vakantie naar 
toe? Als je al met vakantie ging, dan huurde je voor 
een of twee weken een huisje op de Veluwe of zoiets. 
Wij deden dat eens in de paar jaar. Daar moest voor 
worden gespaard. De jaren dat we niet op vakantie 
gingen werd het een dagje strand, dierentuin of bos. 
De rest van de grote vakantie moesten we ons zelf 
maar vermaken. Meestal bij het Kralingse strandbadje 
in het Kralingse bos. 

Maar bij mij in de klas zat een 
meisje dat helemaal naar Italië 
op vakantie ging. Wat waren 
we met zijn allen stinkend 
jaloers. Helemaal naar Italië, 
het andere eind van de wereld 
zowat! Haar ouders moesten 
stinkend rijk zijn, dat kon niet 
anders.
Haar vader had een bestel-
busje, de mijne een solex. Hij 
werkte voor zichzelf en daar 
had hij die bus voor nodig. Met 
die bus gingen pa en ma met 
hun zes kinderen die zomer 
naar Italië. Er was echter een 
probleem, opoe woonde bij 
hun in huis en was te oud 
en krakkemikkig om alleen 
thuis te blijven. Opoe moest 
mee naar Italië. Pa had daar 
helemaal geen zin in, maar ma 
stond erop dat opoe mee ging, 

anders ging het hele feest niet 
door. Moeders wil is wet en zo 
gebeurde het ook. Met negen 
personen in het busje vertrok-
ken ze richting Italië.

Profetisch
Opoe had weinig fut en zin 
om naar het strand te gaan, 
maar droeg haar steentje bij. 
Ze schilde de aardappels en 
maakte groente schoon, dus 
van opoe had niemand last, 
alleen gemak. Als pa en ma ‘s 
avonds op stap wilden, paste 
opoe op de kinderen. Ma vroeg 
pa daarom maar eens, waarom 
hij zoveel bezwaar maakte dat 
opoe mee moest. Zo’n oud 
mensje laat je toch geen weken 
alleen thuis achter en tenslotte 
heeft ze ook niet het eeuwige 
leven. Je laat je eigen moeder 

toch niet vallen voor de korte 
tijd dat ze nog leeft?
Hoe profetisch haar woorden 
waren, bleek een dag later.
Na een dagje aan het strand 
lag opoe bij terugkomst met 
de ogen dicht op de grond in 
de tent. Grote paniek, ma gilde 
van de schrik en pa probeerde 
opoe bij kennis te brengen. Te-
vergeefs, opoe was overleden. 
De hele familie in rep en roer, 
de kinderen huilden net zo hard 
als ma. Wat nu?
Opoe moest natuurlijk in Rot-
terdam worden begraven, in 
Crooswijk. Maar Crooswijk is 
nog een eindje weg. Dat gaat 
geld kosten, opperde pa, toen 
ma een beetje was bijgekomen 
van de schrik. Een dokter erbij 
halen om de dood te laten vast-
stellen en het lijk offi cieel naar 
Holland laten transporteren 
kostte handen vol geld. Zoveel 
geld hadden ze niet. Wat is 
wijsheid in zo’n situatie?

Schrik
Pa wist na lang verzinnen de 
oplossing. Omdat er in het 
busje geen plaats was voor een 
lijk, moesten ze opoe maar in 

een deken wikkelen en op de 
imperiaal van het busje vast-
binden. Daarna inpakken en zo 
snel mogelijk naar Holland. Na 
een paar uur rijden stopte pa 
op een stil, bosrijk plekje om 
de nacht door te brengen. Voor 
het zoeken naar een camping 
was geen tijd en nieuwsgierige 
blikken van anderen kun je in 
zo’n situatie niet gebruiken. 
Dodelijk vermoeid van alle 
gebeurtenissen viel de hele 
familie in slaap in de snel 
opgezette tent.
Toen ze rond 6 uur ‘s morgens 
opstonden om zich voor te 
bereiden op de terugreis, was 
de bus verdwenen. Langzaam 
drong het tot ze door wat er 
was gebeurd. Pa kreunde dat 
zijn bus was gejat en ma riep 
huilend dat haar moeder was 
gestolen. Ze hadden beiden 
gelijk. De bus was foetsie en 
opoe ook.
De familie bracht een lange 
tijd op een Italiaans politiebu-
reau door. De bus werd helaas 
nooit teruggevonden, evenmin 
als opoe.

Astrid van der Star

Hippy
Happy
Dat was me een herinnering: juni 1970, 
Popfestival in het Kralingsebos. Er ge-
weest of niet; iedereen had het erover. 
Ons eigen Hollandse Woodstock!

Toch hadden wij in Rotterdam al eerder ons mini 
popfestival en wel in Ahoy op het Heliportterrein. In 
november 1967 werd daar “Hippy Happy, De Beurs 
Voor Tieners En Twens” gehouden. Mooie affi ches 
in hard roze en goud. Ook daar optredens van o.a. de 
Buffoons, Super Sister, Spencer Davis, Golden Ear-
rings (nog met een s), Soft Machine en Pink Floyd.
Deze beurs was opgezet en georganiseerd door Han 
Nijsse van de Bergsingel en wij mochten in ons klei-
ne drukkerijtje Vogel & Ruit in de Jacob Catsstraat, 
het drukwerk en de affi ches maken, en daardoor had 
ik ook gratis kaartjes.
Deze Han Nijsse zette overigens wel meer beurzen 
op en organiseerde deze, van standhouders tot en met 
publiek. Behalve dit Hippy Happy was er een parfu-
meriebeurs, Holland Zug (een beurs per trein), NOT 
Nationale Onderwijs Tentoonstelling (bestaat nog, 
alleen staat de T nu voor televisie) en Sadibel voor 
België. En dan niet te vergeten, een hele bekende: 
Binnenhuis. Als Binnenhuis ook dit jaar gehouden 
zou zijn, dan was dit de veertigste keer geweest. 
Rood, groen en zwart waren de affi ches en de kaarten 
voor in de oude trams aan de haken in het gangpad.

O ja, leuk trouwens, zo’n krant voor 50+ers. En vóór 
je het weet, hoor je er al weer lang bij.

Hans Ooykaas
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Wolter de Waard
huisarts De pil steekt van wal

Drukverhogende
momenten en aandrang

Bij urge (aandrang) is er sprake 
van urineverlies bij een beperkt 
gevulde blaas, waarbij spontaan 
een willekeurige samentrekking 
van de blaas optreedt.
Bij stressincontinentie is er 
urineverlies bij drukverhogende 
momenten, zoals lachen, hoes-
ten, niezen, sporten en tillen.
Gelukkig is het mogelijk een 
goede behandeling in te zetten. 
Allereerst wordt de urine onder-
zocht. Zo kan er bijvoorbeeld 
een blaasontsteking aangetoond 
worden of ziet men of er wel of 
geen bloed in de urine zit.
Lichamelijk onderzoek is ook 
belangrijk. Zo kan men de func-
tie van de bekkenbodemspieren 

onderzoeken en eventuele 
verzakkingen dan wel ruimte 
innemende processen ontdek-
ken. Om vast te stellen hoe 
ernstig de klachten zijn hoort er 
een plasdagboek bij gehouden 
te worden.
De medicatie die iemand ge-
bruikt en de lichamelijke con-
ditie kunnen mede een bijdrage 
aan het probleem leveren.
Bij afwezigheid van afwijkin-
gen aan de urine of gezwellen 
in de onderbuik kan een behan-
deling tegen stress en urge-in-
continentie worden gestart.
Bij stressincontinentie 
kunnen er bekkenbodem-
oefeningen worden voorge-

schreven, zo nodig onder 
begeleiding van een hierin 
gespecialiseerde fysiotherapeut.
Is er sprake van een droge va-
gina, heeft het ook zin om een 
hormonale crème te gebruiken. 
Soms wil een pessarium ook 
helpen.
Urge-incontinentie reageert 
ook vaak op blaastraining, 
maar dan toegespitst op het 
kunnen uitstellen van het urine-
ren. Helpt dit niet dan kunnen 
medicijnen uitkomst bieden.
Bij incontinentie is het vaak 
nodig om incontinentiema-
teriaal te gebruiken. Van dit 
materiaal is er veel op de markt 
en kan men vaak door de 
bomen het bos niet meer zien. 
Gelukkig weet de wijkver-
pleegkundige hier veel van af, 
met name de incontinentiever-
pleegkundige.

Bij vrouwen ontstaat bij het ouder worden vaak 
onwillekeurig urineverlies. Vanzelfsprekend leidt 
dit tot schaamte en is men vaak bang de deur uit 
te gaan. De belangrijkste vormen van incontinentie 
zijn urge, stress en gemengde incontinentie.

“Knaapje zag een 
kunstwerk hangen”
Het Kunst-in-de-Etalage project vormt een belangrijk onderdeel van 
het Kunstfestival, waarvan Schiebroek in september ‘bol’ staat. In 
aanloop naar de grote Kunstfestivaldag op zaterdag 9 september is de 
winkelstraat Peppelweg één grote galerie!

Voor het KIE-project heeft zich al een aan-
tal enthousiaste kunstenaars ingeschreven, 
maar er kunnen er nog veel meer bij, want 
niet alle etalages zijn al bezet! Sinds vorig 
jaar kent het KIE-project een andere opzet. 
Er is gekozen voor een centraal object, 
waarmee kunstenaars aan de slag kunnen. 
Dit jaar hangen we alles (letterlijk) aan een 
KNAAPJE oftewel een hangertje.

Als u zich inschrijft bij Boekhandel 
Coelers, Peppelweg 124-128, krijgt u een 

hangertje mee waarmee u een geweldig 
kunstje kunt uithalen. U dingt mee naar de 
titel ‘beste kunstenaar van de Peppelweg-
galerie!’

Schroom niet en meld u aan, iedereen kan 
hieraan meedoen.

Informatie:
Boekhandel Coelers
Peppelweg 124-128
Telefoon: 010-418 53 96

Door een schets van dat Dolhuis kwam 
mijn 79-jarige opa bij mij bovendrijven. 
Let wel, opa en geen grootvader; alleen de 
oude vrouwen zijn gepromoveerd van opoe 
naar oma. Hij vertelde dat als een patiënt 
in dat tehuis lang een rustige periode had 
gehad, hij of zij in aanmerking kwam voor 
een soort arbeidstherapie. Toen al! Zo was 
er, aldus mijn opa, een zeer fors uitgevallen 
vent die mocht helpen in de keuken. Alles 
ging goed, tot op zekere dag een broeder 
de keuken in kwam en deze man met een 
groot hakmes zwaaide en zei; “Ik ga jou 
kop er afhakken.” Voorwaar niet leuk om 
te horen. Maar de broeder verblikte of ver-
bloosde niet en zei;”Zou je dat wel doen? 
Ik heb pas een nieuw uniform en dat komt 
dan onder het bloed, dus laat mij eerst even 
mijn oude uniform aantrekken en dan kun 
je je gang gaan.”
Hij wandelde de keuken uit, kwam terug 
met nog drie man en stopte de patiënt in 
een dwangbuis.

Rotte vis
Mijn opa was een opmerkelijk fi guur in het 

oude Crooswijk. Onafscheidelijk getooid 
met zijn fl ambard, een zilvergrijze baard en 
een stok met hertshoornen knop, die ik nog 
heb.
Hij was schilder/decorateur en het was 
1930. Er werd na de krach van Wallstreet 
bittere armoe geleden. Als hij werkloos was, 
ging hij bij tuinders in de omtrek van Rot-
terdam proberen wat ruiten in te zetten. Had 
hij mazzel, dan pakte hij na afl oop in een 
vast kroegje in de Goudse Wagenstraat een 
paar neutjes en soms wel eens een te veel. 
Hij woonde in de Oudeanstraat.
Op de hoek Goudse Wagenstraat/Goud-
sesingel stonden de viswagens van de 
visvrouwen, zeer bijdehante tantes. Dan 
riepen zij; ”Hé opa, moet je geen vissie 
meenemen voor je vrouw?” Hij stapte op 
zo’n wagen af, pakte een schelvis bij de 
kop, hield hem bij zijn oor en zei;”Hoelang 
ben jij al dood?” En dan er achteraan; “Drie 
maanden!”
U begrijpt dat hij dan, om bij de vis te 
blijven, voor rotte vis werd uitgemaakt. Tot 
slot; wie van de oude of zeer oude Rot-
terdammers heeft er nog herinneringen aan 

de hoefsmid van Arie Klein in de Meer-
manstraat? Wat kon het daar stinken als hij 
het gloeiende ijzer op de hoef zette. Zijn 
broer Aart had een smederij aan de Korte 
Kade.

W den Hertog 
Madernastraat 284 -3066 AE Rotterdam 
010-4207588 -
Email adres whertog@xs4all.nl

Het Dolhuis op de 
Hoogstraat

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

- Dolhuis Hoogstraat (1906) -

Ik heb een opmerkelijke anekdote over het vroegere Dolhuis op de voor-
oorlogse Hoogstraat. Dolhuis, wie verzint er zo’n naam? Later werd het 
gekkenhuis, nu psychiatrische inrichting. Dat klinkt sjieker. 
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NIEUW IN ROTTERDAM...
Beleef nu het 
echte spel op 
onze spectaculaire 
nieuwe bingo!
*met vele extra’s & vol=vol

Openingstijden:
ma t/m do van 09.00 - 00.00 uur
vrij t/m za van 09.00 - 01.00 uur
zondag van 11.00 - 00.00 uur

Op feestdagen kunnen
de openingstijden afwijken.

Oude Binnenweg 59, Rotterdam
Toegang gratis, minimum leeftijd 21 jaar

Echt een bezoekje waard!

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

.... Al 60 jaar een stralend paar!!!!!

EEN BIJZONDER CADEAU!!

9,95

Deze prachtige BEWAARBOX is te koop in 
diverse winkels (zie de advertentie op pagina 
18) of te bestellen bij De Oud-Rotterdammer. 

Wilt u de BEWAARBOX bestellen, maak dan 
€ 13,70 (incl. € 3,75 verzendkosten) over 
op giro 4220893 t.n.v. de Oud-Rotterdam-
mer te Nieuwerkerk a.d. IJssel. Vergeet niet 
uw naam en adresgegevens te vermelden.

De BEWAARBOX is ook te bestellen via 
internet: www.deoudrotterdammer.nl

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

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

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies

Kunstgebitten en reparaties

Vergoeding Zorgverzekeraar

J. Hagen

Tandprotheticus

LID. O.N.T.

“Klikgebit” op implantaten

vergoeding zorgverzekeraar
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Dorpsagent Van Kerpel bemid-
delde in burenruzies, die altijd 
in de zomermaanden waren. Bij 
winterdag, onder een kop koffi e, 
roddelden de huismoeders er op 
los. Zodra de zon scheen, werden 

de roddels en geheimen doorver-
teld. Dat schoot in het verkeerde 
keelgat. Het begon met elkaar de 
huid vol te schelden en werd dan 
onvermijdelijk; vrouwen rolden 
vechtend over de straat. Plukken 

hoofdhaar vlogen in het rond. Van 
Kerpel liet de dames uitrazen en 
greep in als hij zag dat het te gek 
werd. Na enkele dagen dronken 
de huismoeders weer koffi e bij 
elkaar en was er geen betere buur 
dan zij. Het ‘nooddorp’ werd ook 
wel Indianendorp genoemd.
Het Brabantse dorp kende fami-
lies met veertien, achttien en zelfs 
eenentwintig kinderen. In veel 
gezinnen heerste armoede. Door 
die kommer ontstond er eenheid 
onder de dorpelingen.
Bij de leveranciers die elke 
dag het dorp aandeden, werd er 
‘gepoft’. Zaterdags de rekeningen 
betalen. Diezelfde dag naar de 
markt op de Maashaven om kaas 
en fruit te kopen. In de rij staan 
bij de paardenslager.
Binnenlopen bij buren was ge-

woon. Het werd je kwalijk geno-
men als je daar niet van gediend 
was. “Wat een kapsones”.

Speelruimte
Voor de kinderen was er vol-
doende speelruimte. Vuurtje 
stoken op het weiland. Een oude 
koekenpan op de kop tikken en 
aardappels bakken. Zwemmen bij 
het stoomgemaal. Voetballen op 
straat. Behalve de vrachtwagen 
van Max de groenteboer en paard 
en wagen van Sjaak de melkboer 
was er geen autoverkeer.
Kwajongens die in de gang lagen 
en door de brievenbus met een 
blaaspijp papieren pijltjes schoten 
naar de buurvrouw die wijdbeens 
aan de overkant in een stoel zat. 
Betrapte Van Kerpel de jeugd op 
iets dat niet door de beugel kon, 

moest je zaterdags een halve 
dag strafregels schrijven op het 
politiebureau Groene Hilledijk. 
Het weerhield ons er niet van kat-
tenkwaad uit te halen. Aardbeien 
van het land aan de Kromme 
Zandweg pikken. Het scheelde 
weinig of de boer kreeg mij te 
pakken. In de haast weg te komen 
haalde ik mijn rechterenkel open 
aan het prikkeldraad. Een fl inke 
jaap, die gehecht moest worden. 
Met zijn vieren, waaronder mijn 
huidige echtgenoot, fi etsten wij, 
ik achterop, naar de polikliniek 
van het Zuiderziekenhuis.
In het Brabantse dorp ging het 
er vrijgevochten aan toe. Maar 
er stond zorg tegenover. Eenheid 
onder elkaar is in deze tijd ver te 
zoeken. Datzelfde geldt voor de 
ruimte om ons heen.

Burenruzie in het 
Brabantse Dorp

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

- Op de achtergrond het weiland waar we vuurtje stookten -

Tot mijn negende jaar heb ik gewoond in een klein dorp onder de rook van Rotterdam. In 
1948 verhuisden wij naar een ‘doorzonwoning’ in het Brabantse dorp op Zuid. Voor het 
eerst maakte ik heftige ruzies mee waar zelfs messen aan te pas kwamen. Als er geroe-
pen werd ‘Politie’, stoven ze uiteen. De bewoners gniffelden. Het liep niet altijd zo af. De 
woeste blikken in de ogen van de vechtersbazen maakten duidelijk dat er bloed moest 
vloeien. Vier politieagenten waren er voor nodig de heethoofden te overmeesteren. De 
woestelingen werden ter afkoeling in een cel gezet.

- Henk Knijpinga en verloofde Beppie Welsum, met links vrouw Korporaal. Op 
de voorgrond haar jongste dochter, die in 1954 een cadeau overhandigde aan 

Koningin Juliana tijdens een bezoek aan het Brabantse Dorp -

Vaarwel oude Willemsbrug
Vijfentwintig jaar geleden werd de Oude Willemsbrug gesloten 
voor alle verkeer. De brug, die meer dan 100 jaar dienst had 
gedaan, vormde op 1 juli 1981 nog een keer het decor bij de 
openingsceremonie van de Nieuwe Willemsbrug door koningin 
Beatrix en de toen nog jonge prins Willem Alexander.

In een nostalgische optocht kwamen op 
volgorde allerlei historische voertuigen 
voorbij, zoals oude vrachtwagens, 
autobussen, motoren, rijwielen en 
paard en wagens. Daarna volgde de 
sluitingsceremonie van de Oude Wil-
lemsbrug door burgemeester Andre van 
der Louw. Niet zolang daarna werd de 
Oude Willemsbrug onttakeld en voor 
sloop afgevoerd. Voor vele mensen 
een trieste belevenis om te zien en 

mee te maken. De brug werd in 1873 
ontworpen door de ingenieurs Van der 
Tak, Rose en Stieltjes en werd in drie 
aanbestedingen gebouwd. Op 21 mei 
1874 legde koning Willem III de eerste 
steen en door het ontsteken van zestig 
gaslantaarns werd in 1878 de brug voor 
het publiek opengesteld. In de mei-
dagen van 1940 vormde de brug een 
obstakel voor de Duitse opmars, want 
zes mariniers belemmerden vier dagen 

de doorgang tot aan het fatale bombar-
dement op 14 mei, die ze tot overgave 
dwong. De zogenoemde ‘Zwarte Dui-
vels’ waren de heren Bernouw, Clijsen, 
Homberg, Rozenburg, Seegers en Tim-
merman. Omstreeks 1925 werd de brug 
opgevijzeld om de onderdoorvaart van 
schepen te verbeteren. Toen werden 
tevens de aan beide zijden geplaatste 
mooie toegangstorentjes verwijderd. 
Heel bekend voor vele ouderen was 
Jaap Noteboom die als straatveger 
van 1930 – 1951 de brug schoon heeft 
gehouden en bekend stond als ‘Japie 
van de Brug’. 

Leen van Vreewijk

Toen duikers in 2002 reparatiewerkzaamheden 
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.

Amicitia

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 schilderijen 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 bedoeling het opnieuw in de vaart te brengen.
Tijdens een bijzondere expositie in de Laurenskerk te Rotter-
dam, zijn de tien grote en acht kleine doeken van Cees van Hal 
te bewonderen en worden zij te koop aangeboden. 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).
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Leo Peute Schilderwerken

Voor al uw saus- en schilderwerk 
zowel binnen als buiten
Tel.: 06 - 41 49 44 09

Email.: marbella790@hotmail.com

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

1988 - 

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

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

Johan Huizingastraat 17
3069 WN  Rotterdam

Zevenkamp

Telefoon 0628172394

Rijksgediplomeerd
sinds 1981

Gratis oor- en
nagelbehandeling

Eventueel
halen en brengen

Getrouwd met een verstekeling
Na de oorlog gingen wij in de Brabantsestraat wonen. 
Daar woonden ook mijn opa en oma Schuurmans, evenals 
de families Van Dal, Rijfkogel, Bakker, Naaktgeboren en 
Diepbrink. Met mijn vriendinnen gingen we fi lm kijken in de 
Pastorie en later in Colosseum aan de Beijerlandselaan.

Ik liep vier keer per dag naar 
school in de Zwedenstraat, waar 
we van 9 tot 12 en van 2 tot 4 
les kregen. Voor en na schooltijd 
trainde ik bij zwemvereniging RET 
in het Oostelijk zwembad en ben 
nog eens Nederlands kampioen 
geworden in het Sportfondsenbad.
Met de balletacademie van Corrie 
Hartong op het Haringvliet heb 
ik nog meegelopen in de eerste 
dansoptocht door Rotterdam (het 
zou fantastisch zijn als daar nog 
foto’s van waren). 
’s Avonds fl aneerden wij op de 
Beijerlandselaan, Groene Hilledijk 
en de Dreef. Ik was nog erg jong 
en vond dat machtig interessant, 

maar ik moest wel vroeg thuis zijn, 
anders kreeg ik klappen.
’s Zomers zwommen wij bij pier 
12 in de Waalhaven en op een 
dag nam een groep jongens mijn 
badtas mee. Ze reden weg op hun 
Puchjes en riepen dat ik hem ’s 
avonds op de Beijerlandselaan kon 
komen ophalen. Ik kreeg hem toen 
terug van een nozem die later heel 
Rotterdam in spanning hield door 
spoorloos te verdwijnen. Ik ben 
nog ondervraagd of ik wist waar hij 
was, maar dat wist ik ook niet.
Hij bleek als verstekeling met een 
vriend op de Zuiderkruis naar New 
York te zijn gevaren. Daar waren 
ze in de haven overboord gespron-

gen, maar werden door de politie 
uit het water gevist. Later ben ik 
met hem getrouwd en zijn we gaan 

inwonen in de Nozemanstraat, 
waar we drie kinderen hebben 
gekregen.

M.S. Schuurbiers
Rotterdam

- Vier nozems bij elkaar op de hoek Beijerlandselaan, naast Colosseum. Links staat verstekeling 
Frans Schuurbiers met naast hem Cor Langstraat en Cor van Gaalen, de vierde is onbekend -

Zevende klas
Zomaar een foto uit 1933 van 
de zevende klas van de school 
van mijnheer Van de Berg in de 
Klaverstraat in Charlois. Zelf ben 
ik het tweede meisje, staand vanaf 
links. De meisjes naast mij zijn 
Sjanie Verschoor, Geert Braven-
boer, en Marie Lems. Naast de 

twee jongens staat meester Lezer 
en de ander is mijnheer Van den 
Berg.

Dini Krol- van den Tol
Goudenregenplein 112
3203 BN Spijkenisse

Tentoonstelling van 21 juli - 23 oktober 2006

Varen in oorlogstijd
De tentoonstelling ‘Varen in oorlogstijd, rond de wereld en in Indië’ vertelt het verhaal 
van een jonge Rotterdammer, die de Tweede Wereldoorlog voornamelijk op zee beleefde. 
Aan het begin van de oorlog was hij ver van Europa vandaan met het Amerikaanse zeil-
schip de Yankee mee op wereldreis. 

Later voer hij op de Nederlandse 
koopvaardijschepen Kota Gede, 
Weltevreden en Garoet, in dienst 
van de geallieerden. Hij was oogge-
tuige van de Japanse inval in Indië 
en van de ontruiming in februari 
1942 van de haven van Tjilatjap. 
In 1944 is hij omgekomen, toen de 
Garoet in de Indische Oceaan door 
een Duitse duikboot werd getorpe-
deerd.
Het verhaal van Jop Dutilh richt 
de aandacht op de lotgevallen van 
individuele mensen in oorlogstijd. 
De tentoonstelling geeft impressies 
van de gebeurtenissen in de Pacifi c 
en in het voormalig Nederlands In-
dië, vlak voor en tijdens de Japanse 
bezetting.
Deze expositie is mede geba-

seerd op het in september 2006 te 
verschijnen boek over Jop Dutilh: 
Varen rond de wereld in Oorlogs-
tijd, door F. Luidinga. Onder meer 
worden foto’s, fi lms en curiosa 
getoond, die Jop Dutilh zelf heeft 
gemaakt en verzameld

OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam 
Veerlaan 82-92,  
3072 ZZ Rotterdam

telefoon 010-484 89 31 
www.ovmrotterdam.nl
openingstijden dinsdag t/m vrijdag 
10 – 16 uur, zondag 12 tot 16 uur

Met de metro naar station Rijn-
haven, overstappen op bus 77 
richting Katendrecht, uitstappen 
halte Rechthuislaan. Per auto volg 
havennummer 1283
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‘Hand in hand’ in ‘Valkenburg 
aan de Geul’
Het is alweer een maand geleden en de ‘voetbalgekte’ 
was nog helemaal niet losgebarsten. Wat wil je ook, het 
moest nog Pinksteren worden en het weer was bar en 
boos. Koud, regenachtig, herfstachtig weer en dat eind 
mei. Ik werd gebeld vanuit Valkenburg a/d Geul, hemels-
breed vier kilometer van ons huis, door een van mijn nicht-
jes, Mart van P. van de Gorgiashof uit Rotterdam-Zuid. 

Zij logeerde met twee zussen, Tinie 
A. en Lenie O. acht dagen in Hotel 
Monopole en u raadt het al…  ze 
kwamen gedrieën op bezoek en 
we hebben heel wat afgelachen. 
Nu ken ik nogal wat mensen in het 
mooie Valkenburg, bij Rotterdam 
vergeleken is het ook maar een 
groot dorp, en ik kom wel vaker 
in Monopole. Dus sprak ik met de 
eigenaresse een ‘verrassing’ af voor 
het reisgezelschap van de Ouderen 
Bond, zijnde een bus vol vrouwen 
en vijf mannen: ‘Ik zou die avond 
in het cafégedeelte van het hotel 
voor de Rotterdamse gasten ac-
cordeonspelen’.

En een verrassing werd het! Niet 
in de laatste plaats voor mijn drie 
nichtjes en zéker ook voor mij. 
Ik heb zelden een enthousiaster 
publiek meegemaakt. Wat was het 
heerlijk om al die nummers uit de 
Oude Doos weer eens te kunnen 
spelen; liedjes die mijn oom Jan 
Z. vroeger zong met de stem van 
Willy Alberti: ‘Droomland, Beel-
den uit mijn kinderjaren, Ketelbin-
kie en Het Oude Lied’. De mensen 
uit IJsselmonde en Lombardijen 
vroegen om liedjes als ‘En altijd 
varen de schepen aan Katendrecht 
voorbij,’ bekend door Joke Bruijs 
en ‘Ben je in Rotterdam gebo-
ren…’  Het café was over de gehele 

breedte één groot, gezellig koor en 
toen kwam een mevrouw vragen 
of ik misschien ook het Lied van 
Feyenoord kon spelen?
Ja, wat dacht je? En de hele tent 
ging plat voor ‘Hand in Hand, 
Kameraden’ inclusief de rollator-
polonaise. De later binnengekomen 

leden van een landelijke, chique 
motorclub sloten zich mét hun 
dames luid meezingend bij de ge-
nietende Rotterdammers aan en zo 
klonk ‘Het Voetballied bij uitstek’ 
koninklijk in ons Geulstadje. Dat 
was een glorieus moment, mooier 
dan welk ‘We are the champions’ 

dan ook ons had kunnen bezorgen.
Nog hartelijk dank trouwens voor 
de ‘fanmail’ en de telefoontjes! Ik 
had niet verwacht dat ik zo veel 
reacties zou ontvangen op mijn 
stukje in nummer 12.

Cora M.S. Okhuizen - Zuurveld

Diergaarde Blijdorp, eindeloos vermaak…..
Wij woonden dichtbij diergaarde Blijdorp en hadden 
thuis een gezinsabonnement op “De Diergaarde”. Eén 
keer per jaar tastte mijn vader diep in zijn buidel en voor 
40 gulden hadden wij een jaar lang voor negen personen 
eindeloos vermaak.

Alle gezinsleden hadden een 
toegangskaart. Pa en Moe mét een 
foto, wij, “de jongens” een kaart 
zonder foto. Daardoor konden niet 
alleen wij, maar ook onze vriendjes 
gratis naar binnen. Wij liepen met 
onze kaart langs de portier naar 
binnen en gaven deze verderop 
door het hek aan het vriendje dat 
dan ook naar binnen kon.
In de vakanties, ook ’s winters, 
brachten we er hele dagen door. 
Van Moe kregen we een paar 
boterhammen mee, maar niks te 
drinken. “Er zijn toch kranen in de 
Diergaarde?” Natuurlijk was er een 
kraan in het toilet in de Rivièrahal, 
maar liever dronken we het water 
dat de oppassers voor de dieren 
gebruikten. Het kwam uit een 
kraan die buiten aan een houten 
schuur zat, dichtbij de speeltuin. 
Uit die kraan kwam “wit water”, 
doordat er veel kleine luchtbelletjes 
in zaten. Heerlijk vonden we dat!

Favorieten
Favorieten in de speeltuin wa-
ren de Chinese schommel en de 
waterbaan, een katrol met handvat 
waaraan je hangend een waterplas 
over moest. Stopte je te vroeg dan 
haalde je onherroepelijk een zei-
kerd. Maar ach, eer je thuis kwam 
was je alweer opgedroogd.
Ieder weggetje, ieder hok, de 
oppassers en alle beesten kenden 
we. De olifanten zoals Sonja en 
Aïda zelfs bij naam. Ze hadden hun 
eigen plek in het binnenverblijf. 
Binnen werd een dun kettinkje aan 
een ring in de betonnen vloer om 
één van hun voor- en achterpoten 
gedaan en tot onze verbazing 
bleven ze daardoor netjes op hun 
plaats staan. Toen wij eind jaren 
veertig diergaarde Blijdorp bezoch-
ten, was Sonja er dus al. Vorig jaar 
is ze gestorven.
De nijlpaarden zijn ook onverge-
telijk. Ze zaten in hun vreselijk 
kleine bakkie water, net of ze in 
een badkuip zaten. En daar, onder 
zo’n dik lijf, zat soms nog een jong 
ook. Ze legden hun grote koppen 
met opengesperde bek op de rand 
van het bassin en dan gooiden wij 
onze boterhammen erin.
Een keer kwam mijn boterham 
op de rand van zo’n grote bek 
terecht. Het beest scheen dit niet 

op te merken. Dat vond ik zonde 
van mijn boterham en dus wilde ik 
die van zijn grote lip afpakken om 
opnieuw te gooien. Toen mijn hand 
de lip aanraakte, sloeg die enorme 
bek met een vreselijke klap dicht. 
Mijn hand was nat van de nijlpaar-
denkwijl en nog griezel ik bij de 
gedachte dat mijn hand in die bek 
vast had kunnen zitten.

Schrik
In dezelfde hal hadden ook de apen 
hun binnenverblijven. De goril-
la’s vonden we geweldig. Vooral 
het reusachtige mannetje en hoe 
hij liep! Met hoog opgetrokken 
schouders, op z’n naar achteren 

gekromde vingers. Daarbij keek hij 
ons zeer doordringend aan en sloeg 
zo hard op zijn borst dat het op 
tromgeroffel leek. 
Eens stond in De Rotterdammer 
(ons dagblad in die tijd) dat er een 
nieuwe tijger uit Sumatra was aan-
gekomen. Die moest ik zien! Hij 
zat in het binnenverblijf. Bovenaan 
de stenen trap stond een houten 
schot voor de openstaande deuren 
om de mensen buiten te houden. 
Ik klom over het schot en liep 
behoedzaam naar binnen. Achterin 
zag ik, in één van de kooien, de 
wilde tijger inééngedoken liggen. 
Het was heel stil in het verblijf en 
ik sloop dichterbij. Toen, volstrekt 

onverwachts, gebeurde 
het. Met een afgrijselijke brul 
sprong de tijger op me af. Hij 
kwam met een enorme dreun tegen 
de tralies, die het geweld gelukkig 
konden weerstaan. Nooit van m’n 
leven heb ik zo’n spurt en zo’n 
sprong gemaakt. In één keer over 
het hoge schot en toen tuimelde 
ik van de stenen trap verder naar 
beneden. Fanny Blankers-Koen, 
onze heldin hordelopen in die tijd, 
was er niks bij. Thuis had ik voor 
mijn geschaafde knieën een ander 
verhaal…

Dick Groeneveld
Barneveld



Het dak er af in financieel Nederland
Ogenschijnlijk gewone mensen, werkend in een heel normaal kantoor, 
houden zich bezig met op het eerste gezicht hele normale zaken, die elk 
ander fi nancieel kantoor ook doet. Niets is minder waar.

“Wij houden ons bezig met een ware fi nanci-
ele revolutie. Een kentering waardoor mensen 
weer kunnen ademen. We hebben een visie 
die het mogelijk maakt dat de mensen in Ne-
derland weer durven dromen. Sterker nog wij 
maken voor velen hun droom waarheid.”
Aan het woord is een enthousiaste Roy 
Slager, accountmanager bij de fi rma WESO-
Advies uit Helmond.
“Aan alle kanten wordt op dit moment in 
onze portemonnee gehakt en gesneden. Denk 
aan de nieuwe zorgwet, de belastingschijven 
die steeds hoger en dichter tegen elkaar aan 
kruipen. Dan de woonlasten die werkelijk de 
pan uit rijzen door steeds hoger wordende 
huur en koopprijzen. Als we alleen al denken 

aan het afschaffen van de aftrekbaarheid van 
de hypotheekrente krijgt menig politicus al 
nachtmerries. Wie zich op dat moment gaat 
verdiepen in wat verzekeraars ons voor-
spiegelen om zelf iets te ondernemen, krijgt 
te maken met logge multinationals die het 
grootste deel van ons zuurverdiende geld in 
eigen zak steken. Torenhoge rendementen 
blijken na aftrek van kosten en ‘tegenvallen-
de’ rendementen een zakcent te zijn. Hiervan 
zijn genoeg voorbeelden te noemen.” 

Allemaal zeer herkenbare zaken, maar wat 
kan een relatief kleine organisatie als WESO-
Advies hier aan doen? “WESO introduceert 
het product Winvestment. Een product dat 
een garantierendement biedt van 8% effectief 
op jaarbasis, netto. 
Een rekenvoorbeeld: Piet heeft een huis ter 
waarde van € 200.000,- met een hypotheek 
van € 100.000,-. Door middel van Winvest-
ment sluit Piet een nieuwe hypotheek af van € 
150,000,- . Hij betaalt hierdoor € 6000,- rente 
en ontvangt uit Winvestment € 4000,- wat 
hem op een maandlast van € 166,- bruto 
brengt. Als we dan stiekem nog de belasting 
meerekenen, komt hij op een netto maandlast 
van nog geen € 50,- uit. Ik hoef u niet uit te 
leggen wat er gebeurt als deze verschillen 
groter worden. Dat noem ik fi nanciële vrij-
heid.”
Het ziet ernaar uit dat Weso met dit product 

heel wat stof zal doen opwaaien zeker als 
men ziet dat WESO ditzelfde kan bewerkstel-
ligen met direct geld, pensioengeld en gouden 
handdrukken. Wilt u weten of ook voor u 
wat meer fi nanciële vrijheid gecreëerd kan 

worden, stuur dan onderstaande bon naar:
WESO-Advies
Stapelovenweg 2b
Postbus 307
5700 AH Helmond
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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

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

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!

INFORMATIE AANVRAAG

 Ja, ik wil graag ingelicht worden door een van uw adviseurs hoe 
 ik meer fi nanciële vrijheid kan krijgen.

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoon

E-mail

(advertorial)
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Peter Beaujean, ‘babyboomer’ (1947), avonturier, voor-
malig waterskikampioen van Nederland, maar vooral ook 
kenner van het continent Afrika kijkt na talloze reizen 
naar dit zwarte deel van de wereld heel anders tegen 
onze zogenaamde westerse cultuur aan. ”Wie eenmaal 
met Afrika in aanraking komt, wordt er door besmet. Zo-
wel positief als negatief. In haast geen ander deel van de 
wereld ‘leven’ de doden daar veel meer dan de levenden. 
Het is een echte geesteswereld”, zegt hij mysterieus.

Beaujean: “Mensen van onze ge-
neratie hier, dus zeker ook de 50-
plussers die De Oud-Rotterdammer 
lezen, verliezen uiteindelijk hun 
moeder en vader en worden wees. 
Een ieder van ons kan zijn of haar 
verhaal daarover vertellen. Over 
het moment van overlijden, de 
begrafenis, het verdriet, het hele 
rouwproces, noem maar op. Het 
verlies van je ouders, vroeger of 
later, is voor ons allen meestal 
bijzonder emotioneel. Hoe anders 
is dat in Afrika.”
Peter Beaujean, die eerst als 
loodgieter het gelijknamige instal-
latiebedrijf samen met zijn vader 
in Rotterdam runde, kwam voor 
het eerst van zijn leven in 1974 
terecht in het West-Afrikaanse land 
Togo. ”Ik was meteen verkocht’’, 
zegt hij spontaan. “Besmet met het 
Afrikaanse cultuurvirus. Vooral 
raakte ik gefascineerd door de 
kunst. Zoals oude beelden, mas-
kers, armbanden, brons-, ijzer- en 
zilverwerken. Ik begon toen van 
alles en nog wat te verzamelen. Zo 
ook handgesneden kunstwerken 
van ivoor, die je toen nog vrij op de 
markt tegen redelijke prijzen kon 
kopen. Van de betekenissen van die 
kunstobjecten begreep ik in die tijd 
weinig, maar ze boeiden me zeer.”
Wat in 1974 als een avontuurtje be-
gon, ontwikkelde zich al snel, ook 
voor zijn inmiddels meereizende 
echtgenote Wilma, tot een ware 
obsessie. Het echtpaar Beaujean 
reisde, vaak met Landrovers, van 
zuid-, naar midden- en noord-
Afrika. Zij doorkruisten meerdere 
malen de verzengende woestijn-
hitte van de Sahara, tot aan landen 
als Mali, Burkina Fasso, Benin, 
Ghana, Uganda, te veel om op 
te noemen. Togo bleef echter als 
thuisbasis hun favoriet. 

‘Gallery Tounkara’
In 1996 besloten zij aan het 
Rotterdamse Pijnackerplein 27b 
een galerie op te richten vol met 
Afrikaanse kunst (etnografi ca), ge-
naamd ‘Gallery Tounkara’. Daarin 
staan inmiddels duizenden voor-
werpen zoals  ‘voorouderbeelden’, 
Benin-bronzen, kleurrijke danskle-
derdrachten van Ashanti-vrouwen 
uit Ghana, terra cotta’s van de Nok 
in Nigeria, melkstandaarden van 

de nomadische Touareg uit Niger, 
orakelborden van de Yoroba’s uit 
Niger die er de toekomst mee voor-
spelden door er botjes op te gooien. 
Ter gelegenheid van het tienjarige 
bestaan van hun galerie is een 
gloednieuwe website ontwor-
pen (www.gallerytounkara.com) 
waardoor een ieder een kijkje kan 
nemen in deze Afrikaanse kunst-
keuken.
Het Rotterdamse Wereldmuseum 
zou er jaloers op kunnen zijn. Zo-
wel de bezoekers aan hun galerie 
als die van hun website komen 
uit het hele land, van Maastricht 
tot Groningen. Voor het overgrote 
deel zijn het verzamelaars in de 
leeftijdscategorie vanaf 45-plus tot 
ver in de zeventig.

Magneet
Peter Beaujean vervolgt: “Afrika, 
de kunst en cultuur en de mensen 
beginnen pas voor je te leven als 
je er een paar keer bent geweest. 
En elke keer weer, terug in Eu-
ropa, blijft dit werelddeel als een 
magneet aan je trekken. Aan de 
ene kant is het leven daar kei- en 
keihard, een mensenleven is er 
weinig tot niets waard. Ik heb eens 
gezien hoe ze een dief in het water 
van een haven hebben gegooid. 
Ze bleven die man net zo lang met 
pikhaken afstoten en bewerken 
tot hij als een rat verzoop. In onze 
ogen onmenselijk.
De keerzijde is dat de Afrikaanse 
landen zo rijk zijn aan natuurpracht 
dat je er, of je wilt of niet, door 
gefascineerd raakt. De verering 
van hun voorvaderen is onnoeme-
lijk groot. Hier zeggen ze met een 
bijbelse term uit de oudheid ‘eert 
uw vader en moeder’. Daar doen 
ze dat nog veel heftiger nadat die 
zijn overleden. ‘Voorouderverheer-
lijking’ dus. Een begrafenis gaat 
gepaard met bijzondere rituelen, 
kleurrijk met dans en gezang, zo 
totaal anders dan hier. De meeste 
Afrikanen geloven dat hun ‘doden’, 
zeker hun vaders en moeders, 
voortleven in een geestenrijk. 
Ze kunnen zelfs uitzinnig van 
vreugde zijn dat hun dierbaren 
bevrijd zijn van hun armoedige 
aardse bestaan en tot in de onein-
digheid als geesten verder leven. 
Die geesten kunnen goed- en 

kwaadaardig zijn, net als mensen. 
Ze kunnen je als kwelgeesten 
blijven achtervolgen, maar je ook 
helpen, zolang je voor hen maar 
goed bent. Dat vind je ook terug in 
hun beelden, maskers en amulet-
ten. Die hebben allemaal met hun 
voorouders te maken en krijgen 
een ereplaats in een hut of in een 
fetisjhuisje”, aldus de Afrika-spe-
cialist.

Fetisj
Een apart hoofdstuk in die cultuur 
vormt het begrip ‘fetisj’ oftewel 
fetisjpriesters, ook wel ‘witchdoc-
ters’ genoemd. Beaujean: “Zo ben 
ik al jarenlang bevriend met een 
fetisjpriester uit Ghana. Glawu is 
zijn naam. Hoewel ik zelf niet zo 
veel waarde hecht aan dat voor-
oudergedoe, heb ik veel respect 
voor deze priester. Voordat ik aan 
een nieuwe Afrikaanse reis begin, 
raadpleeg ik hem. Hij beschermt 
je tegen het kwade, zorgt voor een 
goede gezondheid, goede zaken en 
een veilige terugreis. 
Tijdens de ceremonie die hij ver-
richt strooit hij zeven keer met een 
zwart kruid. Daarna steekt hij die 
kruiden stuk voor stuk in brand en 
spuugt erop met een lokale drank. 
Daardoor ontstaan steekvlammen. 
Bij dit ritueel ligt altijd een leren 
zakje met zijn amuletten, en bij 
elke steekvlam zegt hij spreuken, 

die voor ons niet verstaanbaar zijn, 
een soort abracadabra. En geloof 
het of niet, ik voel mij daarna stuk-
ken prettiger en berensterk. Soms 
duurt dat maandenlang. 
Misschien allemaal bijgeloof, maar 
de meeste Surinamers hier en een 
groot deel van de zwarte bevolking 
in Amerika geloven er heilig in. 
Zoals ook in de ‘geluksstenen’ die 
ze in hun beursjes ronddragen. In 
Nederland geloofden trouwens 
onze opa’s en oma’s in een geluks-
kastanje.”
De ongedwongen levenswijze van 
de gemiddelde Afrikaan is volgens 
Peter Beaujean iets waar wij 
een goed voorbeeld aan kunnen 
nemen. Hij zegt tot slot: “Als je in 
de huizen van de handelaren komt, 
mag je overal kijken tot in hun 
opslagplaatsen toe. Ze staan niet 
achter je te dringen met mooie ver-
kooppraatjes, je krijgt alle tijd om 
uit te zoeken wat van je gading is. 
Maar als je eenmaal je keuze hebt 
gemaakt, begint de uitputtingsslag. 
Soms dagen van loven en bieden. 
Ze nemen er alle tijd voor in de 
wereld.
En als ze eenmaal geld hebben, 
stoppen ze met werken. Zetten ze 
het op een zuipen, feesten, net zo 
lang tot het geld weer op is. Ja, die 
wereld spreekt mij wel aan.”

Jim Postma

- Peter Beaujean met een van zijn beelden -

Geachte
redactie,

- Theetijd -

Vakantieschool
In nummer 12 van De Oud-Rot-
terdammer stond een stukje over 
de Rotterdamse Vakantieschool in 
Hoek van Holland.
Mijn man (toen verloofde) was 
kwekeling met akte en verdiende 
daar twintig gulden per maand mee.
Als hij drie weken als leider met de 
vakantieschool meeging, verdiende 
hij zestig gulden en dat was mooi 
meegenomen om voor je trouwen te 
sparen.
Hij hoorde bij de groep die dagelijks 
met de boot ging. De jongens 
kwamen uit een tehuis in de Van 
Speykstraat, ik meen een tehuis 
voor moeilijk opvoedbare jongens.
Onderweg naar de boot en op de 
boot was er heel wat te beleven. 
Een strenge hand was dan ook wel 
nodig, maar gelukkig heeft hij het 
altijd als een fi jne vakantie ervaren.
C. Stortenbeker-Heukels

OMS Oranjeboomstraat 
Ik heb eerder al eens een oproepje 
geplaatst voor oude schoolvriendin-
nen en klasgenootjes van de OMS 
Oranjeboomstraat van juffrouw 
Jansen uit de periode 1947-1953. 
Ik heb er een paar gevonden en ook 
wat leuke reacties gehad, maar het 
grootste deel mis ik nog.
We zoeken o.a.: Olga Blok of 
Keizer, Ineke Vermaat of Ver-
steeg, Nelly Kok, Betsy de Ruyter, 
Jopie Sheafer, Tineke Stekebee of 
Brandenburg, Wil Schultz, Miep 
Boerboom, Corry Koelenbeek, Han-
nie Giesen, Jopie Heyboer, Beppie 
Koot, Annie Putters, Ida Noten-
boom, Nel Roos, Joke van ’t Veer, 
Annie Adrichem en Fiep Doedijns.
Als er mensen zijn die zich op de 
foto herkennen, kunnen ze contact 
opnemen met Teuny v. Buitenen-
Witte 0181-314119.

Arend en Zeemeeuw
Naar aanleiding van het berichtje 
van mevrouw Van Wingerden-De 
Boek ontving de redactie enkele fo-
to’s van activiteiten. Het plaatje van 
de handwerkende meisjes in 1950 
willen we u niet onthouden. 

De Afrikaanse wereld van Peter Beaujean:

‘Feesten en zuipen 
tot je geld weer op is’



KOM KIJKEN. RUIKEN EN VOELEN BIJ DE
LEUKSTE KAPSALON & BESTE HAARPROFESSIONALS
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10% KORTING
OP DE VOLGENDE DAGEN:

DINSDAG

PERMANENTDAG

WOENSDAG

KNIPDAG

DONDERDAG

KLEURINGSDAG
(+GRATIS LOWLIGHT)

VRIJDAG

FÖHNEN, WASSEN
& WATERGOLVEN

€ 15,-
Openingstijden:

Dinsdag van 08.30 tot 17.30 uur, Woensdag van 8.30 tot 17.30 uur
Donderdag van 8.30 tot 17.30 uur, Vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Zaterdag van 8.00 tot 15.00 uur

Rododendronplein 9, 3053 ES  Rotterdam, telefoon 010-4180414
Teldersweg 177, 3052 TG  Rotterdam, telefoon 010-4187246

Uw gezondheid staat bij ons voorop

www.biophotonen-centrum.nl

Abdijweide 41 3223 MD Hellevoetsluis

Tel.: 0181-337254

Biophotonen-Centrum Aanbieding: Een set accryl nagels 
€ 40,00 inclusief gratis 

nabehandeling en welkomstkado
Nagelstudio Sandra, Beerze 65, 3068 GC Rotterdam
Mob.: 06 - 49 77 27 68, Email: nagelstudiosandra@hotmail.com

Uw oude super 8-fi lmpjes of
videoband overgezet naar DVD
Bel voor inlichtingen 0626-834-840

of kijk op www.depcmonteur.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! 

Advies, reparaties, onderhoud en installaties

I&P Computerservice
VOOR UW COMPUTERPROBLEMEN
TELEFOON:0181-649831
MOBIEL:06-15422495

(OOK ’S AVONDS EN WEEKEND)
NO CURE, NO PAY

www.inpc.nl / info@inpc.nl

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

Schoonmaken
en restaureren 

van schilderijen 
Martine van der Plas
* 010   4611662 
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In het spionnetje

door Aad van der Struijs

Vier weken geleden moesten we nog aanmaakhoutjes voor de kachel hakken, zo koud 
was het. En in de afgelopen weken slaan koelkasten en vriezers bijna op hol, want de ene 
hittegolf komt na de vorige. Mopperen doen we, als echte Rotjeknorder, echter niet. Alles 
kan nog slechter.

Mijn blik in het spionnetje, dat ik 
14 dagen geleden met u deelde 
heeft weinig negatieve, maar 
meer positieve reacties opgele-
verd. Alle reacties heb ik nieuws-
gierig én belangstellend gelezen; 
uit de positieve reacties was op te 
maken op wie ik in mijn artikeltje 
m’n pijlen had gericht.
De schrijver van één negatieve 
reactie heeft helaas niet begrepen, 

dat mijn commentaar gericht 
was tegen de handelwijze van 
brigadier Gravesteijn en haar 
collega’s. Dat ik in De Oud 
Rotterdammer ‘een ordinaire bu-
renruzie probeer uit te vechten’, 
verwerp ik hartgrondig. Door een 
aanklacht van een echtpaar in 
mijn apartementengebouw, word 
ik door de Rotterdamse politie 
gezien als een verdachte van een 
misdrijf. Ik verstrek aan de politie 
– volgens mijn opinie – relevante 
informatie. Deze informatie wordt 
opgenomen in een concept-pro-
cesverbaal en zal, ná uittikken 
ervan, aan mij ter ondertekening 
worden voorgelegd. Als bericht 
uitblijft, wanneer ik dit procesver-
baal kan tekenen, informeer ik bij 
de politie Rotterdam-Delfshaven. 
Het antwoord van brigadier De 
Groot verbaast me en verwoord 
ik ook in het (deels) bekritiseerde 
artikel: “U hoort niets meer van 
de politie”.
Ik begrijp dus goed, dat de politie 
met veel tam-tam en machtsver-

toon een (onschuldige) burger 
mag verhoren, regelmatig over 
een misdrijf spreekt, geen oog of 
oor heeft voor de situatie waarin 
deze burger verkeert, een offi ciële 
verklaring opneemt en dan verder 
in alle talen zwijgt.
Om dit als ‘een ordinaire buren-
ruzie’ te benoemen, gaat mij iets 
té ver.

De Vierasser
Kort geleden schreef ik over m’n 
goede vriend Chris Mark, die met 
spoed in het IJsselland-ziekenhuis 
was opgenomen. Na een langdu-
rige operatie zweeft Chris nog 
steeds op het randje van ‘hier en 
daar’.
In het ziekenhuis werd hem door 
een vertegenwoordiger van de 
Stichting Romeo (de club die 
alles doet om Rotterdamse trams 
in een museum te bewaren) het 
eerste exemplaar van het boekje 

‘De Vierasser’ overhandigd. Dit 
54 pagina’s tellende boekwerkje 
is door Chris Mark geschreven 
en bevat tientallen, veelal nog 
nooit gepubliceerde, foto’s van 
die vertrouwde Rotterdamse tram 
op diverse plaatsen in de stad. 
Het boekje leert de lezer, waar de 
trams vandaan kwamen, waar ze 
(in de oorlog) naartoe gingen en 
waar uiteindelijk het sloperslot 
hen wachtte.
Het boekje kost rond de 10 Euro 
en is bij de Stichting Romeo ver-
krijgbaar: http://www.stichtingro-
meo.nl.

Ik zat bovenstaande regels te 
tikken, toen ik ineens een beeld 
zag van een oude vrouw bij een 
tram. Wat zoeken in m’n archief 
leverde deze prachtige foto op 
van Opoe Herfst, die bij een niet 
bestaande halte op de hoek Oude-
dijk/Vlietlaan door een conduc-
teur uit de tram wordt geholpen.
Toen Opoe Herfst op 29 juni 1948 
overleed, was ze met haar 106 
jaar de oudste inwoonster van 
ons land. Opoe was een markant 
fi guur(tje): ze was tenger, maar 
vief. Ze pafte heel wat sigaretjes 
(destijds cigaretten) weg, bezocht 
regelmatig de bioscoop en deed 
wat iedereen deed. Gewoon 
leven!
Ze stond model voor een uitdruk-
king die nog steeds gebruikt 
wordt in Rotterdam: ‘Zo oud als 
Opoe Herfst’.

Zomer
Hoewel mijn huidige zomerver-
blijf 25 km oostelijk van Rot-
terdam ligt, denk ik nog vaak met 
weemoed aan mijn (fi ets)tochtjes 
naar Hoek van Holland. Als het 
fi nanciële getij gunstig was, kon 
ik met de trein naar Hoek van 
Holland Strand. Veel vaker ging 
ik echter op de fi ets, over die 
ellenlange kronkelige dijk tussen 
Vlaardingen en Maassluis en 

verderop onderlangs de Maasdijk. 
Frappant genoeg was het nooit 
meer dan een dikke anderhalf uur 
trappen en dan was ik er.
Nu doe ik er in een zonnig week-
end met de auto niet veel korter 
over!
Hoek van Holland had en heeft 
iets bijzonders. Het is Rotterdam 
aan Zee, maar door de Zeeland 
Lijn destijds en de Stena Line 
nu heb je het idee, dat je bijna in 
Engeland bent.
De patattentjes en snackbars langs 
de Stationweg waren er toen en 
zijn er nu. Toen stonden de fi etsen 

meters dik langs de Boulevard, nu 
wordt elke vierkante centimeter 
als parkeerruimte gebruikt.
Eén ding is voor mij in al die 
jaren niet veranderd: toen vond ik 
op het strand 18-20 jarige meisjes 
in badkleding de moeite van het 
fi etsen waard. Nu ………. ach 
laat maar, een goed verstaan-
der heeft aan een half woord 
voldoende.

Spionneur

- Opoe Herfst -

- Drukte op de boulevard in Hoek van Holland -
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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

Schoenmakerij Agterberg
 Rodenrijselaan 54

Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
 Middenbaan Noord 47 
Kantoorboekhandel Voskamp
 Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee
 Binnenban Hoogvliet
DA Drogisterij
 In de Fuik
I.M.A. Carwash
 Nieuwe Langeweg 45

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 
Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
 De Lairessestraat 13a

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
Nel Ringelberg
Ik wil graag een oproep doen aan Nel Ringelberg 
die na de oorlog, volgens mij in 1946-1947 
bij de fam van Staalduinen aan de Noordland-
schedijk 15a te s’Gravenzande in huis heeft 
gewoond. Waarom weet ik niet maar misschien 
om wat aan te sterken of als hulp in de huishou-
ding. Er kwam ook wel eens een zus die Marrie 
of Mary heette.
Dus als van deze genoemde personen of andere 
familie met mij contact op zou willen 
nemen zou ik dat zeer op prijs stellen.
Leen en Ria van Staalduinen
Oudelandstraat 144, 2691 CH  ‘s-Gravenzande
(0174)413239, leenenria@kabelfoon.nl
-----------------------------------------------------
Tom de Groot
In een oud bedrijfsblad van Pakhoed vonden 
wij twee grote foto’s van Tom de Groot aan het 
werk bij de kranen, gemaakt door beroepsfo-
tograaf Leo van Breugel. Het zijn twee losse 
zwart/wit foto’s. Wij willen deze foto’s graag 
afstaan aan Tom de Groot, zijn familie of iemand 
die hem gekend heeft.
Dhr. H. Kruijmel
Simeon en Anna knr 707
Strevelsweg 350,  3075 BZ Rotterdam
------------------------------------------------------
De Maraboes
Wij organiseren een reünie voor oud-leden van 
‘De Maraboes’, tussen 1952 en 1956 onderdeel 
van het Zuider Volkshuis in tuindorp Vreewijk. 
We hebben al veel oud-leden gevonden, maar 
missen nog Kees de Ruiter en Jan Coppens. 
Kees woonde destijds in Rotterdam Zuid en Jan 
in Mathenesse, waar zijn moeder een boekwin-
kel had. Als iemand ze weet te vinden, kan hij 
contact opnemen met:
P. Nouwen
Klipper 139, 2991 KP Barendrecht
Tel. 0180-618974, Email: p.nouwen1@hetnet.nl
------------------------------------------------------
Jans
Ik zoek al jaren naar het boek ‘Jans’. Het verhaal 
speelt zich af in Kralingen, rond de Oude Dijk. 
De schrijfster is Wertenberg of Westerberg. Het 
boek heeft een rode kaft met gouden mesijes-
kopje. Wie kan mij helpen?
Ger Bouterse-Ulrich
Hoofdweg 532, 3067 GK Rotterdam
010-4804143
------------------------------------------------------
Foto
Ik zoek een foto van mijn grootvader, Hermanus 
van Eijk, geboren 24 september 1891 en 29 
november 1911 getrouwd met Trijntje Lems. 
Zij hebben gewoond in de Slotboomstraat en 
de Atjehstraat. Na een scheiding trouwde hij in 
1923 met Johanna van den Broek. Op 4 juni 
1928 overleed hij aan boord van de ss Maas-
dam en kreeg hij een zeemansgraf in de oceaan.
Hopelijk heeft iemand hem nog gekend en mis-
schien een foto van hem.
Jacoba de Melker-Moeliker
Anjerstraat 51, 3925 RA ’s Gravendeel
------------------------------------------------------

Clementstraat
Ik zoek enkele vrienden die met mij van 1948 
tot 1951 op de ULO hebben gezeten in de 
Clementstraat. Wij kregen les van de heer 
Giessen en hoofdonderwijzer Peper. Ik zoek Adri 
Prins en Aart Maliepaard uit de Gouwstraat, Jan 
Kreft uit de Wolphaertstraat, Adri Boender uit de 
Carnisselaan en Joke Haas uit de Korhaan- of 
Fazantstraat. Reacties naar:
J. Böttcher
Buizerdhof 28, 2651 WR Berkel en Rodenrijs
010-4519971
------------------------------------------------------
Clotilde
Ik ben al jaren op zoek naar twee boeken van 
Cecil Saint Laurent, genaamd Clotilde, de 
vlucht’’en ‘Clotilde pikante spel’. Wie kan mij 
hieraan helpen. Ik ben evt bereid ervoor te 
betalen.
M. Kleinjan-Kamp
Puitstraat 279, 3192 SJ Hoogvliet
010-2955279
------------------------------------------------------
Bakkerij Van Dijk
Wij zoeken voor een reünie collega’s die samen 
met ons, in de jaren 1964-’72, in de bakkerij en 
de winkel van banketbakkerij Van Dijk aan de 
Nieuwe Binnenweg hebben gewerkt. Voor reac-
ties kunt u contact opnemen met An Volkman 
010-2200206 of Joop de Groot, 0180-631515.
------------------------------------------------------
Spangen
Als oud bewoner van Spangen (Justus van 
Effenstraat) ben ik op zoek naar foto’s van 
die straat  en verder uit de wijk. Wie zou mij 
kunnen helpen aan fotomateriaal van het 
oude politiepostje boven aan de hol van de 
Spaansebocht bij het Marconiplein. Ook zoek 
ik een afbeelding van de oude St Nicolaaskerk 
die in de Schaepmanstraat tussen de pastorie 
en de jongensschool stond. Mogelijk kan en 
wil iemand mij een paar kopietjes van foto’s 
mailen. Uitziende naar enige reactie.
CJ van Aalst, vanaalst@12move.nl
------------------------------------------------------
Arend en Zeemeeuw
Naar aanleiding van mijn stukje in uw blad 
heb ik heel wat reacties gekregen. Wellicht 
leidt dit tot een kleine reünie, want ineens wil 
iedereen elkaar weer zien. Vooral leden van de 
Schiekade hebben gereageerd en daar komen 
er nog meer bij heb ik al begrepen.
Ikzelf heb mijn oude buurtjes weer gezien en 
we hebben heel wat afgelachen, veel herin-
neringen opgehaald en ik zie ze volgende week 
weer. Het zou leuk zijn als er meer mensen 
van Zuid reageren, daar heb ik één reactie van 
gekregen, van een mevrouw van 91. Daar ga 
ik volgende week naar toe, die schijnt ook veel 
foto’s te hebben van de oude moedergroep 
van mej. Hager. Men kan e-mailen naar a.de.
boek@hetnet.nl en u kunt kijken op de website 
www.klubhuisdearendendezeemeeuw.nl
Hartelijke groet aan Arenden en Zeemeeuwen
Agnes van Wingerden-de Boek

EEN BIJZONDER CADEAU!!
Deze prachtige BEWAARBOX is te koop in 
diverse winkels of te bestellen bij De Oud-
Rotterdammer. 
Wilt u de BEWAARBOX bestellen, maak dan 
€ 13,70 (incl. € 3,75 verzendkosten) over 
op giro 4220893 t.n.v. de Oud-Rotterdam-
mer te Nieuwerkerk a.d. IJssel. Vergeet niet 
uw naam en adresgegevens te vermelden.
De BEWAARBOX is ook te bestellen via 
internet: www.deoudrotterdammer.nl

9,95De bewaarbox is verkrijgbaar bij:
Rotterdam:
Archiefwinkel, Coolsingel
Rotterdam Store, Spaanse Poort 26
Boekhandel Van Rietschoten, Keizerswaard 8
Van Rietschoten Office Point, Keizerswaard 26
Kantoorvakhandel van Landegem, 
Walenburgerweg 114
Tabac&Gifts, Van Beethovensingel 30
Tabac&Gifts, Rododendronplein 5a
Multishop Boden, Binnenhof 21

Capelle a/d IJssel: Boekhandel Nic Visser, 
Centrumpassage 45-49. 
Hoogvliet: Boekhandel Voskamp, Binnenban.
Brielle: Bruna, Voorstraat 30, 
Maassluis: Boekhandel Koningshoek, 
Koningshoek 15-16.
Oud-Verlaat: Dijkshoorn, Wollefoppenweg 101.
Krimpen a/d IJssel: Boekhandel de Korf
Hendrik-Ido-Ambacht: Bruna, wc De Schoof
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Puzzel mee en win !!!
Voor de vele puzzelliefhebbers was de laatste puzzel in De Oud-Rotterdammer geen 
al te lastige opgave. Net als voorgaande weken werd er massaal gereageerd. De 
redactie controleert alle inzendingen nauwgezet en dankt de vele inzenders voor de 
vaak sympathieke boodschappen, die aan de oplossingen worden toegevoegd. Ook 
deze keer zijn er weer tien winnaars getrokken uit de stapel inzendingen, die de juiste 
oplossing; ‘Rotterdam, stad om in te werken en te feesten’ hadden gevonden. De win-
naars zijn:

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 20 JULI 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. apparaatje om muziekinstrumenten te stemmen; 7. schenkfles voor wijn; 13. muziek-
noot; 14. soort verlichting; 16. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam (afk.); 17. bruikbaar 
(verdienstelijk); 20. grote bontgekleurde papegaai; 21. edelmetaal; 23. houding (pose); 24. 
jongensnaam; 26. zuivelprodukt; 28. vlaktemaat; 29. spleet in een pen; 31. salvation army 
(afk.); 33. maanstand (afk.); 34. hemellichaam; 35. halsboord; 37. zeer hevige wind; 40. 
troefkaart; 41. gouverneur-generaal (afk.); 43. hoogste punt van een dak; 45. grote bijl; 
46. rekenopgave; 47. muzieknoot; 48. zwemvogel; 50. onroerende goederen (afk.); 52. 
int. autokenteken Egypte; 53. toegankelijk; 55. voortgezette opleiding (afk.); 56. iets uit 
liefhebberij maken of in elkaar zetten; 57. persoonlijk voornaamwoord; 58. plaats in België; 
60. doorschijnend; 61. florijn (afk.): 62. autoped; 64. oude lengtemaat; 65. god van de zee; 
67. betrekking/baan (Engels); 69. zachte metaalsoort; 71. opbergruimte; 72. zeepwater; 
73. dagelijks voedsel; 75. klap; 77. delfstof; 79. drugs anonymous (afk.); 80. trekdier; 82. 
vulkanisch produkt; 84. meisjesnaam; 85. slim (gewiekst); 87. as; 89. ogenblik; 90. dienst-
wagentje op rails; 92. Europeaan; 94. specerij; 96. Europa (afk.); 97. gedachtenbeeld; 99. 
Nederlandse norm (afk.); 100. zich verlustigen (verheugen); 101. netnummer.

Verticaal
1. Israëlitische kerk; 2. (vloer)tegel; 3. insekt; 4. veer aan een pijl; 5. godsdienst (afk.); 6. 
deel van gelaat; 7. overblijfsel van een gestrand schip; 8. bevroren water; 9. wapen van 
de Javanen; 10. paling; 11. mededinger; 12. pendelaars (reizigers); 15. paardenslee; 18. 
nachtroofvogel; 19. brandstof; 21. verpakkingsmateriaal; 22. tijdperk; 25. soort (genre); 
27. weide in het hooggebergte; 30. gewicht; 32. tropische boomvrucht; 34. korte nota of 
mededeling; 36. soort onderwijs (afk.); 38. tantalium (scheik. afk.); 39. rijksstudietoelagen 
(afk.): 40. windrichting (afk.); 42. voormuur van een gebouw; 44. bekend knaagdier; 46. 
loopstok; 47. belhamel; 49. kloosterzuster; 51. vrijgevig; 52. telwoord; 54. harde kern bij 
sommige vruchten; 58. amusant (sfeervol); 59. scheepstouw; 62. rap (vlug); 63. evenwij-
dig (gelijklopend); 66. Amsterdams peil (afk.); 67. de jongere (Lat. afk.); 68. buitengewoon 
onderwijs (afk.); 70. in memoriam (afk.); 72. turen; 73. kerkelijke straf; 74. afsluiting (van 
bijv. een fles; 76. octrooi (handelsmachtiging); 78. plaats in Brazilië (afk.); 79. aanwijzend 
voornaamwoord; 81. baardje; 83. runderen (algemene benaming); 85. vreemde muntsoort; 
86. binnenste van iets; 87. rond stuk hout; 88. gerekt (rijzig); 91. vogeleigenschap; 93. 
salvis omissis (afk.); 95. ontkenning; 97. lidwoord; 98. mobiele eenheid (afk.).

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

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99

100 101

11 53 89 69 22 65 97 28 75

57 1 34 8 49 90 18 46 59

77 95 24 60 17 82 48 4 92 40

Jan Groenenberg, Rhoon
A. Grisnigt, Hoogvliet
W.J. Olsthoorn, Rotterdam
Ria Borsje-de Weger, Prinsenbeek
A.C. Rijnsburger, Bergschenhoek

C.F. Eijke, Vlaardingen
H. Termijn, Rotterdam
C. Prins, Hellevoetsluis
H. Bak-Zeedijk, Hendrik Ido Ambacht
J. Lommerse, Rotterdam

Eerst ging je naar het Koninginnehoofd 
aan de Wilhelminakade waar de Holland 
Amerika Lijn was gevestigd. Daarna 
was de overtocht langer, want naar de 
Veerhaven aan de overzijde bij de Wil-
lemskade was een heel eind. Voor vijf cent 
had je een heerlijke lange tocht op een 
kleine, maar gezellige veerboot. Dit zijn 
jeugdherinneringen van net na de oorlog, 
want de metrotreinen zorgden nu voor 
het vervoer van zuid naar noord. Des-
tijds leek alles zo vredig in Katendrecht, 
net of er de afgelopen periode niets aan 
de hand was geweest. Toch hebben de 
kranten in de jaren zeventig bol gestaan 

met nieuws over deze woonwijk waar de 
prostitutie moest verdwijnen om plaats te 
maken voor nieuwbouw en renovatie. Zo 
werden op last van B&W vele bordelen 
en seksclubs gesloten met inzet van de 
mobiele eenheid. Nadat ‘Red Katendrecht’ 
was opgericht, een actiegroep van de 
bewoners, werden de ruiten van bordelen 
ingegooid waardoor de meisjes van plezier 
brodeloos werden. Dit tot woede van de 
pooiers aldaar. Een hoogtepunt van het 

confl ict was in 1975 toen het wijkgebouw 
in brand werd gestoken en de woning van 
wethouder Van der Have werd beschoten. 
Vele ideeën voor een nieuwe locatie van 
een eroscentrum passeerden daarna de 
revue, maar een geschikte locatie is maar 
niet te vinden in de ‘voorheen’ grootste 
havenstad van de wereld. Wel vaart er 
inmiddels een watertaxi tussen beide 
maasoevers.

Leen van Vreewijk

Spanning op Katendrecht
Weet je nog.....Weet je nog.....

Dertig jaar geleden stond ik op de 
Veerdam te luisteren naar het klot-
sen van de golven tegen de verlaten 
aanlegsteiger van het veerpontje in 
Katendrecht. Op de Nieuwe Maas 
voeren de vrachtboten gestadig voor-
bij, elk naar hun eigen bestemming. 
Enerverend om te zien en ik bedacht 
mij toen dat je nog niet eens zolang 
geleden vanaf dit punt kon overvaren 
naar de andere oever van de Maas. 

-  Delistraat in 1978 (verz. L.v.V.)   -

In de Breestraat (zo noemden wij die, 
maar de goede naam was geloof ik 
Bredestraat) was de groentewinkel 
gevestigd van Vreugdenhil. Ik werd 
door mijn moeder vroeg gewekt en 
mocht dan met Giel, de knecht van 
de groenteboer, met paard en wagen 
meerijden naar het Noordplein waar 
de groentemarkt was. Daar werd de 
wagen volgeladen met kisten snij-
bonen en naar het naast de winkel 
gelegen pakhuis gebracht.

Het schoonspuiten van de bonen gebeurde gewoon 
op straat. In het pakhuis stond een grote snijbonen-
molen.  Er zat een groot vliegwiel aan. Daar moest 
je aan draaien. Met vier man gelijk kon je de bonen 
insteken. Het was een gezellige boel. Er werd veel 
gezongen en gelachen. Het lied ‘We hebben een 
potje met vet’ was ook toen al bekend. Knecht Giel 
haalde de gesneden bonen op en deed die dan in 
grote vaten met steeds een laag zout ertussen.
We deden wedstrijd wie er het langst aan het wiel 
kon draaien. Het record stond dacht ik op drie kwar-
tier. Als het werk gedaan was kregen we als beloning 
een ijswafel bij Wolff in de van Spaanstraat. Twee 
wafels schuin op elkaar met daartussen het lekkerste 
roomijs dat je je maar voor kunt stellen en wie die 
dag het langste aan het wiel gedraaid had, kreeg er 
slagroom op. Zo’n enorme ijswafel kostte toen vijf 
cent.

Kees

Snijbonen
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Complex Nancy Zeelenberg
Dichtbij het winkelcentrum Zuidplein, openbaar vervoer en de snelwegen 
staat het complex Nancy Zeelenberg. Hier wonen is centraal wonen 
en met alle zorg-voorzieningen binnen handbereik. PWS beheert de 
complexen en Humanitas levert desgewenst 24 uur per etmaal een 
uitgebreid zorg- en dienstenpakket. Er is een lift in het complex aanwezig. 
U kunt gebruik maken van de recreatieruimte en een restaurant op 
de begane grond. Ook omwonenden maken hier gebruik van. 
Huurtoeslag is mogelijk op al deze woningen.

Voor meer informatie:
Huurinformatie: PWS Rotterdam, regiokantoor Prinsenlaan: 
(010) 750 67 00 of www.pwsrotterdam.nl

Zorg en voorzieningen: Humanitas (010) 461 51 00 of 
www.humanitasrijnmond.nl

Serviceflat Oosterwiek en
Serviceflat Prinsenwiek
Dicht bij het openbaar vervoer, winkelcentrum Lage Land en Alexandrium.  
Wonen in de Oosterwiek of Prinsenwiek is centraal wonen met alle 
zorgvoorzieningen binnen handbereik. PWS beheert de complexen en 
Humanitas levert desgewenst een uitgebreid zorg- en dienstenpakket. 
De Serviceflats hebben de beschikking over een restaurant of maaltijd-
voorziening, persoonlijke alarmering en diverse activiteitenruimten. 
De complexen zijn recentelijk gemoderniseerd. Regelmatig krijgen 
wij woningen vrij in deze complexen. U kunt deze huren of kopen. 
Huurprijzen vanaf  645,-.

Wilt u niet naar een bejaardenoord of verpleeghuis, 
dan hebben wij een woning voor U!

Heeft u interesse in het wonen 
in een van deze complexen?

Complex Jan van der Ploeg
In het charmante noorden van Rotterdam, met openbaar vervoer en 
de snelwegen in de nabijheid, vindt u het complex Jan van der Ploeg. 
Hier wonen is mooi en rustig wonen met alle voorzieningen binnen 
handbereik. PWS beheert de complexen en Humanitas levert desgewenst 
24 uur per etmaal een uitgebreid zorg- en dienstenpakket. Er zijn liften 
in het complex aanwezig. Huurtoeslag is mogelijk op al deze woningen.

Complex Carnissedreef
Dichtbij winkelcentrum Zuidplein, openbaar vervoer en de snelwegen 
staat het complex Carnissedreef. Hier wonen is mooi en rustig wonen 
met alle voor-zieningen binnen handbereik. PWS beheert de complexen 
en Humanitas levert desgewenst 24 uur per etmaal een uitgebreid 
zorg- en dienstenpakket. Er zijn liften in het complex aanwezig. 
U kunt gebruik maken van het uitstekende Humanitas restaurant van 
verzorgingshuis Hanny Dekhuijzen aan de andere kant van de straat. 


