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Zaterdag 11 november:

De Rotterdamse Dag in de Laurenskerk

Allerlei Rotterdamse organisaties 
presenteren zich met exposities, 
boeken, video’s, historisch materi-
aal, kunst, literatuur, fi lms en ga zo 
maar door. 
Tijdens de Rotterdamse Dag wordt 
de ‘Rotterdammer van het Jaar’ 
bekendgemaakt. Genomineerd zijn: 
Jan van der Linden, organisator 
en initiator van vele activiteiten in 
Hillesluis, Stichting Sportieve Han-
dy’s, verzorgt fi tness voor mensen 
met een visuele handicap of een 
niet-aangeboren hersenletsel, Stich-
ting Romeo, bewaart, renoveert, 
exposeert en exploiteert het mobiel 
erfgoed van het openbaar vervoer 
in de Rotterdamse regio en Hans 
Horsting, die een lange staat van 
dienst heeft in het maatschappelijk 
leven van Rotterdam en veel (vrij-
willige) functies met grote actieve 
betrokkenheid heeft vervuld.

Stemmen
Alle Rotterdammers kunnen hun 
stem uitbrengen info@onsrotter-
dam.nl. of schriftelijk  bij de Stich-
ting Ons Rotterdam, Postbus 53281, 
3008 HG Rotterdam. Rond 16.00 
uur maakt Sander de Kramer, eerder 
winnaar van deze prestigieuze titel, 
bekend wie de eretitel Rotterdam-
mer van het Jaar 2006 mag dragen. 
Alle genomineerden krijgen een 
oorkonde en de winnaar krijgt daar-
naast een beeldje ontworpen door 
kunstenares Corrie Ammerlaan. 

Diapresentaties en foto-exposities
De Rotterdamse dag is, naast deze 
verkiezing, vooral een dag voor en 

door Rotterdammers. Er zijn dia-
voorstellingen, foto-exposities, de-
monstraties en op het podium is de 
hele dag een non-stop programma 
waaraan meewerken: specialist op 
toetsen John Verkroost, entertainer 
en presentator Hans Somers, accor-
deonorkest Progressio-Marinucci, 
dansgroep Ashakiran, zanggroep 
“n Dolle Boel, Dameskoor “Betty 
Foks” en het Ridderkerks Smartlap-
penkoor.

De Oud-Rotterdammer
Het spreekt vanzelf dat ook De 

Oud-Rotterdammer op deze Rot-
terdamse Dag aanwezig is. Voor de 
tweede maal zelfs, al zal het velen 
nog ontgaan zijn dat De Oud-Rot-
terdammer ook vorig jaar in de 
Laurenskerk was. Tal van Rot-
terdam-fans maakten daar voor de 
eerste maal kennis met deze krant, 
die zich nu, een jaar later, mag ver-
heugen in een enorme populariteit 
en misschien wel de best gelezen 
krant in de regio Rotterdam is.
Presenteerden wij ons vorig jaar 
nog bescheiden en konden wij toen 
nog pas drie kranten laten zien, nu 

hebben wij er ruim een jaar opzitten 
en hebben wij veel meer te bieden. 
Tijdens de Rotterdamse Dag is er 
voor verzamelaars de mogelijkheid 
ontbrekende nummers te kopen 
(al zijn niet àlle nummers meer 
voorradig) en kunt u leuke geschen-
ken kopen in de vorm van mooie 
boeken, cd’s en bewaarboxen. In de 
stand van De Oud-Rotterdammer is 
ook auteur Wim de Boek aanwezig 
om zijn boek Onder de Trap te 
signeren.
Kom dus naar de Rotterdamse 
Dag in de Laurenskerk en maak 

kennis met De Oud-Rotterdammer, 
de meest Rotterdamse krant van 
allemaal.

Om zoveel mogelijk Rotterdam-
mers in de gelegenheid te stellen de 
dag te bezoeken, heeft de organi-
satie de toegangsprijzen dit jaar 
niet verhoogd. De toegangsprijs is 
€ 3,95, 65+ers en bezitters van een 
Rotterdampas betalen € 2,95 en 
kinderen tot 12 jaar € 1,95.

De Rotterdamse Dag duurt van 
10.00 – 17.00 uur.

De jaarlijkse Rotterdamse 
dag wordt net als vorig 
jaar gehouden in de Grote 
of Sint Laurenskerk. Deze 
oergezellige dag, waar de 
Rotterdammers met span-
ning naar uitkijken en alle 
Rotterdam-fans bekenden 
tegenkomen, valt dit jaar op 
zaterdag 11 november. Om 
10.00 uur gaan de deuren 
open. Stichting Ons Rot-
terdam, organisator van 
het evenement, rekent als 
vanouds op heel veel bezoe-
kers.

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

Tel. 010 - 447 99 00  www.vanderspekuitvaart.nl

Het vertrouwen van vijf generaties

Waardering voor dvd The Amazing Stroopwafels
Met hun dvd ‘Van Blankenburg tot 
Zwart Nazareth’ vult het trio The 
Amazing Stroopwafels een nostal-
gisch gat in de markt. De beeld- en 
geluidsschijf van Wim Kerkhof, 
Rien de Bruin en Arie van der Graaf 
met veertien songs vindt gretig 
aftrek. Roland Vonk van Radio 
Rijnmond kreeg bij de presentatie 
in het Gemeentearchief Rotterdam 
een offi cieel exemplaar uitgereikt. 
Aansluitend was het dringen voor 
het kopen van een gesigneerd exem-
plaar, zoals blijkt uit bijgaande foto.
Muziekkenner Vonk sprak lovend 
over het trio, dat bij een eerdere 
presentatie in een recensie werd 

omschreven als een ‘Kringlooptrio 
met een houtje-touwtje cd’. Dat was 
ingegeven door de eenvoud, het 
zonder opsmuk optreden en door 
het leven gaan van de al ruim 25 
jaar bestaande groep. En ook nog 
eens met songs die tot de verbeel-
ding spreken. Dat weet Amazing-
voorman Wim Kerkhof als geen 
ander en daarom werkte hij ander-
half jaar aan nieuwe songs die hij 
in samenwerking met onder meer 
het Gemeentearchief Rotterdam 
voorzag van bijpassende fi lmpjes 
en aansprekende foto’s. Nieuw zijn 
onder meer songs over Hoogvliet en 
het voormalige Brabantse Dorp.
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Bedankt,
Lucie Bubberman en Nel Burggraaff wil-
len de mensen bedanken die 7 oktober zijn 
geweest op de reünie van de Eendracht-
straat en omgeving. Het was een groot 
feest en een grote opkomst. Er waren 
mensen die elkaar 40 jaar niet gezien had-
den. Geweldig!

Bedankt,
Lucie Bubberman en Nel Burggraaff

-------------------------------------------------
Geachte redactie,
Wat leuk dat stukje van de paardenstal in 
de Jacob Loisstraat. Ik speelde ook altijd 
op die hooizolder, hele gangen maakten 
we er in en dan kwam Spijker, zo heette 
die man, met een hooivork prikken in die 
balen en riep dan ‘ja kom er maar uit, ik 
weet toch wel dat jullie er zijn’, maar dat 
deden we mooi niet natuurlijk. Een keer 
is een jongen uit de Obreenstraat van die 
hooizolder afgevallen, daar schrokken we 
toen wel van. De naam van die jongen ben 
ik vergeten, maar als ik hem hoor dan zeg 
ik gelijk ‘oh ja zo heette hij’. Het is zo 
leuk, dat het door een van de jongens van 
Korpershoek geschreven is, omdat ik de 
laatste tijd wel eens denk, wat zou er van 
Bram Korpershoek geworden zijn. Ik zat 
namelijk bij hem op de Bilderdijkschool in 
de Insulindestraat en ik kwam inderdaad 
als kind in de winkel van zijn ouders melk 
en andere dingen halen. Dus als ik via de 

Oud Rotterdammer misschien weer contact 
met hem zou krijgen, zou ik dat heel erg 
leuk vinden.
Ik hoop op een reactie. P.S ik ben de 
dochter van kleermaker Kleijweg

A.Kleijweg, Tel.nr 4659667   
Rulyan@zonnet.nl

------------------------------------------------
Geachte redactie,
In De Oud Rotterdammer van 3 oktober 
2006 heb ik met heel veel interesse Weet 
je nog... gelezen over van Gend en Loos. 
Zelf geboren in de Pieter de Raadtstraat 
kan ik mij de paardenstal nog goed herin-
neren. Als de paard en wagens bij ons 
door de straat kwamen, maakten we er een 
gewoonte van achterop de wagens te gaan 
hangen. Dat duurde net zo lang totdat de 
koetsier zich omdraaide en even met de 
zweep naar ons uithaalde.
Ook wordt in dit stuk over de “Geldersche 
winkel” gesproken. De winkel van de 
familie Korpenshoek. Wat ik hiervan nog 
kan vertellen is dat de heer Korpenshoek 
met een driewieler langs de deur ging om 
zijn melk te slijten. Op nr.50 bij ons in de 
straat dronk hij altijd koffi e. Toen hij daar 
binnen was heb ik de kraan van de melk-
bus opengezet zodat de melk op de straat 
plensde. Misschien kunnen de ouderen 
zich voorstellen wat een verschrikkelijk 
pak slaag ik heb gekregen toen mijn 
ouders daar de rekening van kregen. Toen 
Korpershoek zijn winkel verkocht aan de 
familie Meurs mocht ik zelf melk tappen, 
want elke zaterdag was dat mijn ‘baantje’ 
als jongetje van een jaar of 11.

A. v. Verseveld
Roos van Dekama erf 88
2907 EA Capelle a/d Ijssel 

Verrassing
In de editie van 3 oktober van uw blad 
heeft u ons oproepje geplaatst over de 
zoektocht naar onze halfbroer. Wij willen 
u graag op de hoogte stellen van het 
verrassende resultaat.  We blijken geen 
halfbroer, maar een halfzus te hebben! Zij 
is opmerkzaam gemaakt op het artikel en 
heeft ons een dezer dagen opgebeld. We 
hebben elkaar inmiddels ontmoet en het 
lijdt geen twijfel dat zij het kind van onze 
vader is.
Dankzij de mogelijkheid die u ons bood 
uw lezerskring te bereiken, is hiermee een 
mysterie uit het verleden opgelost en we 
zijn alledrie heel blij met de uitkomst. 
Het is eens te meer een bewijs dat De Oud-
Rotterdammer door veel lezers helemaal 
uitgeplozen wordt.
Hulde aan uw blad en ga zo door!

Agnes Aliet en Riet Happee
----------------------------------------------------
Lashley
Het oproepje over de familie Lashley 
gelezen. Wie in Zuid kende deze arts niet? 
Zijn zoon Frans zat bij mij in de klas (Ju-
liana vStolberghschool aan de Mare). Een 
aantal jaren geleden hebben wij van deze 
klas nog een reünie gehad, waar Frans 
ook aanwezig was. Dus toen woonden ze 
nog in Nederland. Het zal wel lukken hem 
terug te vinden!

Tily Sarens Vonk
Weth Jansenlaan11, 3844 DG Harderwijk  

----------------------------------------------------
Oproep oogarts 
Lashley geslaagd
Opnieuw mochten wij via De Oud 
Rotterdammer succes boeken met een 
‘oproepje’: in dit geval zonen te vinden 
van dr. Lashley, de geliefde oogarts van 

Rotterdam-Zuid, die in de Tweede Wereld-
oorlog zoveel heeft betekend. Tientallen 
telefoontjes en mails vanuit het hele land 
(!) maakten het mogelijk, dat wij dezelfde 
week nog contact konden maken met twee 
zoons van dr. Lashley, die weer in Neder-
land bleken te wonen.
Het resultaat is te mooi om waar te zijn: zij 
kunnen nu ook op 11 november a.s. aan-
wezig zijn op de reünie in de Breeplein-
kerk, waar van 1942 tot 1945 twee Joodse 
families waren ondergedoken en door dr. 
Lashley van voedsel werden voorzien, zo-
dat zij veilig de oorlog en de hongerwinter 
zijn doorgekomen. Als oogarts ‘haalde’ hij 
ook een baby, nadat hij eerst twee boeken 
over verloskunde had gekocht. Later werd 
hij verraden en door de SD gevangen ge-
nomen. Hij overleefde dat ook, maar ging 
later terug naar zijn vaderland Curaçao.
Het belooft een ontroerende ontmoeting 
te worden daar op die zaterdagmiddag: de 
kinderen en kleinkinderen van die zeven 
Joodse mensen uit Israël en de USA zien 
daar de kinderen en kleinkinderen van 
koster De Mars en de dominee ds. Bril-
lenburg Wurth, die hen met gevaar voor 
eigen leven zo lang hebben verborgen en 
verzorgd.
Maar zij ontmoeten dan ook de zoons van 
dr. Lashley en van de agrariër Tak uit de 
Hoekse Waard, waar dr. Lashley het voed-
sel haalde voor zijn “patiënten”.
Deze spannende verhalen staan opgete-
kend in het boek “En Kerk in de Buurt” 
dat tijdens de reünie te koop zal zijn. Meer 
informatie op www.breepleinkerk.nl 

Henk den Haan
Kikkerveen 343, 3205 XC Spijkenisse
tel. 0181-643941
jhkdenhaan@planet.nl

Bedankt,
Bedankt voor het plaatsen van het stukje 
over de stierenavonden op Zuid. Tot nu 
toe heb ik allemaal positieve reacties ont-
vangen en een paar vrienden en kennissen 
van 50 jaar geleden teruggevonden. Helaas 
zaten er ook berichten bij over overleden 
vrienden en kennissen. Maar dat komt 
natuurlijk op mijn leeftijd van 66 jaar 
steeds meer voor. In ieder geval waren alle 
reacties zeer positief en enkelen bedankten 
mij voor het mooie stukje.

Jan van Klaveren
0493-315351

-------------------------------------------------
Lezers bedankt!
Langs deze weg wil ik hoofdredacteur 
Fred Wallast en de lezers van de Oud Rot-
terdammer die op 16 september naar het 
Kuipgala zijn gekomen en daar, samen met 
totaal 2.200 anderen hebben genoten van 
een keur aan artiesten, hartelijk danken 
voor hun komst. Mede dankzij u mochten 
wij, de New Yorksteppers, die avond 
€ 111.111,11 overhandigen aan de Dream 
Foundation, een stichting die zich inzet om 
de liefste en helaas vaak ook laatste wens 
van ernstig zieke mensen te helpen vervul-
len. De Oud Rotterdam Zaal (Brasserie 
van het Maasgebouw) veranderde na de 
start met o.a. Kees Korbijn, Henk Nume-
ijer, Tante Lien, Rita Young en Gerard Cox 
in een wervelende kolkende mensenmassa. 
Het tegelijk met het Kuipgala gevierde 
eenjarig bestaan van de Oud Rotterdam-
mer was een geweldig feest, een ongekend 
hoogtepunt en een onvergetelijke gebeur-
tenis. De thuisblijvers kregen ongelijk!

Joop van der Hor, 
Organisator Kuipgala 2006

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

Schiestraat 16-18
(dichtbij Hofplein en openbaar vervoer)

Bel:  010 - 404 82 00
www.dansschooldeklerk.nl

Senioren:
ga weer dansen bij

Het nieuwe dansseizoen voor senioren start
Woensdagmiddag 4 oktober 2006
Donderdagochtend 5 oktober 2006

Voor beginners en gevorderden!

Ossenisseweg 115, 3086 KX, Rotterdam 
(Slinge), Gratis parkeren

Tel.: 010 - 481 45 09/ 06 20 85 49 06

Dames en heren kapsalon
Kunt u niet naar de kapsalon?
Dan komen wij wel naar u toe!
Knippen
voor maar               € 9,95

Bel 010 - 481 45 09/ 06 20 85 49 06 
voor een afspraak

DEFINITIEF verwijderen van 
overbeharing, nu betaalbaar bij 

Schoonheidssalon Back to Beauty, maak 
een afspraak of bel voor meer info.

MEUBELSTOFFEERDERIJ
CAPITON

- Herstoffering - zitmeubelen
- Losse kussens + boot & caravan
- Reparatie & opvulling
- Eetkamerstoelen
- Nieuwe collectie meubelstoffen
  & leder

Nassaustraat 94
Rotterdam

Tel. 010 - 4231620
www.stoffeerder.nl

Na onze vrijblijvende prijsopgave, heeft u alle 
tijd om rustig over de offerte na te denken! 
Levertijd 5 tot 10 werkdagen na afspraak.

Erkend gediplomeerd meubelstoffeerdersbedrijf

Zweden denken anders. Ze werken om te leven; om

te genieten van de mooie dingen die het leven hen

biedt. Natuur, elkaar, familie en vrienden, veel tijd voor

ontspanning.

Daarom is het Zweedse ASKO ook zo anders. Techniek

in dienst van de gebruiker en het milieu als uitgangspunt

bij het ontwikkelen van hun

wasautomaten, droog-automaten,

droogkasten en vaatwassers.

Machines met een tijdloos design,

die excelleren in bedieningsgemak,

energie- en waterverbruik en

levensduur.  Gun jezelf het ultieme

genieten ……

Omdat het om belangrijker zaken
draait!

Breng voor meer informatie een bezoek aan

onze winkel of kijk op www.asko.nl

Pleinweg 150-154 
tel. 010-465 38 22

Schiedamseweg 27
tel. 010-4779210
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Eind jaren ‘60, begin ‘70 publiceerde het Rotterdamsch Nieuwsblad een foto van iemand 
die poseerde als de beroemde Monsieur Jacques, het beeld dat op het trottoir vóór die 
krant stond. Hoe ik hier zo opkom? Tja, soms neemt een gesprek met iemand over zijn 
herinneringen ineens een leuke, onverwachte wending.

Die ‘iemand’ is de heer B. van 
Vliet, ex-kapper, -timmerman, 
-marktkoopman én ex- nog-veel-
meer…….. Hij is geboren in de 
Anna-Mariastraat bij de Hofdijk, 
als jongste in een gezin met negen 
kinderen, in een kleine tweekamer-
woning. Hij was een nakomertje, 
dus enkele kinderen waren al het 
huis uit. Toch sliepen ze nog met 
zijn negenen in één kamer; hóe, dat 
kunnen we ons nu nauwelijks meer 
voorstellen. Hij groeide op in deze 
buurt waarvan een groot deel is 
gebombardeerd of gesaneerd:
“Ik ging naar het bewaarschooltje 
op de Noordsingel en in de Scho-

terbosstraat naar de lagere school. 
Op mijn 15e verhuisden we naar de 
Almondestraat. De brandgrens van 
het bombardement liep in de lengte 
door deze straat. Het vooroorlogse 
deel aan de kant van de Noordsingel 
staat er nog steeds.”

Stoute kappers
“Mijn eerste baantje was in een 
kapperswinkel in het Zwaanshals, 
maar dat duurde niet zo lang. In het 
Rottekwartier was ook een kappers-
zaak, waarvan de eigenaar zo zijn 
eigen manier van zakendoen had. 
Zo rekende hij soms niets voor het 
knippen van een heel gezin, maar 
bracht ondertussen wél ’s middags 
een bezoekje aan de vrouw des 
huizes..….  Ook ‘verdronk’ hij zijn 
inkomsten, en niet alleen die van 
hem. Uiteindelijk ging dat mis door 
de spaarkassen.” 
In deze spaarkassen spaarde Jan-
met-de-pet kleine hoeveelheden 
door het in bewaring te geven bij 
bijvoorbeeld kappers of cafébazen. 
Een keer per jaar werd het gespaar-
de bedrag uitbetaald.
“Deze kapper ‘gebruikte’ óók het 

geld van de spaarkassen”, vervolgt 
Van Vliet, “en moest daardoor elk 
jaar zelf geld lenen om te kunnen 
uitbetalen. Dat kon natuurlijk niet 
zo doorgaan en uiteindelijk moest 
hij de zaak verkopen en vluchten. 
Zijn knecht Arie kocht de winkel en 
op diens verzoek kwam ik bij hem 
in dienst. Ook Arie was een beetje 
een boef; een vrouwenversierder en 
zwarthandelaar. Eens was er zelfs 
een inval waarna hij een maand 
de gevangenis inging. Toen heb ik 
de zaak alleen gedreven, maar wat 
dacht je? Ik kreeg geen cent extra 
betaald!”

Handig
Van Vliet bleek een handig vakman 
en liet het kappersvak voor wat het 
was.
“Ik ging bij een aannemer werken, 
omdat ik daar meer kon verdie-
nen. We werkten voornamelijk in 
het stadhuis, bijvoorbeeld aan het 
onderhoud van de houten lambrise-
ringen.”
“Later wilde ik bij een dakdekkers-
bedrijf gaan werken. De opzichter 
van de gemeente vroeg echter of ik 

bij hem kwam werken, want “dan 
kom je in een gespreid bedje”. Zo 
ben ik bij het Stadstimmerhuis 
terechtgekomen. Nadat ik rugklach-
ten kreeg, ging ik in het stadhuis op 
kantoor werken waar ik mezelf heb 
leren typen.”
Dan staat Van Vliet op en haalt een 
foto waarop iemand, staande op 
een sokkel, poseert als Monsieur 
Jacques. Komt wel vaag bekend 
voor, maar ja....…
“Ik heb bij de gemeente jarenlang 
beelden en monumenten onder-

houden. Monsieur Jacques was 
aangereden en moest voor reparatie 
van de sokkel. Nadat hij opgehesen 
was, ben ik in dezelfde houding op 
de sokkel gaan staan. De volgende 
dag stond een foto ervan in het Rot-
terdamsch Nieuwsblad! Zes weken 
lang stond die foto er elke dag 
in, met telkens een ander onder-
schrift.”
Weten we eindelijk wie er op die 
foto stond…..

Els Beekmans

Oud worden
Fragmenten uit een niet al te briljant lied 
van Cees (spreek uit “Sees”) Nooteboom, 
een goed schrijver, onlangs bekroond met 
de P.C. Hooftprijs en verder een enorme lul 
van een man, maar daar gaat het nou niet 
om. De tekst is bijvoorbeeld niet goed om-
dat hij van “meisjes”en “ze “ zomaar over-
gaat in “we” en “ons”, en de laatste regel is 
buitengewoon gekunsteld, maar kennelijk is 
voor sommigen “dertig” ook al een leeftijd 
om je oud te voelen, en dat had ik nodig 
voor dit stukje. Tussen haakjes, er zijn 
mensen die denken dat ik al die teksten uit 
mijn hoofd ken, nou veel wel, maar ze staan 
allemaal in het boekje “Ik zou je het liefste 
in een doosje willen doen” van Jacques 
Klöters en Kick van der Veer, uitgegeven 
door Nijgh & van Ditmar; vraag maar bij 
Maria Heiden op de Ouwe Binneweg.
Op dertigjarige leeftijd besef je geloof ik 
voor het eerst dat je geen twintig meer bent, 
en op weg naar de veertig. Ik heb op die 
leeftijd zelf een tekst geschreven waar in 
voorkwam:

Ik ben nu dertig, ik ben oud
Ik loop allang niet meer zo hard
’n huilend kind komt van de trap, en noemt 
mij “pap”,
en ‘k weet: ‘k ben dertig jaar,
en al stokoud…

Inmiddels zijn we een aantal jaartjes 
verder. Van de week kreeg ik een briefje 
van mijn tandarts dat hij er mee ophoudt. 
Tandarts Laban in Numansdorp waar ik al 
dertig jaar kom. Veel heeft ie nooit voor 
me hoeven doen, want ik heb een gebit als 
van een paard, maar dit is zo’n moment 
dat je met de neus op de feiten drukt: de 
jaren gaan tellen. De supermart in het 
dorp heeft een nieuwe jonge eigenaar. En 
iedereen om mij heen is inmiddels twintig 
jaar of meer jonger dan ik. Mijn hulp in 
huis, mijn accountant, het hoofd drama 
van de KRO, mijn huisarts, noem ze maar 
op. En zo hoort het ook. Ik hobbel nog een 
aantal jaartjes gezellig mee, en dan zijn ze 
nog jong genoeg om mij naar mijn graf te 
dragen. Op mijn steen komt te staan: ´Als 
u dit kunt lezen, bent u te dichtbij…´

Meisjes van dertig
Je ziet ze langs de grachten op hun fietsen
Een kind voorop een achterop het dagelijks transport
En verder niets – maar het begon met liefde
Meisjes van dertig
Naar school naar huis de was de dagelijkse dingen
En niet precies waar de chansons van zingen
Nu alles niet meer is zoals het leek
Toen je nog buiten stond en er naar keek
……
Meisjes van dertig
Te vroeg gevangen dieren op kantoren
Ze tikken Mijne Heren maar ze horen
Andere stemmen die daar niet bij horen
Meisjes van dertig
De eerste rimpels rond de ogen
Dat komt om wat we van onszelf niet mogen
Om wat er is gelogen en om wat we zien
Als je ons niet kunt zien
……
Meisjes van dertig
We waren al getrouwd we zijn alweer gescheiden
Een avond in de week de kroeg in met de meiden
Je laat je wel je laat je niet verleiden
Meisjes van dertig
We kijken in de spiegel wat ons lichaam met ons doet
We lezen in de bladen wat je dragen moet
Er is al veel voorbij er kan nog zoveel komen
Maar het wordt een andere kleur waarin we dromen
……

De pseudo-Monsieur Jacques 
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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. 

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

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

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

’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

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

0180 619 411

Autobanden nieuw/gebruikt
vanaf 12 euri allin

ook Smart, scOOter, oldtimer, caravan, 
24u service/ afspraak, in/verk/ruil/huur.

Lek/tril/lawaai/reserve/wiel/eenlingspecialist

BANDje VERSTANDje

Paul Bestebreurtje  Barendrecht

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

de POPULIER
AUTODEMONTAGE EN HANDELSONDERNEMING

‘N AUTOWRAK? BEL DAN: 010 - 421 65 00
WWW.DEPOPULIER.COM

Nikkelstraat 97 • 3067 GR Rotterdam • Fax: 010 - 420 14 87 

COMFORTABEL RIJDEN

LIGIER
X-TOO2

45-KM WAGEN LIGIER X-TOO MAX v.a. € 9.690,-
Aflevering bij u thuis

CiTO
houdt u 
MOBIEL

met bromfiets certificaat of autorijbewijs (B) 
of motorrijbewijs (A) of het nieuwe AM rijbewijs    

NU KOPEN BETEKENT COMFORTABEL EN DROOG RIJDEN 
IN DE VEELAL NATTE HERFST- EN WINTERMAANDEN

Off i ca l  L i g i e r  Dea l e r  
KLAVERBAAN 62 CAPELLE /
GRENS R’DAM • 010-4676789

www.citoautobedrijf.nl
ó ó k v o o r  o c c a s i o n s ! o

CiTO
SUBARU ROTTERDAM

NU EEN LIGIER BROMMOBIEL!

Openhaarden & Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157, 3061 VR  Rotterdam

Alle Topmerken
“De Griffioen”
010-404 64 97 / 404 64 59

Leo Peute Schilderwerken

Voor al uw saus- en schilderwerk 
zowel binnen als buiten

Tevens aanbrengen van glasvezel
Tel.: 06 - 41 49 44 09

Email.: marbella790@hotmail.com
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’t Is weer duidelijk: de Rot-
terdammer kent z’n stad. De 
‘Waar-was-dat-nou-foto’ van 4 
weken geleden heeft honder-
den oplossingen opgeleverd, 
waarvan slechts een enkele 
fout was. Op de foto was 
de hoek Brielselaan/Gaes-
beekstraat te zien; ik blijf, in 
tegenstelling tot vele brie-
venschrijvers, in 2006 nog 
heel veel herkenbare dingen 
zien. Ik mocht weer genieten 
van honderden persoonlijke 
herinneringen aan dit stukje 
Rotterdam; u weet het: als 
er geen plaatsnaam staat 
vermeld, woont de brieven- of 
emailschrijver in Rotterdam.

Waar was dat nou?

Ben van Bloppoel schrijft: “De 
opgave van 3 oktober is tramlijn 12, 
die van het beginpunt vertrekt naar 
zijn 1e halte de Maashaven. De foto 
is genomen op de Brielselaan bij de 
meelfabriek en men kijkt naar het 
café de Kleine Seinpost. Om de hoek 
in de Gaesbeekstraat zat de een fri-
teszaak de Metrotaria, die van mijn 
ouders is geweest. Aan het einde van 
de foto zie je de christelijke school, 
de naam ben ik vergeten. De moto-
ren die u links op de foto ziet zijn 
van Motorhuis Safe. 50 meter verder 
op de Brielselaan zat café Baltimore 
van de familie Termijn ( tante Truus 
en ome Siem ) waar de enige telex 
stond die haveninformatie gaf. In 
café Baltimore kwamen veel parle-
vinkers ( koopmannen te water ) die 
op de telex kwamen kijken welke 
schepen er binnen kwamen en in 
welke haven zij voor anker gingen 
dan gingen zij naar hun bootjes die 
in de Maashaven lagen. Zij hoefden 
alleen de straat over te steken vanuit 
het café door het sloppie ( zo werd 
dat steegje genoemd ), want daar 
lagen hun bootjes. Ik kan nog even 
doorgaan maar dat bespaar ik jullie.
P.S. Wij woonden zelf op de Briel-
selaan nummer 46b”. Ben, je bent 
in staat deze pagina geheel vol te 
schrijven.
Piet Verkouter had een merkwaardi-
ge klok: “In de tijd dat ik er woonde 
was lijn 12 een zeer goede wekker; 
deze lijn reed alleen in de spits. Op 
de foto zijn nog de motoren te zien 
van Motorhuis Safe, die later naar de 
Gaesbeekstraat verhuisde”.
Wim van der Windt (Ridderkerk) 
ziet het ook goed: “De tram komt 
hier de Brielselaan op richting 
metrostation Maashaven. We kijken 
links de Gaesbeekstraat in, waar een 
lus ligt voor de tram, die mijns in-

zien als vast eindpunt heeft gediend 
voor een bepaalde periode. Nu alleen 
in gebruik, dacht ik, voor “noodge-
vallen”. Heeft lijn 12 hier ook nog 
een rol gehad? Voorbij de lus was 
rechts de Harmonie bioscoop”.
Frans Gordijn (toch geen familie van 
Aad, die ‘alles’ van de topografi e 
van Rotterdam kent?) pakt ook de 
juiste plek: “Dit is de Brielselaan, 
hoek Gaesbeekstraat. De tram heeft 
net gekeerd bij de lus, bij de school
op de achtergrond. De school is de 
gereformeerde school Het Kompas”.
M’n oude buur M. van der Starre 
behoefde niet lang na te denken: 
“De oplossing  is een makkie:  dit is 
tramlijn 12 die uit de Gaesbeekstraat 
komt de Brielselaan op bij Maasha-
ven”.
Paula Doctor (Neece Drive, 33631 
Muskegon, Michigan, USA) mag 
Rotterdam dan wel lang geleden 
verlaten hebben, maar aan haar 
antwoord mankeert niets: “Het 
antwoord is: Gaesbeekstraat!! Ik 
heb daar tot mijn 8e jaar gewoond 
tot ik naar de USA verhuisde. We 
woonden naast bakker Behle, een 
paar deuren van de Harmonie. Zou 
best weer eens even willen kijken 
hoe het er nu uitziet. Niets als goede 
herinneringen. Schrijffouten? Mag 
dat na haast 50 jaar? We spreken 
thuis nog steeds Hollands hoor! 
Groeten uit besneeuwd Michigan”. 
Weet je Paula, dat je beter en zonder 
fouten Nederlands schrijft dan de ge-
middelde Nederlander tussen 15 en 
30 jaar? Binnenkort neem ik contact 
met je op over de Gaesbeekstraat nu. 
Houd http://dit.is/rotjeknor maar in 
de gaten.
Peter Siebel (Spijkenisse): “Ik denk 
dat deze tram, lijn 12, vanuit de 
Gaesbeekstraat komt de Brielselaan 
op vlak voor metro station Maas-
haven. Lijn 12 was de spitslijn, die 
slechts een deel van het traject van 
lijn 2 reed: van IJsclub Thialf op IJs-
selmonde tot aan de Gaessbeekstraat 
waar een keerlus lag. Vaak waren 
dat de Allantrams met middenbal-
kon. Trouwens de aanleg van dit 
tramtraject was ook prachtig om te 
spelen, zeker toen ze gingen test-
rijden, mocht je meerijden zonder 

problemen. Tot slot: leuk blad vind 
ik “De Oud Rotterdammmer”, ook 
al ben ik nog (net )geen 50 plusser”. 
Peter, denk je er wel om dat het niet 
meevalt, om met een been in het 
gips naast je schoenen te lopen. Alle 
redactieleden voelen zich vereerd!
Astrid Mojel denkt aan die gezellige 
tap: “Ik heb in De Oud Rotterdam-
mer de foto gezien van de rubriek 
“Waar was dat nou” en ik wist met-
een waar dat was : Brielselaan / hoek 
Gaesbeekstraat, met in het midden 
van de foto cafe De Kleine Seinpost, 
dat vroeger mijn stamkroegie was. 
Lijn 12 kwam uit de Gaesbeekstraat, 
keerde even daarvoor verderop 
op het pleintje en kwam dan weer 
terug”.
Jan Weda (Maassluis) begint met 
een persoonlijke wens: “ Hoop dat 
het ‘snijwerk’ het gewenste resultaat 
heeft opgeleverd en dat het herstel 
voorspoedig gaat. De opgave in de 
OR van 3 oktober zou een ‘instinker’ 
kunnen zijn. Zelf niet van Rotter-
dam-Zuid afkomstig, heb ik mijn 
kennis van ‘de overkant’ behalve 
van waarneming uit mijn jeugd - ik 
kwam er wel omdat er familie woon-
de - voornamelijk uit de fotoboeken 
van o.a. de heren Voet en Klaas-
sen. Welnu, in ‘Groeten uit Rot-
terdam-Zuid’ deel 2 staat op pagina 
126 een foto 

waarvan je op het eerste gezicht zou 
zeggen, dat dat het bewuste café op 
de splitsing van de Brielselaan en 
Wolphaertsbocht is. Maar op de foto 
in de Oud Rotterdammer is op de 
achtergrond een groot gebouw zicht-
baar en dat kan niet het geval zijn 
bij de Wolphaertsbocht, want het is 
waarschijnlijk het schoolgebouw van 
de Graaf Jan van Nassauschool aan 
de Spijkenissestraat. De gedachte is 
dat het café op de hoek van dezelfde 
architect is. Het gaat in dit geval om 
de hoek van de Brielselaan, aan de 
rechterkant en de Gaesbeekstraat in 
het midden, waar de tram uitkomt. 
De tram rijdt in de richting van het 
metrostation Maashaven”. Door mij 
wordt aangetekend, dat ik mij vaak 
laat inspireren door de prachtige 
fotoboeken van Uitgeverij Voet in 
Capelle aan den IJssel. Een bezoek 
aan een Rotterdamse boekhandel 
levert zeer fraaie Voet-uitgaven op.

Naar Bep van Beek, Van Swieten-
laan  91a, 3083 DX Rotterdam gaat 
de attentie: “Ja deze tram kwam 
zonder twijfel uit de Gaesbeekstraat. 
Daar is op de hoogte van de Spij-
kennissestraat en Groepsstraat een 
keerlus gemaakt, nadat lijn 12 die 
over de Mijnsherenlaan reed en zijn 
eindpunt had bij het hoge Zuidplein 
fl at, 

was vervangen door het metrotra-
ject. Op het punt van de keerlus, 
lag vroeger een plantsoentje. Op 
de hoogte van dat plantsoentje zat 
glashandel van Leeuwen, daarnaast 
woonden mijn tante Ans en ome 
Tom Sebille. De Gaesbeekstraat 
had voor mij als kind wel aantrek-
kingskracht, want midden in deze 
straat was bioscoop de Harmonie 
gevestigd. Ik zie nog de kaartjesver-
koper, in een prachtig groene jas met 
allerlei koperen versieringen erop, 
zijn kaartjes aan de man brengen, 
wat een indruk maakte dat op mij. 
Verder in die straat was ca. 100 me-
ter van de Hellevoetstraat een heuse 
melkfabriek, waar veel met stoom 
gewerkt werd om de melkbussen 
schoon te krijgen. Er was ook een 
soort laadperronnetje, waardoor 
de melkbussen en kratten met 
melkfl essen makkelijk in de auto`s 
geladen konden worden. Ik denk 
dat dit fabriekje begin jaren vijftig 
is opgeheven. En zeker vermeldens-
waard is, dat er een heerlijke ijszaak 
“de IJsprinces” gevestigd was, waar 
ik als kind na het bezoek aan de 
Harmonie met pa en ma wel eens op 
een ijsje werd getracteerd. Kortom 
een heerlijke tijd waar ik graag nog 
wel eens naar terug mijmer”. 

Oplossing
“Waar was 
dat nou 24”

TOEN NU

Deze keer (en de rest van 
het verschijningsjaar) staan 
we weer met beide voeten 
én met alle tramwielen op 
Rotterdamse bodem. Dit is 
de enige hulp die ik u van de 
hoofdredacteur mag geven.
Stiekem zeg ik toch, dat het 
lijnnumer en de bestemming 
van de tram door mij daarom 
niet is weggehaald.
Of ik u daarmee help, is een 
tweede!
Oplossingen vóór 13 novem-
ber 2006 per post zenden aan
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ  Rotterdam of via 
email naar waarwasdatnou@xs4all.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op de gelukkige winnaar.

Nieuwe opgave no. 26
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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

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

.... 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

Closetzitting met 
bidet in één!

Wij hebben voor u iets nieuws 
als het om uw persoonlijke hygiëne gaat!
- Zachter dan het zachtste toiletpapier....
- Aangenaam, zuiver, fris, warm water....
- Reiniging (wassing) en droging inéén....

- Maakt toiletpapier overbodig....
- Eenvoudig op uw bestaande toilet te installeren....

www.debidetshop.nl
Van der Hoek B.V.

Darwinweg 2, 3225 LZ  Hellevoetsluis
Tel. 0181-326511

Metaalhof 55 Rotterdam - Alexanderpolder
Tel.: 010 - 850 41 50, www.motorhuis.nl

KNIP UIT, NEEM MEE !!
U laat uw auto uitsluitend behandelen door vakmensen, u rekent 
op uitstekende service en nette behandeling. U wilt zowel voor 
uw auto als voor het onderhoud niet teveel betalen. U kiest voor 
Het Motorhuis!!

NEEM DEZE KNIPBON MEE BIJ UW 
BEZOEK DAN ONTVANGT U TER 
KENNISMAKING EEN PRAKTISCH 
WINTERPAKKET ... GRATIS!!
(één pakket per bezoeker/klant, zolang de voorraad strekt)

KOM KIJKEN. RUIKEN EN VOELEN BIJ DE
LEUKSTE KAPSALON & BESTE HAARPROFESSIONALS

Openingstijden:
Di, wo, do & vr  van 08.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur

Adressen:
Rododendronplein 9, 3053 ES  Rotterdam, tel. 010-4180414
Teldersweg 177, 3052 TG  Rotterdam, tel. 010-4187246

10% KORTING OP DE 
VOLGENDE DAGEN:

DINSDAG

PERMANENT
DAG

WOENSDAG

KNIP
DAG

DONDERDAG

KLEURINGS
DAG

(+GRATIS LOWLIGHT)

VRIJDAG

FOHNEN, 
WASSEN & 

WATERGOLVEN
€ 15,-
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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’.

-------------------------------------------------------
Erf- en schenkingsrecht
-------------------------------------------------------
Tijd om giften te doen en na te 
laten aan de kerk
Daar ik de 100 gepasseerd ben en geen wet-
telijke erfgenamen heb, valt er na te denken over 
mijn  nalatenschap. Met het oog op belastingen 
denk ik aan een goed doel. Ik heb inmiddels al 
een gift gedaan aan een kerkorgelgroep van de 
Christelijk Gereformeerde Kerk. Hoe reageert 
de belastingdienst hierop en moet ik zelf maatre-
gelen nemen?

Uw nalatenschap kunt u per testament geheel 
of gedeeltelijk bestemmen voor bepaalde goede 
doelen. Vanaf 1 januari dit jaar zijn door de 
Belastingdienst als zodanig erkende ‘goed-
doelinstellingen’ in het geheel geen schenkings- 
of successierechten meer verschuldigd. In het 
algemeen gaat het om kerkelijke, levensbe-
schouwelijke, liefdadige, culturele, wetenschap-
pelijke of anderszins het algemene nut beogende 
instellingen. Wilt u precies weten of de instelling 
aan wie u wil nalaten onder deze vrijstelling 
valt, vraag dat dan aan de notaris waar u toch 
moet zijn voor het opmaken van het testament 
want dat is altijd daarvoor nodig. Indien er 
namelijk helemaal geen wettelijke erfgenamen 
(familie) te vinden zijn, zal uw nalatenschap aan 
de staat vervallen indien u geen testament hebt 
laten opstellen.
Uw (eenmalige) gift aan de Christelijk Gere-
formeerde Kerk is overigens deels aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting over het jaar dat u 
die gift hebt gedaan. Aftrek is alleen toegestaan 
als al uw giften meer bedragen dan 1 procent 
van uw zogenoemde drempelinkomen (grofweg 
gezegd uw totale inkomsten in een jaar) en moet 
meer zijn dan € 60. U mag maximaal 10 procent 
van uw drempelinkomen aftrekken. Gaat het om 
periodieke (jaarlijkse) giften dan zijn die vol-
ledig aftrekbaar. Raadpleeg daarvoor de notaris 

of betreffende goede instelling.
--------------------------------------------------------
AOW en pensioen
--------------------------------------------------------
Jongere vrouw moet boeten in 
nabestaandenpensioen
Ik ben 86 jaar en vanaf mijn 17de tot mijn 65ste 
geen dag zonder werk geweest. Ik ben al 40 
jaar gelukkig getrouwd met mijn vrouw die 25 
jaar jonger is. Ik hoorde dat als ik zou komen 
te overlijden  mijn vrouw gekort zou worden op 
haar nabestaandenpensioen omdat zij te veel 
jaren jonger is dan ik. Klopt dit? Het is toch te 
gek voor woorden om na een goed huwelijk en 
twee kinderen zo gestraft te worden.

Er zijn inderdaad nog pensioenfondsen die een 
nabestaandenpensioen korten indien het leef-
tijdsverschil tussen partners meer dan tien jaar 
bedraagt. Zo deed het grootste pensioenfonds 
van Nederland, het ABP, dat nog tot voor kort 
met 3 procent voor elk jaar boven de tien jaar 
dat men jonger was dan de overleden partner. 
Het ABP is echter in hoogste instantie in een 
rechtzaak, aangespannen door een nabestaande 
vrouw, met deze regeling in het ongelijk gesteld. 
Het betreft het arrest van het hof in Den Bosch 
van 8 november 2005. Het ABP heeft aangekon-
digd dit najaar deze bepaling te schrappen met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 1996.
Of andere pensioenfondsen die dergelijke rege-
lingen hebben tegen zogenoemde ‘sterfbedhuwe-
lijken’ bereid zijn om ook deze kortingsbepaling 
te schrappen, weten we niet. We raden u in elk 
geval aan om het fonds op dit arrest te wijzen. 
Drijft het een eventuele korting toch nog door, 
dan is het verstandig in beroep te gaan en een ter 
zake deskundige jurist in te schakelen.
--------------------------------------------------------
Sociale voorzieningen
--------------------------------------------------------
Cijferbrij met premie ziektekosten
Ik ben 77 jaar en vanaf mijn 40ste via mijn 

werkgever particulier verzekerd geweest tegen 
ziektekosten. Mijn vrouw en ik hebben in het 
nieuwe zorgstelsel per 1 januari gekozen voor 
een pakket zonder eigen risico. Wij betalen nu 
rechtstreeks aan de verzekeraar ruim 200 euro 
per maand en we krijgen van de belastingdienst 
een zorgtoeslag van 47 euro per maand. Van 
onze AOW en mijn aanvullend pensioen wordt 
echter ook nog premie ingehouden. Dat begrijp 
ik niet! We betalen nu toch zelf de ziektekosten-
verzekering?

De ruim 200 euro waarop u doelt is de nominale 
premie: dus wat u rechtstreeks en direct zelf 
betaalt. Daarnaast wordt ook nog indirect een 
inkomensafhankelijke premie ingehouden op uw 
inkomsten uit werk, uitkering of pensioen. Die 
inkomensafhankelijke bijdrage is 6,5 procent 
van het loon of de uitkering maar die wordt door 
de werkgever of uitkeringsinstantie grotendeels 
vergoed. AOW’ers krijgen van de Sociale Verze-
keringsbank (SVB) geen vergoeding. Echter met 
het oog op deze inkomensafhankelijke premie 
is de AOW verhoogd waarna 4,4 procent wordt 
ingehouden. Over het aanvullende pensioen 
betaalt u eveneens 4,4 procent inkomensafhan-
kelijke premie. Na deze cijferbrij gaat het u 
misschien duizelen. Eenvoudig gesteld mag u 
door de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) in 
uw totale betalingen er ten opzichte van vorig 
jaar niet of nauwelijks op achteruit zijn gegaan, 
tenzij u natuurlijk uw verzekeringspakket hebt 
verbreed.
------------------------------------------------------
Met Anw inwonen bij kinderen
Sinds een aantal jaren heb ik de nabestaanden-
uitkering Anw. Ik overweeg te gaan inwonen 
bij mijn kinderen. Heeft dat consequenties voor 
mijn uitkering?

Nee. Net zoals bij de AOW voor alleenstaanden 
worden samenwonende bloedverwanten in 
de eerste graad (ouder-kind) bij de Anw niet 

beschouwd als partners die gezamenlijk een 
huishouden vormen. Dat betekent dat u uw 
Anw-uitkering behoudt en dat een AOW-er de 
alleenstaande uitkering mag houden. Voor uw 
kinderen kan het inwonen van u wel gevolgen 
hebben als zij huurtoeslag (vroeger huursubsidie 
geheten) krijgen. Dan telt namelijk uw onder-
huur en/of uw inkomen mee!
----------------------------------------------------
Financiële kwesties 
----------------------------------------------------
Onmin tussen bewindvoerders van zus
Samen met mijn broer ben ik bewindvoerder van 
mijn geestelijk gehandicapte zus. Zo zijn er tus-
sen ons als bewindvoerders wat fi nanciële zaken 
misgegaan, onder meer een belastingaanslag. 
U begrijpt dat mijn relatie met mijn broer niet 
meer goed is. Temeer ook omdat hij een spaar-
rekening voor mijn zus in zijn eigen woonplaats 
heeft geopend waarin ik geen inzage krijgt. 
Op haar betaalrekening heeft ze een tamelijk 
groot bedrag staan waarop haar uitkering 
wordt gestort en waarvan haar kosten voor 
levensonderhoud worden betaald. Hij verwijt 
mij dat ik haar geld niet goed beheer en ook niet 
voldoende rendement haal. Ik ben het eigenlijk 
helemaal zat dat gedoe en wil mij terugtrekken 
als bewindvoerder. Hoe gaat dat in zijn werk

Dat moet de kantonrechter bepalen. Indien u 
niet meer bewindvoerder wil zijn, dan is dat 
eenvoudig op te lossen omdat uw broer dan 
als enige de bewindvoerder van uw zus wordt. 
Tussen u en uw broer is onmin ontstaan over 
uw gezamenlijke functie als bewindvoerder van 
uw gezamenlijke zus en over het beheer van 
haar geld. Het is natuurlijk verstandig om deze 
zaak met uw broer in goed overleg nog proberen 
op te lossen. Uw broer heeft natuurlijk wel 
gelijk dat, als het geld van uw zus alleen maar 
op een betaalrekening staat, weinig rendement 
wordt behaald. Het valt aan te raden om op de 
betaalrekening (meestal 0 procent rente!) een 

basisbedrag aan te houden, voldoende om de 
maandelijkse kosten te dekken, en voor de rest 
een spaarrekening of misschien zelfs een beleg-
gingsrekening te openen. Indien twee personen 
over een ander gezamenlijk bewindvoerder zijn, 
dan moeten ze hierover natuurlijk veelvuldig 
contact hebben en op één lijn zitten.
----------------------------------------------------
Belastingdienst
----------------------------------------------------
Ondertekenn met een Digit
Vandaag kreeg ik een brief van de belasting-
dienst dat ik volgend jaar mijn aangifte moet 
ondertekenen met een digid. Dit moet ik met een 
computer aanvragen en ook met een computer 
activeren. Maar ik heb helemaal geen computer.
Kan ik nu volgend jaar gewoon nog aangifte 
inkomstenbelasting doen?

Het is mij bekend dat veel belastingbetalers in 
de afgelopen weken een brief van de belasting-
dienst hebben gekregen over de aanvraag van 
de digid code. Veel Oud Rotterdammers hebben 
geen computer en ook geen verbinding met 
internet. Zij kunnen mitsdien geen digid code 
aanvragen. Er zijn een aantal mogelijkheden om 
alsnog aangifte te doen. In de eerste plaats kunt 
u een papieren aangifte aanvragen bij de belas-
tingdienst en daarmee aan uw verplichtingen 
voldoen. Maar u kunt zich ook wenden tot een 
intermediair. Professionele intermediairs heb-
ben geen digid nodig. Zij kunnen de aangifte 
onder vermelding van hun eigen belastingnum-
mer insturen. (Adiviseurs die wel een dergelijke 
code nodig hebben, werken veelal met de 
beperkte software van de belastingdienst,) 

Hans
Roodenburg

Wolter de Waard
huisarts De pil steekt van wal

Oermoeder

Dit keer kwam het paradijs ter sprake. 
Zij geloofden werkelijk dat dit heeft 
bestaan en wisten ook waar. In een 
boek toonden ze mij de plaats: een 
gebied op de grens van Turkije en 
Syrie. Tegenwoordig geen plek waar 
je zoiets moois zou verwachten. Adam 
en Eva hebben daar geleefd, doch door 
een misstap van Eva moesten ze het 
paradijs verlaten. Blijkens onderzoek 
stamt de mens echter uit Afrika en is 
hij van daaruit verschillende kanten 
opgetrokken. Bij zijn trek over de 
aardbol paste de mens zich aan het 
veranderende klimaat aan. Zo konden 
huidskleur, beharing en lichaamsbouw 
veranderen naar gelang de omstandig-
heden hierom vroegen. U begrijpt dat 
dit vele generaties duurt.
Een van de eerste levensvormen op 
aarde waren de eencelligen. Deze had-
den ook chromosomen. Waarschijnlijk 
kwam het voor dat de ene eencellige 
door de ander werd opgenomen. Er 
ontstond daardoor een andere cel met 

twee celkernen. Je hebt er echter maar 
een nodig en de andere celkern werd 
min of meer omgebouwd tot energie-
centrale van de cel: de mitochondrien. 
In deze mitochondrien bleef echter 
genetisch materiaal achter in de vorm 
van dna. Dat zijn de kleinste dragers 
van genetische informatie. Gedu-
rende de evolutie is het dna van de 
mitochondrien nauwelijks veranderd, 
terwijl dat van de chromosomen uit 
de celkern zeer vele mutaties heeft 
ondergaan. Was dat niet gebeurd, dan 
zouden we veel meer (of nog meer) op 
elkaar lijken.
Bij de bevruchting draagt de spermacel 
geen mitochondrien over (dat zit in de 
staart en gaat verloren). De mito-
chondrien van de bevruchte eicel is 
altijd afkomstig van de moeder. Het is 
hetzelfde als dat van de oermoeder.
Maar leefde die nou aan de oorsprong 
van de Euphraat of aan die van de 
Nijl?

Wetenschap en religie zijn vaak met elkaar in botsing geko-
men. Laatst was ik op huisbezoek bij een zeer gelovig echt-
paar. Net als vele anderen zijn ze van mening dat zij het enig 
juiste geloof aanhangen. Desondanks raken we altijd op een 
prettige manier in discussie over op religie betrekking heb-
bende onderwerpen. 

106-jarige Miep: 

‘Elke avond één borrel’

Stralend, glunderend en vief nam 
Miep talloze gelukwensen, cadeaus 
en bloemen in ontvangt. ‘Elke 
avond één borrel. Dát is het geheim 
om gezond zo oud te worden,’ riep 
ze vrolijk.
Haar huisarts Huub de Weerd 
hoorde het lachend aan. ‘Miep 
is kerngezond, slikt geen enkel 
medicijn. Van mij krijgt ze er weer 
een jaartje bij.’ Lichamelijk gaat de 
hoogbejaarde, nog steeds zelfstandig 

wonende, vrouw toch wel achteruit. 
Ze verplaatst zich in een rolstoel en 
het ramen lappen lukt niet meer. Wel 
doet ze mee aan allerlei uitstapjes 
met de groep van de dagverzorging. 
Volgens de deelraadvoorzitter komt 
er ook een dosis geluk bij om zo 
oud te mogen worden. ‘Misschien 
mag ik volgend jaar opnieuw komen 
feliciteren.’
Miep Farinaux komt uit een sterk 
tuindersgeslacht uit Overschie. Ze 

is de laatste van twaalf zusters en 
broers, die allemaal rondom de 
honderd jaar zijn geworden.
Uit een recente lijst blijkt dat de 
voormalige schoonheidsspecialiste 
(ze werkte tot haar 81ste) nu de op 
negen anderen na oudste inwoner 
van Nederland is en de drie na oud-
ste van de provincie Zuid-Holland. 
Rotterdammer Johannes Leendert 
van der Giessen staat te boek als de 
oudste man van Nederland. Op 17 
december hoopt hij 108 jaar te wor-
den. De oudste van Nederland is de 
109-jarige Grietje Jansen-Anker uit 
het Zeeuwse Middelburg. Zij werd 
geboren op 12 september 1897.

De jarige Miep 
Farinaux nam 
glunderend
de talrijke 
gelukwensen
en geschenken 
in ontvangst in 
de recreatiezaal 
van huize Nieuw 
Verlaat. 
Foto Ellie Schop

Benjemina Johanna (Miep) Farinaux-Voorhorst is 106 jaar 
geworden en daarmee is ze de op negen na oudste van 
zestien miljoen Nederlanders. Met koffi e en gebak én 
bezoek van voorzitter Robert Krul van de Rotterdamse 
deelgemeente Prins Alexander is haar verjaardag vorige 
week gevierd in huize Nieuw Verlaat in Zevenkamp. 
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Walenburgerweg 110-114
3033 AK  ROTTERDAM
tel.  (0031)10 - 465 34 07
fax: (0031)10 - 265 61 12
e-mail: landegem@hetnet.nl

Alle geselecteerde merken printer-
schrijf-foto en tekenpapier

Alle kantoorartikelen op voorraad

Kom langs of vraag een offerte aan

Waar krijgt u momenteel nog een vak-
kundig advies?

Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

Senioren dansochtend op zondag!! 

12 november 2006
10 december 2006
14 januari 2007

Entree: € 3,50 incl. een kopje koffi e of thee

Zaal open: 10.30 uur
Van 11.00 tot 13.30 uur

Dansschool Meyer et Fils 
Henegouwerlaan 53 b, Tel 010 – 4773277

www.meyeretfi ls.nl

Bronzen Achmea Keurmerk 
voor Laurens-verpleeghuizen
De verpleeghuizen Antonius Binnenweg en Antonius IJsselmonde 
van de Rotterdamse zorgaanbieder Laurens hebben het Bronzen 
Keurmerk in de Zorg behaald. Einte Elsinga, directeur Zorginkoop 
van Achmea, reikte de keurmerken dinsdag 24 oktober in Hotel At-
lanta uit aan de directeuren Erik Strating van Antonius Binnenweg 
en Hans Stravers van Antonius IJsselmonde.

Het Bronzen keurmerk is een belangrijke 
mijlpaal voor het kwaliteitsbeleid van 
Laurens. Het toont aan dat bij Laurens 
alle voor de cliënt relevante processen 
goed georganiseerd zijn en cliënten daar-
over dik tevreden zijn. Brons combineert 
daarmee als één van de weinige keur-
merken en certifi caten in de zorgsector 
de kwaliteit van de organisatie met de 
resultaten voor cliënten. 

Laurens doorliep hiervoor twee toet-
sen, afgenomen door onafhankelijke 
deskundigen: een audit van Perspekt en 
een cliënttevredenheidsonderzoek van 
Cliënt & Kwaliteit. In de audit worden 
onderwerpen getoetst die voor cliënten 
van direct belang zijn, zoals het leef- en 
zorgklimaat, informatieverstrekking aan 
cliënten, veiligheid en behandeling van 
klachten. Voor het cliënttevredenheids-
onderzoek werden de twee instellingen 
van Laurens vergeleken met alle andere 
instellingen in den lande die in hetzelfde 

jaar zijn getoetst. Voor Brons moet de 
tevredenheid in de instellingen van Lau-
rens gelijk zijn aan of hoger zijn dan het 
landelijke gemiddelde.

Achmea acht de combinatie van deze 
twee toetsen – organisatiekwaliteit èn 
cliënttevredenheid – van groot belang om 
de kwaliteit van de zorg die zij inkoopt te 

garanderen. Laurens heeft nu bij Achmea 
een streepje voor op instellingen die geen 
keurmerk of certifi caat hebben behaald.

Erik Strating en Hans Stravers benadruk-
ken, dat de uitreiking van het certifi caat 
voor hen een bewijs is dat zij kwaliteit 
leveren en, nog belangrijker, dat de 
cliënten van Laurens dit waarderen. “We 
zien het dan ook als een uitdaging om 
verder te gaan op de ingeslagen weg 
waarbij we onze zorg continu aanpassen 
aan de vraag van onze cliënten.”, aldus 
Eric Strating.

Contact-
advertentie

Is er een leuke vrouw 
die een aardige 
vriend zoekt? Man, 
1m80, 80kg, 66jr 
vlot en betrouwbaar. 
tel.0623246440.
Probeer het, je weet 
immers nooit.

Willy’s 
Dromerijtjes
Alles voor uw hobby
kaartmaken en
andere hand-
vaardigheden.
Ook workshops
www.willysdromerijtjes.nl

Deze prachtige BEWAARBOX is te koop in diverse win-
kels 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-Rotter-
dammer te Nieuwerkerk a.d. IJssel. Vergeet niet uw naam 
en adresgegevens te vermelden. De BEWAARBOX is ook te 
bestellen via internet: www.deoudrotterdammer.nl

De 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
Boekhandel van der Pol, Kouwenoord 73
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

EEN BIJZONDER CADEAU!!

9,95

Dwarsliggers
De één komt van Zuid, de ander van Noord. 
Het zijn echte Rotterdammers en daar zijn 
ze maar wat trots op. Hans Vos en Joop 
van der Hor schrijven beiden columns. 
Hans voor Radio Rijnmond (‘Daar word ik 
effe niet goed van’) en Joop (‘Eigen Wijs’) 
voor een aantal Wegener edities. Beide co-
lumnisten werken bij de politie Rotterdam-
Rijnmond, een korps waarop ze fi er zijn!

Eind vorig jaar bundelden ze hun creatieve krachten en 
brachten de leukste, ontroerendste of felste stukjes die ooit 
uit hun pen vloeiden samen in één boek. 
De bekende politiepersfotografen Rob Cornelder en Roel 
Dijkstra zorgden voor sprekende kleurenfoto’s en zo was 
Dwarsliggers een feit. 
Vos vindt Van der Hor héél ‘Eigen Wijs’ en andersom 
wordt Joop ‘Effe Niet Goed’ van Hans. En dan toch samen 
in één boek? Dat kan, want Dwarsliggers heeft twee voor-
kanten, een ‘omdraaiboek’ dus.
In Dwarsliggers is te lezen én te zien dat de heren elkaar 
hoog op ‘de Hef’ op de Maas bij het Noordereiland tege-
moetkomen. Op deze vermaarde Rotterdamse brug liggen 
de heren niet alleen fi guurlijk, maar ook letterlijk dwars, 
want zonder dwarsliggers geen spoor, geen verbinding en 
geen communicatie!
De opbrengst van Dwarsliggers is bestemd voor de Dream 
Foundation, een stichting die zich inzet om de liefste en 
laatste wens van ernstig zieke mensen te helpen vervul-
len en voor de stichting Interplast, die kinderen in Derde 
Wereldlanden met o.a. brandwonden en open gehemelte 
(hazenlip) helpt te genezen.

Twee euro korting voor de lezers Oud Rotterdammer
Vanwege de introductie in de Webwinkel van de Oud Rot-
terdammer krijgen lezers  Dwarsliggers tot 15 december 
voor de speciale kennismakingsprijs van € 9,90 excl. 
verzendkosten. Desgewenst kan in het boek een bijzondere 
Sinterklaas, Kerst of ‘zomaar’ opdracht door de auteur(s) 
geschreven worden.
Na deze periode geldt de normale prijs van  € 11,90 excl. 
verzendkosten.
Dwarsliggers is een uitgave van Valerius Uitgevers Vlaar-
dingen. ISBN 90-78250-01-1. 

Nieuwe directeur Laurens Wonen
Het bestuur van Laurens Wonen benoemt met ingang van 1 november 2006 de heer 
drs. Ab Abbinga MSRE tot directeur. Laurens Wonen is een woningcorporatie voor 
55-plussers en maakt onderdeel uit van Laurens, de grootste zorgaanbieder in de Rot-
terdamse regio.
Ab Abbinga, tot voor kort directeur bedrijfsvoering bij de Amsterdamse woningcor-
poratie Ymere, heeft zijn sporen in de corporatiewereld ruim verdiend. Hij neemt 
de taken over van interim-directeur drs. Rien Lammertink, en zal zich, naast het 
aansturen van de werkorganisatie, ondermeer gaan bezighouden met het verder vorm 
en inhoud geven aan de projectontwikkelende activiteiten, het herijken van het strate-
gisch voorraadbeleid, en de strategische positionering van Laurens Wonen binnen en 
buiten Laurens.

- Einte Elsinga, directeur Zorginkoop Achmea Zorg, heeft zojuist het Bronzen Keurmerk overhandigd aan Eric Strating regio directeur Laurens 
Antonius Binnenweg (r) en aan Henk Stravers (l.) regio directeur van Laurens Antonius IJsselmonde. (foto: Peter van Mulken) -
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Boekhandel tegen de verdrukking in:

‘Met Maria Heiden win je de oorlog’ 
Geboren op D-day, op 6 juni 1944 in Bolnes, kan het niet anders of met Maria Heiden 
win je de oorlog. In haar specifi eke geval blaast zij de literaire loftrompet in de leukste 
en meest eigengereide boekhandel van heel Rotterdam. Temidden van de boekenoor-
log tussen giganten als Donner, Bruna en De Slegte houdt Maria, ook bekend als ‘Van 
Gennep’, met vlag en wimpel stand in haar zaak aan de Oude Binnenweg. Vaak tegen de 
verdrukking in. 

Haar vader wilde Maria tegen 
het einde van de oorlog ‘Invasia’ 
noemen, maar de Duitse bezet-
ter zag daar de humor niet van in. 
Vader Arie Heiden, ooit geboren 
in 1903, ontwikkelde zich als 
succesvol aannemer. Hij had reeds 
twee dochters en een zoon toen op 
die beruchte D-day Maria werd 
geboren. In het boekje ‘Rotterdam-
mers en andere mensen’ (uitgeverij 
Duo/Duo) schrijft Rien Vroegin-
deweij over deze periode: “In mei 
1943 waren de radiotoestellen in 
beslag genomen, maar er waren 
mensen in Bolnes die hun toestel 
hadden verstopt. Op Radio Oranje 
hoorden ze de berichten over de 
oorlogshandelingen. Wanneer de 
invasie precies zou plaatsvinden 
werd natuurlijk niet medegedeeld. 
Maar lang kon het niet meer duren. 
Als hij zijn dochter nu eens Invasia 
zou noemen. Zou dat niet mooi zijn, 
Invasia Heiden, daar zouden ze in 
Ridderkerk van opkijken.
Arie Heiden grinnikte wat langs 
zijn sigaar weg. Het was toch een 
mooi idee geweest. Hij had er nu 
vrede mee dat zijn jongste dochter 
Maria Willy werd genoemd, naar 
haar moeder en naar zijn lieve-
lingszus. Maar voor hem bleef ze 
Invasia, zijn D-day-baby, kind van 
de bevrijding die aanstaande was”, 
aldus auteur Vroegindeweij.

‘Analfabeet’
‘Wie in Rotterdam Maria Heiden 
niet kent of nog nooit van haar 
heeft gehoord, is een analfabeet’, 
wordt wel gekscherend gezegd. Na 
het doorlopen van de Middelbare 
Meisjes School (MMS) wilde Maria 
maar één ding: boekhandelaar 
worden. Eigenlijk al van jongs af 
aan. Maria Heiden: “Als kind was 
ik van nature oprecht nieuwsgierig, 
tot op de dag van vandaag. Niet 
alleen in mensen, maar ook wil ik 

alles weten over wetenswaardig-
heden. Zoals waarom de zeeën zo 
diep zijn en de bergen zo hoog. 
Door die niet verzadigbare honger 
naar kennis ging ik al vroeg boeken 
lezen. Daarin gestimuleerd door 
mijn vader die ons als kinderen 
verhaaltjes vertelde. Prachtig zoals 
hij kon vertellen, met hele verhalen 
daar omheen die hij zelf verzon. 
Een échte romanticus was hij, zoals 
ik dat in mijn hart ook ben. Anders 
begin je geen boekhandel, word je 
eerder een keiharde zakenvrouw”, 
zegt zij lachend.
Maria Heiden volgde de opleiding 
‘Uitgeverij en Boekhandel’, begon 
ooit te werken bij boekhandel Van 
Brummen op het Zuidplein, later 
bij Donner en bij Ulysses in Den 
Haag. Op 29-jarige leeftijd trok zij 
de stoute schoenen aan en startte in 
1975 samen met Rob van Gennep 
de nu zo bekende boekenzaak aan 
de Oude Binnenweg met die voor 
Rotterdamse begrippen ‘wereld-
beroemde’ etalages. In het begin 
was het puinruimen. Eerst zat er 
een groentewinkel in, later Van Os 
Lederwaren en de ouderwetse zaak 
moest grondig worden verbouwd. 
Na het overlijden van Rob, zo’n 
tien jaar later, werd Maria’s uiterst 
selectieve boekhandel verzelfstan-
digd in de stichting ‘voorheen Van 
Gennep’. Ook die operatie ging ze-
ker niet over rozen. Maria Heiden: 
“In het begin van 1975 moesten wij 
de boer op met het verkopen van 
aandelen van honderd gulden per 
stuk. In kroegen, op straat, wie wij 
ook als bekenden tegen kwamen. 
Het was ploeteren en nog eens 
ploeteren om in dit moordend vak 
te overleven. We verkochten die 
aandelen om zo een gezonde fi nan-
ciële basis te krijgen. En omdat er 
in die tijd heel weinig vrouwelijke 
boekhandelaren waren, moest ik mij 
extra bewijzen. Met een enorme ha-

mer moest ik aan de weg timmeren 
om bekendheid te krijgen.”

Doorbraak
Haar grote doorbraak kwam ruim 
20 jaar geleden toen zij voor Radio 
Rijnmond een wekelijkse boeken-
rubriek kreeg die tot op heden te 
beluisteren is op dinsdagmiddag 
om 16.15 uur. Vanaf die tijd werd 
Maria Heiden een literair begrip 
in Rotterdam, met daarnaast een 
eigen radioprogramma voor RR op 
zondag met interviews en al. 
Daarna volgden radioprogramma’s 
voor de VARA, de TROS, de AVRO 
en gedurende 16 jaar de bekende 
Floorshows samen met Fred van de 
Hilst. Onlangs is zij benaderd door 
de Wereldomroep om boeken te 
gaan bespreken voor de vele Neder-
landers in het buitenland. Ooit be-
gonnen met schrijven in De Nieuwe 
Linie met maatschappelijk kritische 
stukken, samen met Thomas Rap en 
Nico Haasbroek, publiceerde Maria 
Heiden naast vele artikelen zo’n 15 
boeken. Kinderverhalen, toneel-
stukken, verhalen over haar Vader, 
geboren in 1903, haar moeder, Haar 
Kleren’, liedjes, een librette en 
essays. Bekend is het boekje dat zij 
recentelijk schreef voor Hotel New 
York, licht erotische verhalen over 
de liefde. Ook op Poetry Internatio-
nal is zij als boekverkoper, jurylid 
en presentator een graag geziene 
gast. Voor al haar culturele activitei-
ten werd zij in 2001 onderscheiden 
met de Laurenspenning.
Maria Heiden: “Ze vragen mij vaak 
in interviews wat ik nu eigenlijk het 
liefste doe. Ik ben en blijf boekhan-
delaar, dat is mijn vak; schrijven en 
optreden doe ik ernaast.”

Hoe blijf je als kleintje overeind in 
dat vreselijke geweld van boeken-
oorlogen der giganten?
Maria Heiden: “Dat blijft een 

dagelijks gevecht met huren die 
ontzettend omhoog zijn gegaan, 
met kleine marges op boeken, veel 
gesjoemel op de boekenmarkt, een 
oneerlijke concurrentiestrijd. Zoals 
bedrijven die zo’n 200 boeken 
tegelijk direct bij de uitgever bestel-
len met enorme kortingen, buiten de 
boekhandel om. 
Onze zaak blijft zich onderscheiden 
met nieuwe krenten in de pap: bij-
zondere boeken. En met persoon-
lijke hulp en adviezen aan onze 
trouwe klantenkring. Als je Van 
Gennep binnenloopt kom je niet in 
een koude winkel terecht, maar in 
een warme huiskamersfeer. Waar 
onze poes van genot ligt te spinnen, 
de vierde al vanaf 1975. En steevast 
met dezelfde poezennaam ‘Piet van 
Gennep’. Wij krijgen hier profes-
soren binnen die eerst een ‘gesprek’ 
met Piet aangaan, hem aanhalen en 
al, dan pas over boeken beginnen.”
De klantenkring van Maria bestaat 
voor een groot deel in de leeftijds-
categorie van 25 tot 45 jaar of ou-
der. Ze komen van heinde en verre 
uit allerlei kringen, voornamelijk 
mensen die de persoonlijke bena-
dering erg op prijs stellen. Maria 
Heiden: “Jongeren geven heel wei-
nig geld uit aan boeken. Ze kopen 
liever bier en gaan uit, of bestellen 
en lezen via de bibliotheek.”

Etalages
Andrea Piersma, haar compagnon, 
verzorgt al 20 jaar de spraakma-
kende etalages aan de Oude Bin-
nenweg, vlak tegenover het bronzen 
beeld van dichter /zanger Speen-
hoff. Bijna iedere week een nieuwe 

etalage over een thema of een ac-
tueel gebeuren, beroemd geworden 
door Hond in de Boekenkast, waar 
je je met je hond kon laten fotogra-
feren in de etalage. Gedurende een 
week werd ook in de Van Gennep-
etalage gekookt in wat prompt werd 
genoemd Het kleinste restaurantje 
van Nederland.
Alle Rotterdamse en Nederlandse 
dichters en schrijvers van Hugo 
Claus tot Adriaan van Dis hebben 
ooit bij Maria Heiden hun nieuwe 
boeken gepresenteerd en gesig-
neerd. Elke keer weer een groot 
feest, waarbij zelfs latere Nobel-
prijswinnaars zaten. 
Maria Heiden tot slot: “Het is 
niet helemaal waar dat alle grote 
schrijvers bij mij zijn geweest. Ik 
onderscheid altijd de mens en de 
schrijver. In de praktijk blijken 
dat soms twee totaal verschillende 
personen te zijn. Ik nodig alleen 
aardige schrijvers uit om in onze 
zaak te signeren.”
En wie haar niet gelooft of 
persoonlijk nog niet kent krijgt 
zaterdag 4 november aanstaande de 
kans samen met Maria Heiden een 
‘Literaire wandeling’ te maken door 
Rotterdam. Een wandeling vol ver-
rassingen voor slechts 5 euro met 
vertrek vanuit de foyer van het bi-
bliotheektheater aan de Hoogstraat 
110. Inschrijven kan ook via info@
lezersfeest.nl (www.lezersfeest.nl). 
En vooral heel aardig zijn voor 
Maria ‘Invasia’. 

Jim Postma

foto Paul Hošek

foto Paul Hošek
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Problemen met uw (kunst)gebit?
Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

(naast de apotheek)

SNURKT U?

Weer bi j ten,  lachen en genieten!
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SHIFT_to one

We hebben nu wel een heel opvallende actie! De 
Almera is bij ons wel heel aantrekkelijk. Wij hebben er 
10 speciaal ingekocht. De Almera is een uiterst com-
plete auto met standaard o.a. airco. Kom snel naar de 
showroom: OP=OP.

       

EXCLUSIEF BIJ NISSAN ROTTERDAM 
10X ALMERA VOOR  14.999

NISSAN ROTTERDAM
Metaalstraat 5, 3067 GV ROTTERDAM-ALEXANDER. Tel.: 010-456 33 33 

www.nissanrotterdam.nl

NU SLECHTS
4,9%*
RENTE!

NORMAAL 
 17.495 
NU 

 14.999

SLECHTS 
10 STUKS

MAAK NU EEN 
PROEFRIT!

OP=OP

       

Verkade opvolger Van Gend en Loos
Ik reageer op het prachtige artikel over de paardenstal 
van Van Gend en Loos. Zo af en toe lees je hier wel eens 
een stukje over. En dan eindigt het meestal met “dat toen 
de stallen overbodig werden, het pand verbouwd werd 
en Verkade er zijn intrek nam.” Over die tijd na Van Gend 
en Loos heb ik nooit een artikel of fotootje in een krant 
gezien, terwijl Verkade toch een landelijk begrip is.

Mijn vader ging in 1941 bij Ver-
kade werken. Eerst als bijrijder, 
later als chauffeur. In december 
1954 betrok Verkade het voorma-
lige van Gend en Loos-pand aan de 
Jacob Loisstraat.
Er waren twee garagedeuren en 
voor het pand stond een benzi-
nepomp (kun je je nu nauwelijks 
meer voorstellen). De rechter ga-
ragedeur werd het meest gebruikt. 
In het eerste deel van de loods 
(achter de paarden op de foto in 
het artikel) stonden de vrachtauto’s 
geparkeerd. In het achterste deel 
(afsluitbaar met een schuifdeur) 
stonden voorraden opgesteld. 
Koek, beschuit, koekjes, theelich-
ten, Knäckebrood etc. Achterin 
rechts was een apart gekoeld hok 
voor chocolade en een ruimte voor 
lege blikken. Veel koekjes werden 
uitgeleverd in blikken. Hier zat 
statiegeld op en deze werden dus 
weer ingenomen.
Meteen links in het achterste deel 
had de “magazijnmeester” (tot ver 
in de jaren 60 de heer Westerhout) 
zijn “hok” met klok. Daarvoor 

lagen op een grote tafel per dag de 
routes met de te bezorgen winkels 
uitgestald.
Daartegenover waren een fi etsen-
ruimte, schaftlokaal en toiletten. 
Door een deur rechts kwam je in 
“het deftige gedeelte”. Hier was 
het kantoor en zat het hoofd van de 
vestiging (de heer Ubbink).

Verkade bevoorraadde eenmaal per 
twee weken winkeliers van Delft 
tot Ouddorp, Ameide en Krim-
pen  a/d IJssel. De vrachtwagens 
waarmee Verkade reed waren van 
behoorlijke omvang (zie foto). Het 
was dus de hele dag in- en uitklim-
men en met de goederen over straat 
naar de winkels (bakkers, kruide-
niers, chipchandlers, warenhuizen 
etc.), maar ook vaak door de win-
kels met bijvoorbeeld 18 blikken in 
de handen (je probeerde natuurlijk 
zoveel mogelijk mee te nemen) 
langs het winkelend publiek naar 
de plaats waar de eigenaar z’n 
goederen wilde hebben.
Ik heb dit in vakanties vanaf m’n 
5e jaar mogen meemaken en er 

later als bijrijder een leuke vakan-
tiebaan aan gehad.

De bevoorrading aan de Jacob 
Loisstraat gebeurde met een 
vrachtwagencombinatie die elke 
dag vanuit Zaandam goederen 
leverde. In drukke tijden (chocola-
deletters!) soms wel twee keer per 
dag. Dat dit een hele tentatie was in 
die smalle straten laat zich raden.
Ik herinner mij grote Scania- en 
Dafcombinaties die eerst de 
aanhanger afkoppelden, vervol-
gens de motorwagen achteruit de 

Nicolaas Zasstraat in reden, (deze 
is nu verdwenen, op de hoek zat 
kruidenier Grit), hierna de aanhan-
ger aankoppelden en zo werd de 
aanhanger door de motorwagen het 
pand ingezet zodat deze gelost kon 
worden.

Veel speelde zich af in mijn 
kindertijd. Verkade bleef tot 
medio 1970 in de Jacob Loisstraat. 
Bezuinigingen noopten toen al tot 
reorganisatie. Kantoren en maga-
zijnen werden afgestoten en de 
vrachtauto’s werden rechtstreeks 

vanuit Zaandam op diverse locaties 
bevoorraad. Eerst twee jaar in 
Berkel en Rodenrijs bij fi rma Van 
den IJssel, later in Kralingen, aan 
het Lange Pad en de Jerichostraat 
bij een Ford garage.

En de theelichten van Verkade? En 
de snijkoek of het Verkade Wasa 
Knackebrod? Die gingen mee de 
geschiedenis in.

Alfred van Ladesteijn
Pampasgras 53
3206 RD Spijkenisse

-  Opening van het pand, met rechts de Van der Schellingstraat en links met vlag het Verkadepand. (plus benzinepomp). -
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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!
www.lancar.nl

de goudsmid

www.deoudrotterdammer.nl
Virtuele boek/cd-winkel voor Oud Rotterdammers

BESTELBON
❏ Ogen als schoteltjes 16,95
❏ Mijn Looppad  14,00
❏ Onder de Trap  15,00
❏ Rob, Babyboomer  13,95
❏ Rotterdamse Stegen  14,95
❏ Mijn Vader die in de hemel is  16,95
❏ Waltzing the waves 12,95
❏ Schot voor de boeg   6,95
❏ Dwarsliggers   9,90
❏ Witte de With, so cool 24,90
❏ Waltzing the waves 12,95
❏ Opgegaan in Lucht 

(Herinneringen aan jazz in Rotterdam) 12,95
❏ Obers per uur 14,95

Rotterdam met een knipoog 
❏ Deel 1 14,95
❏ Deel 2 14,95
❏ Deel 3 14,95

CD’s
❏ CD Café Rotterdam 12,95
❏ CD Terug naar Rotterdam 17,50
❏ CD Waltzing the waves 19,95

❏ + Verzendkosten              3,95
   
Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

Email

Opsturen naar: Postbus 113, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel

Algemene begrafenis- en 
crematieverzorging b.v.

DAG EN NACHT 
BEREIKBAAR

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

TEL. 010-485 51 10
Voor het verzorgen van uitvaarten in 

geheel Rotterdam en omstreken 
en heel Nederland

Al 40 jaar een 
begrip in uw regio

tel. 010-2907307
info@fi scoop.nl

Belastinghulp voor iedereen!

Ook ongerust omdat u nu een 
digid moet hebben om aangifte 
inkomstenbelasting te doen?

Fiscoop regelt uw aangifte snel en 
deskundig. U heeft geen formulier en 

geen digid nodig. U belt met Fiscoop en 
maakt een afspraak.

Ontruiming- en Ontstoppingsbedrijf

          “HAK-KOENS”
•  24 uur Service.
•  Ontstoppen en indien nodig vervangen van rioleringen en/of afvoeren.
•  Ontruimen van woningen en/of bedrijfspanden, ook bij brandschade
    ( betaling in overleg met verzekeringsmaatschappij ).
•  Bij wateroverlast zijn wij het geschikte adres voor het leegpompen 
    van uw kelder.

Telefoon/Fax:  010 - 2230857
Mobile :  06 - 41692564 of 06 - 41692542

Tevens het speciale adres voor dakbedekking 
en het ophogen van tuinpaden.

Nieuw in Rotterdam-Ommoord: Electro scooters

Pearl Buckplaats 27 (tegenover parkeerplaats C1000), 
3069 BZ  Rotterdam, Tel. 010-4559757

Evt. te huur voor € 145,= per maand
Blijf mobiel !! Weer of geen weer, storm 
en regen. U kunt erop uit als u het wilt, hij 
brengt u overal.
Met de bijbehorende service en kennis van 
Profi le Roerade is kwaliteit en nazorg gegaran-
deerd. Proefrit op afspraak.

v.a.: € 2595,=

U kunt bij ons ook uw 

bromfi ets en fi ets 

voordelig

verzekeren!

1988 - 2006

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307
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Het Witte Dorp
Ik snuffel al jaren in kranten en 
bladen naar geschreven stukjes 
of foto’s over Het Witte Dorp 
(HWD) tussen Rotterdam en 
Schiedam, maar tot op heden ben 
ik dat niet tegen gekomen.

Ik ben zelf in HWD geboren op 26-11-1930 
in de Dremmelaarstraat, dus ik spreek over 
het oude dorp, toen er winkels waren op 
het Damloperplein (het pleintje), zoals de 
levensmiddelenzaak (Caspers), een snoep-
winkeltje (Vielvoye), een groenteboer, een 
drogist, een melkboer enz.
Toen was er ook veel op het gebied van 
ontspanning, zoals een toneelvereniging, 
een fi etsclub, de vrijwillige brandweer, want 
HWD had ook een brandspuithuisje met een 
bluswagen (handkar 55), en natuurlijk niet 
te vergeten de voetbalvereniging HWD, die 
later een eigen terrein en kantine had aan 
de Laanslootseweg in de Spaansepolder, 
tegenover de toenmalige houthandel De 
Beukelaar. Dit terrein en clubhuis was door 
witte dorpers aangelegd en gebouwd! He-
laas is dit door een bombardement in 1940 
verloren gegaan. 
Een broer van mijn moeder, Bram Heuse-
veldt, helaas overleden, was met nog drie 
vrienden, èèn van de oprichters van de voet-
balclub HWD. Volgens zijn verhaal wilde 
ze een mondharmonicaclub oprichten, maar 
hadden ze bij het tellen van hun zakgeld te 
weinig om mondorgels te kopen en hebben 
ze voor het geld een leren bal gekocht en de 
voetbalvereniging HWD opgericht. Mijn va-
der werd later secretaris en mijn opa en oma 
hebben nog in de kantine gewerkt.
De bewoners van HWD liepen weg met hun 
verenigingen en hun dorp, het was toen ook 
een hechte familie.
Ik ben een kind van èèn van die oud witte 
dorpers en ben er als kind opgegroeid als 
Stoffel Hooghuis, heb twee jaar in de Drem-
melaarstraat gewoond en daarna zijn mijn 

ouders naar de Baardsestraat 29 verhuisd, 
waar we 30 jaar hebben gewoond. 
Over mijn jeugd in het dorp kan ik een boek 
vol anekdotes en avonturen schrijven, want 
wij waren in die tijd de boefjes van HWD. 
Kinderen die in de binnenstad van Rotter-
dam woonden en een dagje uit wilden, gin-
gen met hun ouders naar het Kralingsebos 
of Hoek van Holland. Wij niet, wij waren 
altijd buiten, met onze polder, Oud Ma-
thenesse in opbouw, onze Merwedehaven 
(waar we ons zelf zwemmen leerden en na 
de oorlog op de zeeboten uithingen voor 
sigaretten ), ons Vreelust, dat we meestal 
eerst moesten schoonvechten van Spangen 
of bovendijkse straten om er zelf te kunnen 
voetballen en later de westerspeeltuin.
Achter het brandspuithuisje op het pleintje 
had je vroeger de directiekeet staan (wat nu 
in de Aakstraat herbouwd is als een soort 
museum).
Toen deze keet na de bouw van het dorp niet 
meer in gebruik was, is het verhuurd en za-
ten er een kapper en een schoenmaker (mijn 
Opa) in. De klandizie was niet zo overwel-
digend, zeker niet vanwege de crisistijd en 
de winter, dus dan gingen ze als het stil was 

bij een potkacheltje zitten klaverjassen. Wat 
ze in dat kacheltje stookten, weet ik niet, 
maar er kwam verschrikkelijk veel rook uit 
de pijp. Ik was ongeveer negen jaar oud en 
met nog drie vriendjes klommen we op het 
platte dak en legden dan een stuk tegel op 
de rokende pijp, waarna we ons verstop-
ten en afwachtten wat er ging gebeuren. 
Komisch gezicht als je de deur open zag 
vliegen en de heren proestend eruit zag 
komen. Ik heb het naderhand wel moeten 
bezuren.
Als ik terug denk aan vroeger moet ik aan 
witte dorpers denken die ik uit het oog 
verloren ben zoals, Koen Hanegraaf, de 
Jong, Wuyts, Peitsman, Reinders, Har-
reman, de Graaf, Burghout, Haas, Kooren, 
Baay, Groen, Ottevanger, Luiten, Kaal en 
nog vele anderen.
Ik heb een geweldige en prachtige vrije 
jeugd gehad in HWD en ik hoop van mijn 
oude vrienden, als die nog in leven zijn, 
ook nog wat anekdotes of herinneringen te 
mogen lezen in De Oud Rotterdammer.

S.A.Hooghuis
s.hooghuis@hetnet.nl

Nieuw in de 
webwinkel
De Oud-Rotterdammer heeft het 
boekenassortiment weer uitge-
breid met enkele nieuwe titels. 
Drie nieuwe boeken, van drie au-
teurs, waarin natuurlijk Rotterdam 
weer centraal staat.

Auteur John Noteboom 
bracht eerder dit jaar een 
prachtig boek uit over 
de vermaarde Witte de 
Withstraat, genaamd Witte 
de With, so cool. Het boek 
bevat interviews met be-
kende Rotterdammers die vele voetstappen in 
de Witte de Withstraat hebben liggen en daar 
sappige anekdotes over kunnen vertellen. Dit 
schitterend gebonden boek, met vele foto’s, 
kost € 24,90.

Een tweede boek van John 
Noteboom is Schot voor de 
boeg; het verhaal van Jan 
Schot, die intensief betrok-
ken was bij de stadsver-
nieuwing. Hij geeft zijn 
bijzondere visie op 25 jaar 
stadsvernieuwing, die heden ten 
dage nog altijd actueel is. De vele foto’s 
geven een prachtig beeld van de tijd waarin 
de strijd rond de stadsvernieuwing het hevigst 
was. Schot voor de boeg kost slechts € 6,95

Het boek Dwarsliggers is 
een coproductie van twee 
bekende politiemensen, die 
in de afgelopen jaren op di-
verse radiostations gespro-
ken columns presenteerden, 
Hans Vos en Joop van der 
Hor. Het boek bevat een 
selectie van de beste columns, waarin zij het 
Rotterdam van vandaag af en toe stevig op 
de hak nemen. Dwarsliggers kost € 11,90, 
maar ter kennismaking kunt u het boek tot 15 
december aanschaffen voor slechts € 9,90.

Reünie Heerlijkheid Schoonderlooschool
Onze eerste reünie was op 11 
oktober. Mede dankzij oproepen 
in “De Oud Rotterdammer” heb-
ben we 22 brave kinderen, leer-
lingen van de 6e klas uit het jaar 
1951/1952, kunnen vinden. 

Het verzamelpunt was voor de school in de 
Coolhavenstraat. Het was prachtig weer en 
het weerzien na 54 jaar was geweldig en 
emotioneel. Hier en daar een grijs plukje en 
wat rimpeltjes, maar voor de rest zag ieder-
een er prima uit. Om 14.00 uur verscheen 
mejuffrouw Du Mez bovenaan de trap (een 
fi gurante, maar in de stijl van weleer). Zij 
verwelkomde iedereen en verzocht de kinde-
ren streng zich op te stellen in rijen van twee, 
waaraan met de nodige hilariteit gevolg werd 
gegeven. Als lammetjes liepen ze de trap op 
en de school in.
Met dank aan de school voor de geboden 
gelegenheid om deze ook van binnen te bekij-
ken, hebben we het klaslokaal en de speel-
plaats bezocht. Het leuke hiervan was dat het 

gebouw zowel van binnen als van buiten niet 
veranderd is. Zo waren onder andere de tegels 
van de wanden en de vloer nog hetzelfde als 
destijds.
De Schoonderlooschool was een openbare 
school, voor die tijd normaal, streng en gedis-
ciplineerd. Een pets om je oren was normaal 
en als je dat thuis vertelde, was de reactie “je 
zult het wel verdiend hebben” en daar kon je 
het mee doen.
We hebben op de speelplaats een klassenfoto 
gemaakt en geprobeerd de groep leerlingen 
in dezelfde opstelling erop te krijgen als in 
1951/1952.
Na het bezoek aan de school hebben wij een 
rondwandeling gemaakt door de straten in de 
buurt. Sommigen van ons waren daar in geen 
jaren meer geweest.  Er is nog redelijk veel 
van het oude, maar er is ook veel verdwenen 
en dat doet toch wel een beetje pijn. Het 
leefklimaat is ook duidelijk veranderd, maar 
ja, nostalgie is niet eeuwig.
Hierna zijn we naar het oudste plekje van 
Rotterdam gegaan, de Aelbrechtskolk,  naar 

restaurant de Pelgrim. Onder het genot van 
een drankje, gevolgd door een perfect diner, 
hebben we gezellig kunnen napraten. Het 
geheel werd afgesloten met een toost, waarna 

iedereen doodmoe maar voldaan naar huis is 
gegaan.
Arie Boogaard, Bertus Aafjeshove 46,
3437 JN Nieuwegein.

- De viering van het tweejarig jubileum van de vrijwillige brandweer in 1934. Bovenaan in wit kostuum staat mijn 
vader (gemaakt door fotograaf v/d Boogaard (van het pleintje) voor de kleuterschool, waar nu huizen staan, op 

het z.g. Robbeneiland) -

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



Pagina 14 Dinsdag 31 oktober 2006 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

Voor een ontspannen behandeling aan voeten en handen kunt U nu terecht op de

Anatole Franceplaats 330a 
Rotterdam – Ommoord 
Alwaar u onder het genot van een kopje koffi e of thee in 

‘Vanonce’
van Uw voetproblemen wordt verlost.

Tevens 
 - Paraffinepakkingen 
 - Ontspanningsvoetbad
Wilt U mooi gelakte nagels op handen en / of voeten? 

Laat een acryllaagje aanbrengen en U hoeft Uw nagels 

langere tijd niet te lakken. Verlengen behoort ook tot de mogelijkheid.

Geen verkoop van dure producten.

Behandelingen kunnen ook s’avonds plaatsvinden. 
Fijn, als U de hele dag werkt. 

Behandeling alleen na 
telefonische afspraak

06 – 41256681
06 – 52641715
010 - 4208333 

Nabij Ambachtsplein / metrostation Ambachtsland / Bus 37 voor de deur

Zevenkampsering 331

3068 HG Rotterdam Zevenkamp

Telefoon 010-4568242

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

Vrijblijvend advies

Woning van Joop van Loon ingericht als museum
Verzamelen doet de 77-jarige 
Johan Willem (Joop) van Loon al 
sinds hij kan lopen. In suikerzak-
jes of postzegels is de geboren 
en getogen Rotterdammer niet 
geïnteresseerd. Wel in zaken als 
grammofoonplaten, platenspelers 
in alle soorten en maten, radio’s 
en noem maar op. Zijn keurige wo-
ning in Feijenoord puilt ervan uit. 
Bijzonder is zijn collectie van het 
Huis van Oranje, waarvan hij een 
fervent aanhanger is.

“Af en toe komen mensen bij me op visite 
die het allemaal maar troep vinden, ouwe 
rotzooi en rijp voor de vuilnisbak”, vertelt de 
verzamelaar én ook kenner van de passagiers-
scheepvaart. In zijn jonge jaren heeft hij nog 
als belboy gevaren op schepen van de Hol-

land-Amerika Lijn. “Ik voel me heerlijk met 
al die spullen om me heen”, lacht hij breed, 
onder het genot van koffi e met appeltaart.
Bijzonder is zijn collectie van ruim vijf-
tienduizend (!) 78-toeren en andere platen, 
wasrollen en zelfs de eerste kleine gram-
mofoonplaten vanaf 1877. Van Loon heeft 
veel persingen van het eerste uur, van elk wel 
één. Bijvoorbeeld ook van de nu 89-jarige 
Rotterdamse zangeres Annie de Reuver met 
The Skymasters en Coleman Hawkins uit 
1935. Omroepen bellen Joop van Loon op als 
ze een bijzondere grammofoonplaat zoeken. 
Programmamakers als Roland Vonk (Radio 
Rijnmond). Leen Huisman (Radio West) 
en Herman van de Velde (NOS) zijn vaste 
klanten.
Vaak hoeft hij niet eens na te denken: Joop 
is wat muziek en grammofoonplaten betreft 
een wandelende encyclopedie. Zijn collectie 
is dusdanig gerangschikt dat hij zonder enige 
moeite het gezochte exemplaar eruit vist.
In alle kamers staan de mooiste exemplaren 
van zijn verzameling keurig gerangschikt. 
Radio’s in de slaapkamer, foto’s van schepen 
tegen de muren van het toilet, historische si-
garen en hoorngrammofoons in de huiskamer 
en boeken in de achterkamer. Voorts is er een 
werkkamer waar hij spullen opknapt en aan 
alle wanden hangen borden met beeltenissen 
van leden van het Koninklijk Huis. 
Het merendeel van zijn omvangrijke, ook 
Rotterdamse, verzameling ligt opgeslagen in 
twee pakhuizen, elders in Rotterdam. “Thuis 
kan ik het onmogelijk allemaal opbergen. 

Mijn huis is daar echt te klein voor.” 
Joop vindt zijn verzamelwoede niet bijzonder. 
“Dat is mijn grote hobby”, vertelt hij. “Die is 
meegegroeid met mijn werk als verkoper van 
tweedehands boeken en grammofoonplaten.” 
In 1958 opende hij in de Afrikaanderwijk 
op de hoek van de Bloemfonteinstraat en de 
Paul Krugerstraat zijn eigen zaak. “Ruim 
veertig jaar heb ik daar mijn handel kunnen 
inkopen en verkopen. Het was een winkel 
met achterwoning en een enorme kelder, waar 
voldoende ruimte was om mijn verzameling 
overzichtelijk op te bergen. Ik moest in 2003 
helaas het pand uit, omdat het werd afgebro-
ken.”
Ruim zestig jaar staat Joop van Loon op de 

mark en daarmee staat het record van koop-
man die het langst achter de kraam staat op 
zijn naam. Kort na de Tweede Wereldoorlog 
hielp hij op de markt zijn vader al mee, die 
ook een winkel in de Oranjeboomstraat had. 
Op zaterdag staat hij achter zijn hoekkraam 
op de Centrummarkt aan de Binnenrotte. 
Aan stoppen denkt Joop van Loon niet. Tus-
sendoor geniet hij wel van het leven, samen 
met zijn tien jaar jongere vriendin. Vorig jaar 
maakten de twee een zeecruise met passa-
giersschip Rotterdam. Stoffelijke bewijzen 
als een miniatuur van het schip en diverse 
foto’s staan en hangen eveneens in zijn 
(museum)woonkamer.
Rein Wolters

- Maar een paar van de bijzondere radio’s staan tentoongesteld in de slaapkamer van Joop van Loon. Foto Rein Wolters -

- Ook de woonkamer en open keuken van Joop van Loon 
staat het resultaat van zijn verzamelwoede, waaronder 
een sierkist met bijzondere sigaren. Foto Rein Wolters -
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OorlogsVerzets-
Museum verdwijnt 
van Katendrecht
Minstens vijf jaar moet het OorlogsVerzetsMu-
seum Rotterdam overbruggen voordat een nieuw 
onderkomen gereed is. Het oude aan de Veerlaan op 
Katendrecht, gevestigd in de voormalige bakkerij 
van A. & P. Versluijs, wordt afgebroken. Het is de 
bedoeling van het OorlogsVerzetsMuseum Rotter-
dam, met behoud van de eigen identiteit, samengaat 
met het Historisch Museum Rotterdam. Samen met 
het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) wordt 
naarstig gezocht naar een passende en betaalbare 
ruimte tussentijdse ruimte.
De vaste expositie blijft te bezichtigen tot het nog 
onbekende moment van sluiten in 2007. Voor velen 
biedt het wellicht de mogelijkheid op de valreep 
kennis te maken met het bijzonder museumpand en 
de bijzonder collectie.
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam is gevestigd 
aan de Veerlaan 82-92. Open van dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag 
van 12.00 tot 16.00 uur. De programmering tot 
eind dit jaar is te vinden om www.ovmrotterdam.
nl Informatie: 010-4848931. Toegangsprijs 2 euro; 
kinderen tot en met 12 jaar 1 euro.

Rein Wolters werkte ruim veertig jaar als journalist ‘op Zuid’, zoals de linker Maasoever ge-
makshalve in de volksmond heet. Eerst schreef hij korte tijd voor wijkkranten als Centrum 
Zuid en Europoort ’67 en vanaf de jaren zestig als freelancer voor Het Vrije Volk, waar hij 
in 1978 in vaste dienst kwam. In april 1991 ging Wolters mee over naar het Rotterdams 
Dagblad. In die krant schreef hij jarenlang de historische rubriek ‘Rotterdam van toen’. Op 
verzoek van De Oud-Rotterdammer duikt de VUT’er in ‘RW’s mijmerZuidhoekje’ in zijn 
historische bagage.

Bovenmeester ‘Pietje Gorilla’ 
stonk naar zijn pijptabak 
Lamme Louis, de Kale en Pietje Gorilla. Knullen van de St.-Franciscusschool waren creatief in het beden-
ken van bijnamen. Uiteraard stiekem, want het ontbrak hen aan lef om de meesters zó aan te spreken. 

In de jaren vijftig was ik leerling van 
deze op streng rooms-katholieke leest 
geschoeide school voor gewoon lager 
onderwijs (glo) in de Afrikaanderwijk. 
Herinneringen aan 1952-1958 kwamen 
als vanzelf boven na het lezen van ‘De 
Molenwaterweg was mijn stek’ van Wim 
de Boek in de vorige Oud Rotterdammer. 
Hij doorliep de klassen 5 en 6 van ‘mijn’ 
school. Wim zelf herinner ik me niet 
van school, maar hij ongetwijfeld wel de 
bijnamen.
Meester H.M. van Lieshout kreeg zijn 
bijnaam door zijn verlamde linkerarm, 
overgehouden van een operatie. Deed 
in zijn klas niets wat niet mocht, want 
met rechts kon hij stevig meppen. Van 
Lieshout woonde aan de Dordtselaan 16. 
Tussen de middag wandelde hij naar huis 
om te eten. Klasgenoten vergezelden hem 
en onderling kibbelden ze soms om de eer 
wie zijn aktetas mocht sjouwen.
Zijn iets oudere broer, P. H. van Lieshout, 
woonde aan de Hillevliet 47. Zijn schedel 
was zo glad als een biljartbal, dus was zijn 
bijnaam niet moeilijk raden. Overigens 
was hij een strenge, zéér kundige meester. 
Van hem kreeg ik twee keer les: in drie 
en zes. 
P.G. van Deursen was hoofdonderwijzer 
(bovenmeester) van de zesklassige school. 
Hem vergeten is bijna niet mogelijk. Dat 
komt meer door zijn pijp en stinktabak, 
waarmee hij dagelijks de vijfde klas 
bezwangerde. Voortdurend braakte hij 
stinkende wolken rook uit, zoiets als uit 

de schoorsteen van de vuilnisverbranding 
aan de Brielselaan. Zijn kleren stonken 
navenant.
Onze bovenmeester woonde aan het Afri-
kaanderplein 16 en had als linkerbuurman 
Cor Houtbraken, destijds een gerespec-
teerd melkboer. Hun gezinsleden schoven 
op zondag bij elkaar aan in de voorste 
kerkbank. Van Deursen kreeg zijn bijnaam 
door verbastering van zijn voorletters P.G. 
tot Pietje Gorilla. In klas 2 gaf meester 
C.M.A. Vergouwe van de Kortedreef 62 in 
Vreewijk les. Juffrouw G. Kleskens stond 
in de 1ste voor het driedelige schoolbord. 
Soms haalden leerlingen haar af bij de 
halte Putselaan-Maliestraat van tramlijn 
2, want daarmee kwam ze van het Oude 
Westen. 
Van de zes jaren waarin ik zonder pro-
blemen en met prima cijfers de school 
doorliep, herinner ik geen dieptepunten. 
Wel dat afschuwelijke maandelijkse 
biechten in de aangrenzende kerk. De 
hele klas moest er verplicht aan geloven. 
Er tussenuit knijpen was er niet bij, want 
daar lette de meester nadrukkelijk op.
Hoogtepunt was de jaarlijkse schoolreis, 
waar ik maar twee keer aan heb mogen 
deelnemen. Thuis lagen de muizen dood 
voor de kast door de armoede in ons grote 
gezin. Geld voor de eigen bijdrage voor 
het reisje kon er niet af. Dus moest ik de 
schoolreisdag gedwongen doorbrengen in 
een lagere klas. Verschrikkelijk vond ik 
dat. Hierdoor wist de hele school immers 
dat je een armoedzaaier was. 

De St.-Franciscusschool had zes klassen 
met drie rijen van acht houten twee-
persoonsbanken met vaste schrijftafel, 
goed voor 48 jongens per klas. Zovéél 
leerlingen had een klas doorgaans in die 
periode van babyboomers. De klassen 1 
en 2 bevonden zich op de begane grond, 
3 en 4 op de eerste verdieping en voor 5 
en 6 moest je klimmen naar de hoogste 
etage. Fraaie tegels sierden de gangen en 
steile trappen. 
Onze school was onderdeel van het 
‘roomse blok’, omsloten door Christiaan 
de Wetstraat, Riebeekstraat, Afrikaan-
derplein en Paul Krugerstraat. De fraaie 
binnentuin (uitsluitend toegankelijk voor 
nonnen, priesters en meisjes van het pen-
sionaat) was omgeven door de St.-Mari-
ascholen voor kleuters, glo, ulo en mulo, 
een meisjespensionaat en nonnenklooster, 
verenigingsgebouw Sarto, jonggezellen-
huis Assisië en kerk en pastorie van de op 
14 april 1913 ingewijde parochie Heilige 
Franciscus van Assisië. 
In 1975 ging de 965 zitplaatsen tel-
lende kerk tegen de vlakte en daarna de 
scholen. Anno 2006 is er niets meer van 
terug te vinden. Maar de herinneringen 
zijn gebleven. Ook aan de Kale, Lamme 
Louis en Pietje Gorilla. Door hen vond ik 
de juiste weg in het arbeidzame leven en 
daarvoor ben ik ze dankbaar. Bij mij zijn 
hun bijnamen erenamen geworden.

Geld voor 
het oprapen?
U laat uw portemonnee per ongeluk op 
straat vallen. Pas een tijdje later komt 
u daar achter. U loopt hetzelfde stuk te-
rug en ziet gelukkig uw portemonnee in 
de verte al liggen. Bij uw portemonnee 
staat een politieagent. Wat doet U?

U zegt zeer waarschijnlijk tegen de agent dat het 
uw portemonnee is. U kunt dat ook bewijzen, want 
in de portemonnee bevinden zich allerlei papieren, 
foto’s van uw kinderen en pasjes met uw naam 
erop. Ergens bent u zelfs wel blij dat er een politie-
agent bij stond, anders was de portemonnee wellicht 
verdwenen.
Met belastingen is het niet anders. Voor mensen die 
nooit aangifte doen, ligt het geld voor het oprapen. 
Je hoeft het alleen aan de politieagent, in dit geval 
de belastingdienst, te vragen. Extra prettig is dat 
het Ministerie van Financiën op 12 september de 
drempel voor 2001 en 2002 heeft laten vervallen. 
Vanaf nu kunt u dus over de afgelopen vijf jaar het 
geld waar u recht op heeft, terugvragen. 

Veel mensen zijn bang voor de belastingdienst. 
Waarom slapende honden wakker maken, lijkt de 
gedachte. De hond slaapt alleen niet en zolang u 
alleen uw eigen portemonnee opraapt, is er niets 
aan de hand.

NOORD

OOST

RW’S
ZUIDMIJMER HOEKJE

- Uitstapje omstreeks 1957 van de klassen 5 en 6 van de St.-Franciscusschool naar Schiphol. Staand, zevende van links, meester ‘kale’ van Lieshout en met hoed als drie na 
laatste bovenmeester ‘Piet Gorilla’ van Deusen. Onder de poserende leerlingen Martin Bokmans (Joubertstraat), Robbie Köpp (Hilledijk), Tonnie Flobbe (Steinwegstraat), Frans 

van Hemerik (Paul Krugerstraat), Frans van Hulst (Klosstraat), Frans Beukers (Afrikaanderplein), Nol Steenbakkers (Brede Hilledijk), Ton van de Roer (Oranjeboomstraat), Eddie 
Jansen (De la Reystraat), Jopie van de Kreeke (Christiaan de Wetstraat), Arie van der Ster (Steinwegstraat), Corrie de Haas (Herman Costerstraat), Anton Lorijn (Martinus Steijn-
straat), Corrie Hozeman (Afrikaanderplein), Woutje van Mourik (Parallelweg), Hans van Ardennen (Hilledijk), Hans Pijl (Johannes Brandstraat), Leen van Brugge (Brede Hilledijk), 

Jacques Schuiten (Christiaan de Wetstraat) en Frans Zomers (Riebeekstraat). Foto collectie Rein Wolters -

- Het OorlogsVerzetsMuseum moet wijken voor nieuwe woningbouw 
aan de Veerlaan. In 2007 gaat het museum dicht en hoopt dan een 

ander onderkomen te hebben. Foto Ellie Schop -
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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

Leonie de Visser komt uit 
Hoogvliet. In haar praktijk voor 
alternatieve geneeswijzen maakt 
ze gebruik van behandelings-
methoden die gebaseerd zijn op 
gecombineerde geluidsgolven 
en magneetvelden. Vijftien jaar 
geleden ben ik aan een ap-
paraat daarvoor gaan werken; 
inmiddels is het zesde model 
gereed en zijn er patenten 
verleend op de apparatuur. De 
beide technieken vullen elkaar 
aan. Het is een pijnloze en zeer 
patiëntvriendelijke behandel-
wijze, die ook nog eens prima 
resultaten geeft. Amputaties en 
gangreen zijn ermee te voorko-
men, vaatvernauwingen worden 
verminderd of zelfs opgeheven. 
Het principe van de RT-220 
(resonantietherapie) komt in het 
kort gezegd neer op het via de 
voetzolen in het lichaam bren-
gen van geluidsgolven, gecom-
bineerd met magneetvelden van 
een specifi eke frequentie. De 
patiënt ligt daarbij ontspannen 
achterover. De geluidsgolven 
dringen via de huid in het 
lichaam en stijgen zelfs door 
tot het hoofd. De lichaamsvloei-
stoffen en het weefsel dienen 
daarbij als geleider voor de ge-
luidsgolven. Waar de resonantie 
(plaats van een vaatvernauwing) 
optreedt, geven de trillingen 
hun energie af. De energieover-
dracht resulteert in de geleide-
lijke afname van de vernauwing. 

De RT-220 is inmiddels een 
mobiel apparaat dat op een 
gewone wandcontactdoos kan 
worden aangesloten. Standaard 
duurt een behandeling ongeveer 
20 minuten

Testresultaten en 
onderzoeken
Op het ogenblik wordt er een 
groot klinisch onderzoek opge-
zet in Berlijn met dr. Ragg. Deze 
arts had tot voor kort zelf ook 
knieklachten, maar na nog geen 
10 minuten aan het apparaat 
te hebben gezeten, mompelde 
hij: ‘es geht’. Een paar weken 
later klom hij in de bergen 
zonder een centje pijn. Bij de 
eerste testen met het apparaat 
rapporteerde hij dat een patiënt 
van hem die al 6 maanden plat 
op bed lag, binnen 3 weken 
weer kon lopen. ‘Dit soort gelui-
den horen wij aan de lopende 
band,’ aldus mevrouw de Vis-
ser. ‘Wij hebben verschillende 
mensen geholpen die al jaren 
klachten hadden en voor een 
beenamputatie in aanmerking 
kwamen, die na een kuur van 
RT-220 hebben ondergaan, hun 
been konden behouden. Een 
van onze eerste patiënten, dhr. 
Paasse uit Soest, 83 jaar, had 
15 jaar geleden nog maar kort 
te leven. Deze man geniet nu 
volop van het leven. Hij loopt, 
fi ets en rijdt in zijn auto weer 
overal naar toe. 

Sovaat Medical werkt met een 
aantal artsen en een internist 
samen

Bij welke klachten?
De resonantie Therapie kan 
gebruikt worden bij bloedvatver-
nauwing. 
Symptomen hiervan zijn onder 
andere chronische pijn in armen 
en/of benen, koude voeten en 
ledematen, zwart-blauwe en 
bleke voeten en/of handen, 
kramp, vermoeide benen bij het 
lopen, niet genezende wonden 
(diabetici), duizeligheid, oor-
suizing en concentratiestoornis-
sen, pijn in de hartstreek. De 
therapie blijkt echter ook te 
werken bij gewichts-, spier- 
en zenuwaandoeningen, 
kneuzingen en sportblessures, 
moeilijk geneesbare botfrac-
turen, reuma. Het streven van 
Leonie de Visser is dat iedereen 
gebruik kan maken van deze 
patiëntvriendelijke therapie.

Alleen thuisbehandelingen. 
Tevens diverse andere 
therapie behandelingen 
mogelijk voor overige 
klachten.

Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl

‘Werking is wonderbaarlijk’
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De wetenschap maakt dan ook telkens nieuwe 
vorderingen die alom verbazing wekken. Dit laatste deed Leonie de Visser van de fi rma 
Sovaat Medical; al 31 jaar actief in de alternatieve geneeswijze en sinds 15 jaar bezig met 
de ontwikkeling van het apparaat RT-220. Dit is inmiddels operationeel. Het valt niet mee 
om het wantrouwen dat medici bij elke nieuwe vinding hebben weg te nemen. Vandaar dit 
artikel over Sovaat Medical en de RT-220, omdat hart- en vaatziekten nog altijd doodsoorzaak 
nummer één zijn in ons land. Hoe eerder daar verandering in gebracht kan worden, hoe beter 
het is.

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing
(Advertorial)
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In het spionnetje

door Aad van der Struijs

Ik mag niet zeggen, dat het beeld dat ik de afgelopen veertien dagen in mijn spionnetje 
zag, overliep van duidelijkheid. Ik zag alles wel helder, maar ‘de tijdgeest’ vertroebelde en 
vervormde de beelden aanzienlijk. Bij datgene waar ik mee geconfronteerd werd, moest 
ik echt vergeten dat ik uit de eerste helft van de vorige eeuw ben en mijn opvoeding en 
opleiding ook uit dIe periode stamt. En wat in dié tijd tot de (maatschappelijk) ‘verboden’ 
behoorde, mag nu (volgens betrokkenen) in alle vrijheid. En enig moreel bezwaar is een 
gevoel, dat niet meer bij 2006 past.

Het verhaal: medio augustus van 
dit jaar meldde ik in deze rubriek, 
dat mijn goede vriend Chris Mark 
ná een ziekbed van één jaar was 
overleden. Oorspronkelijk woon-
achtig in Capelle aan den IJssel, 
verbleef hij de laatste zes weken 
van zijn leven in Verpleeghuis 
‘De Twee Bruggen’ in Rotter-
dam-zuid. Daar is hij overleden; 
als Rotterdams ‘ingezetene’ is hij 
op Zuid gecremeerd. Voor zijn 
uitvaart was hij niet verzekerd, 
daarom dat de Sociale Dienst 
Rotterdam de rekening te betalen 
kreeg. Chris had wel kinderen, 
maar deze wilden de laatste 30 
jaren niets met hem te maken 
hebben. Nu hij overleden is, heb-
ben z’n kinderen offi cieel gezegd 
ook niets met een dode vader of 
diens nalatenschap te maken te 
willen hebben.
Zijn buurvrouw Wilma den Broe-
der had gedurende de laatste 15 
jaar een oogje in het zeil bij Chris 
gehouden, ze had zijn huissleutel 
‘voor het geval dat’ en had als 
‘een naaste’ de laatste weken in 
‘De Twee Bruggen’ meebeleefd. 
Eén dag ná het overlijden van 
haar buurman, verzocht de Wo-
ningbouworganisatie ComWonen 
aan Wilma de in haar bezit zijnde 
huissleutel in te komen leveren: 
“Er mogen geen vreemden in 
het huis lopen”. Hoezo kan een 
buurvrouw en haar kind verdriet 
hebben?
Chris werd gecremeerd en in zijn 
huis gebeurde niets. Wekenlang 
gebeurde er niets! Een schemer-
lampje ‘tegen insluipers’ bleef 
branden, zoals het altijd licht 
gegeven had. Af en toe hoorde 

Wilma de telefoon in het huis 
naast haar gaan; de telefoonaan-
sluiting was dus nog in orde. Zijn 
Internet-aansluiting (www.planet.
nl/~mark0221) bleef gewoon 
werken en werkt bij het tikken 
van deze woorden nog steeds! 
(Ik beschik over de login- en 
wachtwoordnamen van zijn site. 
Vandaar de ‘actuele’ site).
Zo’n dag of veertien geleden 
zag Wilma plotseling verschil-
lende mensen in het huis lopen, 
waaronder kinderen. Dat konden 
dus geen ComWonen-werkne-
mers zijn, dacht ze. ’t Was goed 
gedacht: het waren aspirant 
huurders die kwamen kijken of 
de woning iets voor hen was. Ze 
vertelden, dat bij het in ontvangst 
nemen van de sleutels de heer 
Radjesh Sadal (sleutelhouder van 
ComWonen) gezegd had, dat men 
slechts schoon ondergoed moest 
meenemen bij het betrekken van 
de woning. Alles was er: eten in 
de vriezer, drank in de bergkast, 
analoge- en digitale foto-appara-
tuur, alle meubilair, vloerbedek-
king, vitrage, keukeninventaris, 

televisie, boeken, tijdschriften, 
enzovoorts. Als een soort plus-
punt meende deze ComWonen-
verhuurder de woning aan de man 
te brengen.
Het zag er voor de buurvrouw 
naar uit dat de groep die zij eerder 
die week gezien had, geen be-
langstelling voor de woning had. 
Ze zag namelijk op de volgende 
zondag(!) weer mensen in de wo-
ning lopen. Ook van hen hoorde 
ze hetzelfde verhaal: de heer 
Radjesh Sadal had gezegd dat de 
woning ‘compleet’ was.
Wanneer ik vermeld, dat vriend 
Chris een gerespecteerd auteur 
was op het gebied van alles wat 
met de Koninklijke Marine te ma-
ken had/heeft, alsmede schrijver 
is van vele RET-boeken, kunt u 
zich wellicht voorstellen wat een 
schat aan (documentatie)materiaal 
in zijn huis ligt. Z’n beeldappara-
tuur liegt er ook niet om; we zwij-
gen over zijn privé-fotoalbums en 
zijn (sexuele)voorkeuren: dit alles 
zou voor een nieuwe huurder zijn. 
Is er dan geen respect meer voor 
de overledene?

Reacties
Buurvrouw Wilma nam op 
maandag weer contact op met 
ComWonen. Eerst probeerde zij 
het de gehele ochtend telefonisch 
(0900-nummer; 10 ct/minuut), 
daarna ging zij met haar vriendin 
Joke Westdorp naar het ComWo-
nen-kantoor. De benadering was 
ronduit onbeschoft te noemen: wij 
zijn ComWonen en wij doen wat 
we willen. “Waar bemoeit u zich 
mee”, was de meest vriendelijke 
opmerking.
Wilma liet op Internet weten wat 
er aan de hand was en ik rea-
geerde als vriend van Chris, maar 
ook als journalist. Wilma en Joke 
waren bezig gemeentelijke poli-
tiek en de locale media te infor-
meren over wat er kon gebeuren 
met de bezittingen van een dode. 
Ook ik stuurde aan mijn relaties 
mijn visie en sprak ook met de 
heer Jan-Willem Heijkoop van de 
afdeling Communicatie van Com-
Wonen. De heer Heijkoop was 
uiterst beleefd en formeel, maar 
weigerde ook maar 1 vraag met 
een ja of neen te beantwoorden. 
Hij kende de ‘Mark-affaire’ (niet 
mijn woorden!) uitstekend, maar 
wilde toch niet op de zaak ingaan.
Ik plaatste ook mijn opmerkingen 
op het Internet Prikbord van de 
Gemeente Capelle aan den IJs-

sel (Dit is het prikbord voor de 
Capelse Startpagina.   Wil je iets 
vragen, melden en/of ergens over 
discussiëren. Hier kan dat!!!). De 
wijkagent(?) van deze gemeente, 
de heer Jacques Lems, liet mij 
in een kort mailtje weten, dat het 
bericht geweigerd was. Einde 
bericht!
In een reactie naar hem liet ik 
merken, dat een politieman moet 
nadenken, iedereen moet horen 
en dan besluiten moet nemen. Ik 
vatte dat samen in de zin: U bent 
als een echte politieman: u sluit 
de ogen voor de realiteit. Jacques 
Lems reageerde direct: hij was 
geen agent, maar beheerder van 
de Prikbord-site. Hij had het 
bericht verwijderd, omdat alle 
betrokkenen (inclusief Chris 
Mark(!)), mij geen toestemming 
hadden gegeven hun naam te 
plaatsen. Dit vertelt de Capel-
lenaar Jacques L. aan mij! Da’s 
toch lachen?
En nu?
Radio en Televisie Rijnmond 
hebben aandacht aan de kwestie 
geschonken, B&W van Capelle 
aan den IJssel nemen het optreden 
van ComWonen mee in het 
eerstvolgende reguliere overleg 
met ComWonen. En ComWonen? 
Deze organisatie zwijgt: de direc-
teur Wonen is met vakantie!
De privéspullen van Chris komt 
u wellicht op een vlooienmarkt 
tegen. De fotocamera’s zal de 
nieuwe huurder wel houden.
Verdikkeme, waarom ben ik zo 
sarcastich?

In het gips
Via e-mailtjes word ik door 
DOR-lezers gevraagd hoe het na 
de operatie is afgelopen. In ’t kort 
kan ik zeggen, dat het goed gaat. 
Veertien dagen heb ik nu loop-
gips. Dit werd pas aangebracht 
nadat twee doctoren m’n been van 
onder tot boven hadden bekeken 

en nadat alle hechtingen, kram-
metjes e.d. verwijderd waren.
In de gipskamer, op de BEGANE 
grond(!), was een gipsmeester 
vol humor die mij wel even onder 
handen zou nemen. Op de ligstoel 
naast me lag weer een jongeda-
me, die met de haar vergezellende 
vriendin, nauwkeurig in de gaten 
hield wat er allemaal gebeurde. Is 
er echt geen andere ruimte in het 
Dijkzigtcomplex te vinden, dat 
gipsklanten iets verder van elkaar 
verwijderd zijn?
Mijn begeleidster en vriendin 
Willy kon het goed met Max (de 
gipsmeester) vinden. Ze smoes-
den wat en toen mijn voet/been 
werd ingegipst, verscheen het 
meest afschuwelijke rose voor 
mijn ogen. Hoewel ik luid 
protesteerde, ging men gewoon 
door. “Zwijg, anders plakken we 
er nog paarse sterren op”. Over 
gipsmeester Max kon ik niet 
offi cieel gaan klagen, want hij 
zou dan gewoon een andere naam 
opgeven.
Wat heb ik tijdens de behande-
ling geleerd: ondanks pijnen en 
heel veel ongemak ben ik op 
de gipskamer op een voortref-
felijke manier geholpen. Door 
het optreden van de aanwezigen 
vergeet je, wat er eigenlijk ge-
beurt. En wat dat rose betreft? Ik 
heb gemerkt, dat mijn 2 katten nu 
meer om m’n been heen draaien 
dan ervoor.

Gisteren moet het loopgips ver-
wijderd zijn. Met het gips liep ik 
al als een kievit, zonder gips ziet 
u me misschien volgend jaar bij 
de marathon.
O ja, ik bedoel langs de kant bij 
de toeschouwers.

Spionneur
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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 37
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
Boekhandel van der Pol
 Kouwenoord 73

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

Zuid-Beijerland
Herenkapper ‘t Kruintje
 Gravin Sabinastraat 2b

Hoek v. Holland
Wijkcentrum De Hoekstee
 Mercatorweg 50

Overige
Bibliotheek
Hendrik-Ido-Ambacht

Hoge Kade 52
Bruna
 HI Ambacht 

WC De Schoof
Bibliotheek Barendrecht  

Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard 

Dorpsstraat 34

Oproepjes

Kindertehuis Voorschoterlaan 78
Ik heb van ’45 tot ’50 in kindertehuis Voorscho-
terlaan 78 gezeten, maar ik kan uit het tehuis, net 
als van de lts Tamboerstraat niets terugvinden. 
Ik herinner mij namen als David Terwiel, Dick 
Verbeek, Margje Koops, Fietje Sjerp, Adrie Vuyk 
en Arie en Wim de Haan uit de Wollefoppen-
straat, waarmee ik op de lts ging. Waar is alles 
gebleven?

W. van Roon
M.A. de Ruyterstraat 36, 3201 CL Spijkenisse
tel: 0181-620306

--------------------------------------------------------
Zoek
Een tijd geleden bood ik het boekje aan van 
commissaris Blauw met daarin o.a. de moord op 
Marietje van Os. Een ouder iemand uit Rotterdam 
Zuid was te laat en ik beloofde een ander boek 
over Rotterdam (ik noem geen titel..) langs te 
brengen als ik in de buurt was.. Wie was dat?? 
Laat het alsnog weten en het komt goed. Als 
ik de details weer hoor, dan gaat het me weer 
dagen!

Wim Koelewijn, 010-4116367
--------------------------------------------------------
Jong Pendrecht
Voor een reünie zijn wij op zoek naar personen 
die op de Openbare Lagere school JONG 
PENDRECHT hebben gezeten. Het gaat om de 
periode 1962/1968, de klas van juffrouw Lam-
mers. Een aantal mensen hebben we inmiddels 
gevonden, maar we zoeken nog: Charlotte Kok, 
John Verzijden, Anja Notenboom, Martin Huijs-
mans, Gerard ???, Henk ???, Bert Bruil, Ronald 
???, Els en Truus Ermers, Boukje Notenboom, 
Leo van Driel, Peter ???, Delia Monster, Mari 
Vermeulen, Bertje vd Waal, Paula Hak, Marjolijn 
???, Coby ???, Marijke Verheij, Ineke Richters, 
Conny
Heinrici, Marian Vergunst, Greta Bijvank, Harrie 
???, Beppie van Gangelen, Wim de Kruijff, Ruud 
Steenbergen, Maarten Vlasblom, Jan Maat en 
Roland Huizer. Nog veel mensen dus. Wanneer 
iemand deze personen kent of zij zichzelf herken-
nen graag een reactie naar:

Marga van Put 
06-46626006
email relvers@planet.nl.

--------------------------------------------------------
Bertus van Eijden
Ik zoek Bertus van Eiden (of Eijden), voor en in 
de oorlog wonend in de Doedestraat 85. Ik was 
zijn buurjongen op 83c. Wij hadden regelmatig 
contact. Na de oorlog is Bertus gaan varen. 
In 1953 heb ik hem nog eenmaal gezien. We 
haalden vroeger veel kattenkwaad uit en zou hem 
graag nog eens spreken.
Hopelijk kent iemand hem nog.

N.L. Dubois
Vicky Baumstraat 24, 3207 MH Spijkenisse

--------------------------------------------------------
Flipse
Mijn schoonmoeder zoekt Kees Flipse, zoon 
van dirigent Eduard Flipse van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Zij diende destijds bij de 
familie Flipse. Ze is nu 89 en was toen om en 
nabij de 20. Keesje was toen een jaar of tien. Zij 
wil graag weten of Kees Flipse nog leeft. Is er 
iemand die mijn schoonmoeder informatie kan 
geven?

D. Pippel
Noordsingel 138b, 3032 BK Rotterdam
010-4862250, 06-23597764

Zalmhuis Van den Akker
Kan iemand mij helpen aan een of meer foto’s 
van een tram met dakreclame voor Het Zalmhuis 
Van den Akker. In 1943 reden hiermede de 
motorwagens 406 en 520 en aanhanger 1017.

Jan Stoep
Graaf Willemlaan 106
3341 CH Hendrik-Ido-Ambacht
078-6812527
email janstoep@wanadoo.nl

 ------------------------------------------------------
De Noordster
Wie was erbij in de jaren 50/60? De kinderen 
van het Oude Noorden konden twee weken op 
vakantie met kamp DE NOORDSTER.
Weet je het nog: de vlaggemast, olympiade, de 
bonte avond en niet te vergeten...de kampwin-
kel. Wat een plezier hadden we. En al die va-
kantieliefdes! Zijn er nog foto’s dia’s of gewoon 
verhalen? Bel, schrijf of mail naar:
Tineke Immerzeel (dochter ome Rinus)
Zwaanshalskade 73
3036 JZ Rotterdam
Tel 010 4651883
Email timmerzeel@orange.nl
------------------------------------------------------
Roepius
Sinds enkele jaren werken mijn broer rob en ik 
(antoon) aan onze stamboom over de familie 
Roepius. Een tijd geleden hoorden we dat er 
in de Provenierstraat of buurt ook iemand 
gewoond heeft die of Roepius heette of con-
necties daarmee had.
Mogelijk dat er iemand is die dit leest en daar 
vanaf weet. Graag een reactie naar:
Antoon Roepius
0181 615618 of 
e-mail  aroepius@chello.nl
-------------------------------------------------------

Boezembarakken
In 1952 werden twee paviljoens van de 
Boezembarakken sanatorium voor TBC-patiën-
ten. Ik mocht daar afkuren en hoefde niet naar 
Beekbergen. Hoofd van de afdeling was dokter 
De Lange, longspecialist. Ik heb er een half jaar 
gekuurd.
Zijn er nog oud-patiënten die zich mij herin-
neren? Ik weet alleen nog de naam van Nel 
Snelleman. Hopelijk herkent iemand zich op de 
foto. Ik werd destijds met Jos aangesproken, 
maar ik heet Riet.

Riet Oudenaarde-de Nies
Slinge 759 D
3085 EX Rotterdam 

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

Katendrechtse Lagedijk
Wij hebben 23 jaar aan de Katendrechtse Lagedijk gewoond. Op 1 mei 2006 is onze woning, met de 
andere woningen van 61 tot 135,  afgebroken. Ik zoek mensen die misschien iets weten van de bouw of 
foto’s hebben uit die periode. De woningen 61 tot en met 135 zijn tussen 1931 en 1937 gebouwd. Onder 
de woningen zaten enkele winkels. Wie kan mij helpen?

Tinus de Does, Korte Kromhout 50, 3075 DM Rotterdam

●   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-Rotterdammer o.v.v. abonnement.
Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden! 
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Puzzel mee en win !!!
De eeuwige strijd tussen Rotterdam-Noord en –Zuid lijkt beslecht. Deze strijd inspireerde de 
redactie tot een puzzeloplossing waaruit die strijd zou moeten blijken. Niets van dat al. In te-
gendeel. Het aantal inzendingen was weer bijzonder groot en menig inzender onderschreef van 
harte de oplossing; ‘Noord of Zuid, het is míjn Rotterdam’. Waarmee maar weer eens bewezen 
is, dat er geen sprake is van strijd, maar dat echte Rotterdammers trots zijn op heel hun stad en 
niet alleen op dat gedeelte waar zij toevallig geboren zijn. Uit de honderden oplossingen zijn 
weer tien winnaars getrokken, die binnenkort hun CD Café Rotterdam in de brievenbus kunnen 
verwachten. Dat zijn ditmaal: Deze keer 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 9 NOVEMBER
op naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar 
info@deoudrotterdammer.nl.
De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel enkele 
fraaie prijzen onder de inzenders met de juiste oplossing. 

Horizontaal
1. toestel voor het waarneembaar maken van materiedeeltjes of straling; 7. dierenverhaaltje; 13. 
een (Engels); 14. gevangenis (Bargoens); 16. hertensoort; 17. kraaiachtige vogel; 20. bloeiwijze; 
21. klein voetstuk voor (borst)beelden; 23. muzieknoot (de een halve toon verlaagde f); 24. 
kleiachtige grondsoort; 26. zangvogel; 28. organisation transports Européens (afk.); 29. kop-
pel (paar); 31. inhoudsmaat (afk.); 33. regeringsreglement (afk.); 34. tienpotig schaaldier; 35. 
(drink)beker; 37. plaats in Tsjechoslowakije; 40. kleur van het volle licht; 41. aluminium (scheik. 
afk.); 43. ambacht (beroep); 45. vruchtennat; 46. dierengeluid; 47. Japans bordspel; 48. rivier 
in Rusland; 50. academisch ziekenhuis (afk.); 52. paardenslee; 53. binnenste van beenderen; 
55. rivier in Friesland; 56. herrieschopper (ruziezoeker); 57. muzieknoot; 58. pronkzuchtig; 60. 
bijwoord; 61. onzes inziens (afk.); 62. hemellichaam; 64. stoomschip (afk.); 65. Europeaan; 67. 
deel van lichaam; 69. zandheuvel; 71. rivier in Italië; 72. tennisterm; 73. ongetwijfeld (beslist); 
75. deel van week; 77. grote steenmassa; 79. bedrijfseconoom (afk.); 80. anno mundi (afk.); 82. 
kleur van de haat; 84. tijdperk; 85. oningewijde; 87. pantoffel; 89. Chinese vermicelli; 90. jaarlijks 
plaatstelijk volksfeest; 92. zangstem; 94. tragisch (droevig); 96. alvorens; 97. weg met bomen; 
99. plaats in Gelderland; 100. werven (met list of geweld); 101. boomvrucht.

Verticaal
1. daad van stelen; 2. het werpen van kruis of munt bij een sportwedstrijd (mv.); 3. loot (stek); 
4. reçu (bewijsstuk); 5. rivier in Rusland; 6. venster; 7. flink (kordaat); 8. verbrandingsrest; 9. 
god van de liefde; 10. Nederlandse rivier; 11. gebrek (gemis); 12. deel van arm; 15. int. vlieg-
tuigkenteken Japan; 18. klein paardje; 19. belemmering; 21. sociaal economische raad (afk.); 
22. baskische nationalistische beweging (afk.); 25. ivoor; 27. ernstig; 30. vulkanisch produkt; 
32. markt die elk jaar op een vaste tijd gehouden wordt; 34. vruchtbeginsel; 36. familielid; 38. 
rijksstudietoelage (afk.); 39. Amsterdams peil (afk.); 40. waaronder (afk.); 42. plaats in Enge-
land; 44. woonvertrek; 46. verstand (geest); 47. influenza;  49. ontkenning; 51. hemellichaam; 
52. algemene kiosk onderneming (afk.); 54. Europeaan; 58. vaartuig met bijzonder verzwaarde 
boeg; 59. meisjesnaam; 62. klap (stoot); 63. gokspel; 66. etage (afk.); 67. aartsbisschop (Lat. 
afk.); 68. persoonlijk voornaamwoord; 70. ontsmettingsdienst (afk.); 72. turen; 73. oceaan; 
74. loop/waad vogel; 76. laaghartig; 78. vreemde muntsoort; 79. kleine vrucht; 81. insekt; 83. 
vordering; 85. vreemde muntsoort; 86. boterton; 87. loot (spruit); 88. marterachtig roofdier; 91. 
snijwerktuig; 93. lidwoord (Frans); 95. meisjesnaam; 97. lidwoord; 98. muzieknoot.

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

12 83 49 29 65 54 100 20 52 1 24 92 35 82 21

63 78 94 2 27 25 69 91 56 67 72

Jan Sieval, Rotterdam
M.H.de Bruin van der Post, Spijkenisse
A.E.Pierse- van der Kroef, Hellevoetsluis
 A.J.Hassfeld, Vlaardingen
A. Kuijf, Rotterdam

A.M. Verheij-Stout, Hoogvliet
N. Jansen, Woensdrecht
P.J. van Laviere, Bergschenhoek
G. v.d. Windt, Capelle aan den IJssel
J. Möllenkamp, Hendrik Ido Ambacht

Stierenavond
Wat een leuk stukje van de heer van Kla-
veren over de stieravond op de woensdag-
, zaterdag- en zondagavond. Inderdaad 
was er verschil tussen de jeugd op de 
Groene Hilledijk en de Dreef, daarom 
werd de Dreef de christelijke Groene Hil-
ledijk genoemd. Wij woonden met onze 
ouders op de Dreef, tegenover het witte 
gebouw, het babyconsultatiebureau in die 
tijd. Het was vaak zo druk, dat mijn vader 
houten blinden voor de ramen maakte, 
(wij hadden toen geen voortuintje), omdat 
de toenmalige “hangjeugd” voor de ramen 
bleef hangen, vooral als er meisjes bij 
waren. Op het bruggetje stond vroeger 
altijd een Chinees (Akoen) pindarepen 
te verkopen, en dan riep hij:Pinda pinda, 
lekka, lekka en op de Brink stond in de 
zomer altijd een haringkarretje met heer-
lijke haring. Ik ben nieuwsgierig of er nog 
mensen zijn, die dit ook herkennen.

G. Velthoen-van Kleeff@hetnet.nl
-------------------------------------------------
Euromast
BINGO! De zaak is, mede dankzij de 
publicatie in uw periodiek, snel opgelost.
Dinsdag belde mij een mevrouw die een 
nicht van de winnares bleek te zijn. Haar 
moeder en de winnares waren zussen. Zij 
wist de naam en het telefoonnummer van 
de dochter en nadat ik daarmee contact 
zocht, herinnerde zij het zich allemaal.

Heel hartelijk bedankt voor uw medewer-
king en veel succes met uw blad. Gezien 
het resultaat van deze oproep kan ik 
gerust stellen dat de (oud) Rotterdammers 
uw blad niet lezen, maar spellen.

Hans Ruizeveld
--------------------------------------------------
Geachte redactie,
In uw blad las ik het stuk ,,Met de Jabo in 
je knieën.” Ik proef daarin enige nostalgie 
naar vroeger. Ik ken dat ook en schreef 
daarover het volgende dat misschien 
geschikt is voor opname in uw blad:
Verwijder tv, hang lamp midden in kamer, 
plaats daaronder een tafel met vier recht-
vaardige stoelen, schuif dicht bij elkaar 
en verklein zodoende de wereld, praat, 
lees, doe spelletjes, stop desnoods een sok 
en koop voor de zaterdagavond een zak 
pinda’ s (ongepeld); u zult zien: het helpt!

C. v. Baardewijk
Straatmakershoeve 387
7326 DV Apeldoorn

-------------------------------------------------
Vreewijk
Als tienjarige jongen beleefde ik een 
rustige jeugd in Vreewijk. Wij woonden 
destijds aan de Langegeer, in het laatste 
nieuwe gedeelte bij de Smeetlandse-
dijk. Dat waren de eerste huizen met 
een ingebouwde douchecel en dat was 
een hele gebeurtenis. Ze kwamen zelfs 
uit Frankrijk deze kleine gemeenschap 

bezichtigen. Het was een soort dorp, 
met veel groen en allemaal laagbouw. 
Weliswaar kneuterig, maar het ademde 
een sfeer van intimiteit, gezelligheid en 
een soort geborgenheid.
Groene Zoom, Korte Dreef, Dreef, de 
Mare met tennispark Langegeer, het Slag 
en ga zo maar door; allemaal groene 
tuintjes en lage huisjes.
Het Witte Paard paste in dat geheel. Wij 
kwamen daar bij elkaar. Niet ín het Witte 
Paard, want dat kon Bruin niet trekken, 
maar bij een paar banken vlakbij. Nooit 
rottigheid, maar gewoon sociaal contact.
’s Zomers kwam er altijd een ijscowagen 
(volgens mij van Schalkwijk) met de 
ijscoman But. Als hij een kleine bood-
schap moest doen, liep hij naar de Korte 
Dreef en deed daar in de waterplaats zijn 
behoefte. Niets bijzonders, maar als hij 
terug kwam, veegde hij meestal even 
stiekem zijn handen af aan zijn broek. 
Derhalve had hij aan ons geen grote 
klant.
Ik ben benieuwd of het clubje van toen 
nog op aarde is; Henk en Wout Gijlstra, 
Wim Wickel en Cor Slikkerveer. Ik zou 
nog graag eens met hen kletsen over die 
tijd.

H. van Hattem
J. Huizingastraat 31
3069 WN Rotterdam
010-4217439

TANTE POST(bus) Oproepjes

Lizzy
Zaterdag 30 september maakte ik op het 
Schouwburgplein deze foto van dame met 
hondje. Ze vroeg of het voor een tijdschrift 
was en ze vond het wel jammer toen ze 
hoorde dat het voor een workshop was. 
We praatten nog wat, ze was net met de 
VUT en vandaar het vlinderhondje (officieel 
Papillon) Lizzy en ze gaf een emailadres 
door (dat ging via via per telefoon, want ze 
had zelf geen internet). 
Helaas, helaas, de mails komen allemaal 
terug, welke variatie ik ook probeer. Ik heb 
al contact gezocht met de Papillonclub, 
maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd. 
Omdat ik beloofd heb haar de foto te mai-
len, wil ik toch nog wat pogingen wagen 
mijn belofte waar te maken. Wilt/kunt u mij 
helpen?

Jeannette den Boer
Frutseltje@cs.com

------------------------------------------------
Den Hartigh
Nog steeds heb ik de hoop niet opgege-
ven. Ergens staat er, bij een van u, het 

koektrommeltje dat ik voor mijn man zoek. 
Kenmerken; rechthoekig, zilverkleurig 
met afbeelding in reliëf van twee jongens 
op het hek bij bakkerij T. den Hartigh (zie 
editie 17-10-06). Een van die jongens is 
mijn man. Wie, o wie heeft er voor mij zo’n 
trommeltje? Ik zou u eeuwig dankbaar zijn.

Loes van der Mijn
010-4676089

------------------------------------------------
Korenbloem
Voor iemand die zich al jaren bezig houdt 
met lesgeven in folkloredansen zoek ik het 
nummer ‘Korenbloem’ van accordeonist 
Jan Gorissen. Haar eigen exemplaar 
is in al die jaren ‘grijs’gedraaid en een 
vervanging toe. Is er iemand die nog een 
exemplaar heeft en er afstand van wil 
doen? Met de bladmuziek van dit nummer 
zou ze ook al geholpen zijn. Wie biedt?

E. Versteeg
Dordtsestraatweg 892
3075 BS Rotterdam
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Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol be-
richten over de dienstverlening van Humanitas, over het wo-
nen en werken en de nieuwste ontwikkelingen. 

Humanitas kent heel veel initiatieven op het gebied van zorg, 
wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers,  bijna 
1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk ge-
richte zorgfilosofie.  Zij kent vier kernwaarden: eigen regie over 
het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve ba-
sishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en legt 
de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen 
die wél mogelijk zijn. 

Wilt u inlichtingen over de (huur- of koop) woningen van Humani-
tas, de dagopvang, de dagbehandeling, de restaurants, de fysiothe-
rapie, de ergotherapie, het herinneringsmuseum, de wandschilde-
ringen of heeft u een andere vraag?
Bel Oetske of André: 010 - 461 53 47.

Speciaal voor de lezers van 

Humanitas in uw huiskamer? 
Kijk Humanitas-TV!

Wekelijks zendt Humanitas via 
‘Rotterdam TV’ een interessant 
programma uit over wonen, 
werken en de nieuwste ontwik-
kelingen bij Humanitas. Met o.a. 
reportages van evenementen 
en activiteiten van binnen en 
buiten  de vestigingen.

Elke donderdag van 19.00 - 19.30 
uur; elke vrijdag (herhaling) van 
11.00 - 11.30 uur. Stem af op ka-
naal 67+ op de kabel.

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290

3054 RL Rotterdam

Postbus 37137
3005 LC Rotterdam

Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64

Email: info@humanitas-rt.nl
Web: www.humanitas.nu

Weleens gedacht aan vrijwilligerswerk?
Bij Humanitas bent u lid van de familie!

Zonder de inzet van de bijna duizend vrijwilligers zou Huma-
nitas haar werk niet kunnen doen. In de reguliere zorg ont-
breken immers vaak welzijnselementen die in de Humanitas-
visie onontbeerlijk zijn. Natuurlijk doen we er iets voor terug. 
De vrijwilliger hoort er als belangrijke medewerker helemaal 
bij. Cliënten, familie, vrijwilligers en personeel vormen één 
‘extended family’. 

Vrijwilligers kunnen bij Huma-
nitas kiezen uit een zeer geva-
rieerd aanbod van werkzaam-
heden. Sterker nog: we zoeken 
met u naar het werk dat bij u 
past. Natuurlijk kennen wij 
ook een onkostenvergoeding, 
WA-verzekering en mogelijk-
heden voor scholing en bege-
leiding. In al onze vestigingen 
is er ieder jaar een feestelijke 
vrijwilligersdag. 

Wat de vrijwilliger bij Huma-
nitas ook doet — van thuisbe-
zoek, verzorgen van uitstap-
jes, restauratieve activiteiten, 
maken van videofilms tot ver-
zorgen van uitleenknuffel-
dieren — het is zinvol werk in 
een bruisende omgeving, bij-
dragend aan ‘levenskunst op 
leeftijd’.
We weten maar al te goed dat 
niet iedere vrijwilliger hetzelf-
de zoekt. Ons uitgangspunt is 
dan ook maatwerk. We begin-

nen niet met het gedetailleerd 
uitwerken van een takenpakket, 
waarbij we vervolgens de pas-
sende vrijwilligers zoeken. Ons 
vertrekpunt is de vrijwilliger, 
met zijn capaciteiten, behoef-
ten en motieven. We laten dus 
het werk aansluiten op wat men 
wil en kan. De een zoekt een zin-
volle bezigheid, de ander heeft 

behoefte aan contacten, wil er-
gens bijhoren. Een volgende is 
werkloos, zoekt naar een nieu-
we baan en wil in de tussentijd 
zijn deskundigheden op peil 
houden. Weer een ander geeft 
het voldoening om te zorgen 
voor een prettige en gastvrije 
sfeer voor een groep ouderen. 
Een vrijwilligersjob kan ook ge-
bruikt worden als opstap naar 
een betaalde baan. En zo kun-
nen we nog wel even doorgaan.  
Kortom: het moet leuk zijn voor 
de cliënt, maar óók voor de vrij-
williger! We zijn pas tevreden als 
iedereen er beter van wordt!

Het vrijwilligerswerk is te be-
langrijk om vrijblijvend te kun-
nen zijn. In de overeenkomst 
die wij afsluiten, staan duidelijke 
afspraken over werkzaamheden 
en tijdstippen. 
Wij gaan ervan uit dat de vrijwil-
liger de visie van Humanitas on-
derschrijft. Humanitas hecht aan 

De Stichting Vrienden 
van Humanitas is in het 

leven geroepen om voor 
bewoners en personeel 

af en toe die dingen 
te kunnen doen, die 

anders niet mogelijk zijn, 
omdat er in budget of 
subsidievoorwaarden 

geen plaats voor is. Het 
gaat dan vaak om sfeer- en 

motivatiebevorderende 
activiteiten. 

En u begrijpt dat dit voor 
bewoners en personeel 

uiterst belangrijk is.

U kunt deze stichting 
helpen door schenkingen, 

erfenissen of legaten.

Stichting Vrienden van 
Humanitas

Banknummer: 69.52.10.378 ING 
Rotterdam

Niet naar een bejaarden- of verpleeghuis?
Dan hebben wij een goed alternatief!
De Nancy Zeelenbergflat (130 
woningen) is gelegen in het hart 
van de wijk Carnisse en grenst 
aan het recent gerenoveerde 
Amelandseplein. Bewoners hu-
ren zelfstandig een woning en 
voeren hun eigen huishouding. 
Humanitas kan daarbij zono-
dig helpen. Op basis van een 
zorgindicatie kan alle nodige 
hulp en zorg geboden worden 
om zelfstandig te kunnen blij-
ven wonen. Ook als u (nu) geen 

zorg nodig heeft kunt u in aan-
merking komen om in de Nancy 
Zeelenbergflat  te wonen.
De begane grond van de Nancy 
Zeelenbergflat heeft net een 
flinke renovatie ondergaan. We 
hebben nu een schitterende 
hal, het mooie restaurant ‘De 
Gevlekte Giraf’, een kapsalon, 
pedicure en binnenkort een 
winkel waar u uw dagelijkse 
boodschappen kunt doen. Ook 
is binnenkort de mogelijkheid 

aanwezig om ge-
bruik te maken 
van het Internet-
café.
‘De Gevlekte Gi-
raf’ is een gezel-
lige plek voor 
lunch, diner en 
diverse activitei-
ten. Twee keer per 
maand is er op 
vrijdag een druk 
bezochte bingo. 

een open houding ten opzichte 
van ouderen, ongeacht cultuur, 
huidskleur, levensinstelling, ge-
slacht, seksuele geaardheid en 
sociale achtergrond. Het spreekt 
voor zich dat onze cliënten ver-
trouwen moeten hebben in de 
vrijwillige medewerker.
Eerlijkheid, betrouwbaarheid, 
respecteren van privacy, aan-
dacht en interesse staan in het 
werken centraal.

Heeft u belangstelling om bij 
ons als vrijwilliger aan de slag te 
gaan? Of wilt u meer informatie 
over uw mogelijkheden?
Bel Pauline van Wageningen: 
010 -  461 52 48.

De ontspanningcommissie 
organiseert ook veel andere 
activiteiten, variërend van op-
tredens door artiesten, bonte 
avonden, spelletjes en thema-
middagen en -avonden.
Nieuwsgierig geworden? Bel 
voor een afspraak om eens te 
komen kijken 010 - 480 50 77
en vraag naar Trudy van Ooij-
en of Pieter Louwerens.
Zij helpen u graag verder! 


