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Nooit meer: “Uw leven 
lang Hulst behang”
Na 77 jaar komt er een 
einde aan de bekende 
behangzaak van Hulst 
Behang in de Zwart Jan-
straat. Eind vorige week 
heeft de winkel voorgoed 
de deuren gesloten en 
dát was even schrikken 
voor de vele vaste klan-
ten. Hulst Behang, een 
instituut in Rotterdam, 
‘meubelstuk’ in het Oude 
Noorden, de oudste winkel 
van de  Noorderboulevard, 
ging dicht, zoals zo vaak 
omdat er geen opvolgers 
zijn voor de broers Marcel 
en René Steenweg, de 
huidige eigenaren.

Op 1 februari 1930 opende A.J. van 
der Hulst de behangwinkel in de 
Zwart Janstraat, schuin tegenover de 
3e Pijnackerstraat. Het behangvirus 
zat in de familie: zijn vader en al zijn 
broers hadden óók een behangzaak. 
Marcel Steenweg vertelt: “Enkele ja-
ren later kwam mijn oma de winkel 
binnen om behang te kopen; zoals 
gebruikelijk in die jaren wilde ze het 
laten bezorgen, maar men had op 
dat moment geen bezorger in dienst. 
Waarop oma vroeg of haar zoon niet 
kon komen helpen. Zo kwam mijn 
vader (Gerard Johannes Steenweg) 
op zijn 16e als � etsjongen in de 
winkel.” 
De zaak liep aardig, maar in de 
loop van de oorlog moest de winkel 
tijdelijk dicht wegens gebrek aan 
grondstoffen.

Creatief
Na de oorlog ging men verder; toen 
bleek ook dat Van der Hulst een 
creatieve geest bezat, aldus Marcel 
Steenweg: “Vanaf begin jaren vijftig 
werden er regelmatig reclameboek-
jes verspreid in de wijk, samenge-
steld uit kleine stukjes behang. In 
die boekjes werden ook grappige 
plaatjes opgenomen, die Van der 
Hulst zelf tekende en van teksten 
voorzag.” 

In 1964 nam vader Steenweg, die in-
tussen allang geen � etsjongen meer 
was, de zaak over en hij begon met 
reclamekreten achterop de stukjes 
behang als:

Een kamer van dit Hulst Behang
no. ……..
kost evenveel als
een goed diner
(of: een kistje sigaren
of: een permanent wave enz.)

Zelf kan ik mij nog herinneren dat 
ik heel wat afgeknutseld heb met die 
boekjes.

Eind jaren zestig kwamen zijn zoons 
Marcel en René in de winkel. Niet 
meer als � etsjongens, zoals hun 
vader, maar gewoon als verkoper. 
“In de hierop volgende periode ston-
den we ook zo’n tien jaar lang elk 
jaar op de beurs Binnenhuis, waar 
we veel klanten aan overhielden. 
Ook verkochten we daar veel van 
het typische behang uit die jaren ‘70: 

met grote geometrische patronen 
zoals blokken, cirkels en dergelijke 
in de kleuren paars, groen, oranje en 
later ook bruin.”

Stormloop
In 1977 moest de winkel wéér voor 
een jaar dicht. Oorzaak: het hele 
pand brandde uit, waarschijnlijk 
door kortsluiting. In 1978 werd de 
winkel onder grote belangstelling 
heropend: men was Hulst Behang 
niet vergeten - waarbij ongetwijfeld 
het geheugen soms een tikkeltje 
opgefrist werd door de reclame-
aanbieding ter gelegenheid van die 
heropening. 
Iedere koper kreeg een behangplak-
tafel cadeau; bovendien was het 
destijds - en nu weer - zeer populaire 
veloursachtige behang in felle kleu-
ren en met medaillons en bloempa-
tronen in de aanbieding. Kortom, het 
liep storm.

Van heinde en verre
De broers hadden inmiddels 

de kracht van reclame leren kennen, 
dus: “Toen Stads TV (de voorloper 
van TV Rijnmond) begon met uit-
zenden was Hulst Behang er van het 
begin af aan bij - in de reclameblok-
ken wel te verstaan. Immers, onze 
klanten begonnen zo langzamerhand 
� ink uit te zwermen, de wijk uit en 
verder over de hele regio Rotterdam. 
Het was dus wel van belang die 
klanten te houden en te laten weten 
dat we er nog steeds wáren.” 
Dat is gelukt: tot het laatst kwam 
men, soms van heinde en verre, naar 
het vertrouwde adres. 
Marcel Steenweg besluit het 
gesprek met het bedanken van de 
vele vaste klanten voor hun trouwe 
klandizie. Helaas, wéér een stukje 
(winkel)geschiedenis verdwenen….

Els Beekmans

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

Bezoek ook 
www.deoudrotterdammer.nl
Bezoek ook eens de website van 
De Oud-Rotterdammer! 
Boordevol informatie, zoals niet gepubliceerde 
verhalen, nieuwsberichten en alle oude uitgaven.

-  De Zwart Janstraat waar ook Hulst Behang was gevestigd  -

-  Rene (l) en Marcel stoppen ermee -
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TANTE POST(BUS) Via postbus 113, 2910 AC  Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-Rotter-
dammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen). 

Ons Huis
Ook ik heb � jne jaren doorgebracht in 
Ons Huis en het is erg leuk weer eens iets 
te lezen uit je jeugd. Barend Ravesloot 
(nu circa 85) was een goede vriend van 
mij, evenals Cor Elebaas, Jaap van de 
Wind, Henny Leewang en vele anderen. 
Door de tijd heen ben ik hen uit het oog 
verloren.
Barend woonde destijds in de Bajonet-
straat, Jaap in de Mariastraat en Cor in 
de Ruilstraat. Henny en ik kwamen uit 
Spangen. Barend is getrouwd met Riek 
Hoogland. Ik ben helaas vijf jaar geleden 
mijn man verloren.

Gré van Hoek-Klootwijk
Trompetbloem 7
3068 AS Rooterdam

-----------------------------------------------
Ons Huis
Mijn zus Wil zat op accordeonles bij 
Rino van der Laan in de van Speykstraat. 
Als zij niet thuis was, speelde ik stiekem 

op haar kleine lesaccordeon. Mijn grote 
voorbeeld was Blinde Piet, daar kon ik 
ademloos naar luisteren. Ik vond het 
geweldig knap dat hij speelde zonder mu-
ziek te kunnen lezen, dat wilde ik ook. Al 
snel speelde ik beter dan mijn zusje. Zij 
vond dat niet leuk en ging van les af en 
ik mocht er op. Drie keer ben ik geweest 
en ik snapte er niets van. Toen Van der 
Laan mij vroeg de noten op te lezen, zei 
ik voor de grap, pepernoten, olienoten, 
kokosnoten. Hij werd boos en stuurde me 
weg, roepend ‘jij leert het nooit’. 
Nou wel dus. Net als Blinde Piet, op het 
gehoor. Op mijn vijftiende kreeg ik een 
grote accordeon waar ik al snel alles op 
speelde. 
In 1959 deed ik mee aan een wedstrijd 
voor amateurs in Ons huis. Er had-
den zich veel kinderen opgegeven en 
we moesten allemaal voorspelen. Dat 
was spannend. Er was een meisje dat 
accordeon speelde, Ria Oogjen, 11 jaar 
oud, blond met een lange vlecht in d’r 

haar. Zij zette een muziekstandaard neer 
met muziek er op en speelde haar stukje. 
Toen was ik aan de beurt, pakte mijn ac-
cordeon en speelde een aantal liedjes 
Ria vond dat ik veel beter speelde en 
wilde niet meer meedoen. We moesten 
ook met z’n allen een � naleliedje spelen, 
Anchors Away. Dat kende ik niet en ging 
daarom oefenen bij Ria Oogjen. Dat 
ging zo leuk dat haar tante zei; “waarom 
spelen jullie niet samen?” Ze had ook al 
een artiestennaam verzonnen The Richas. 
Dat werd elke week oefenen. Lastig, 
want ik kon geen noot lezen en zij wel. 
Nog net geen 12 jaar, maar ze kon ruzie 
maken als de beste. Ik weet niet hoe vaak 
ik kwaad met m’n accordeon op mijn 
schouder naar huis ben gegaan, maar het 
is gelukt. We speelden de sterren van 
de hemel, kwamen in de krant en traden 
overal op. Ook met bekende artiesten als 
de Wama’s, Johnny Hoes, de Zangeres 
Zonder Naam en vele anderen. In Oost-
voorne openden wij elk jaar het seizoen 
op het Kruininger Gors. 
Later kregen wij verkering. Ria speelde 
in het orkest Scalla in de Eendrachtstraat 
en ik sjouwde haar accordeon. Ze noem-
den ons de knipperlichten, want het was 
aan en uit. Pas toen ik in dienst moest 
werd ze een beetje verliefd, door mijn 
uniform denk ik.
Dankzij Ons huis zijn we nu 42 jaar 
getrouwd. Gespeeld hebben wij tot onze 
zoon Job werd geboren. Af en toe speel 
ik nog wat accordeon en Ria speelt nog 
steeds de baas. 

Ria en Charles Dallau The Richas 
Fred. V. Eedenstraat 19
3271 TB Mijnsheerenland
charidal@tele2.nl

--------------------------------------------------
Ons Huis
De activiteiten van Ons Huis zijn niet aan 

het einde van de oorlog opgehouden en 
nog vele jaren daarna doorgegaan, o.a. 
met volksdansen, natuurstudie, lekenspel 
en handenarbeid. 
Mijn oudere broer Jan en zus Mien waren 
met hun partners Lena Kegel en Jaap de 
Vries veel meer betrokken bij Ons Huis 
dan ik en zijn pas laat in de jaren vijftig 
gestopt. 
Enkele namen van de leiding staan nog 
in mijn geheugen; buiten de genoemde 
conciërge de heer Stevens, de heren 
Lindemans, Van Hattum en Bijl, die een 
begaafd tekenaar was; van de dames 
herinner ik mij mevrouw Vlasblom en 
Jeanne den Boef. 

Met Ons Huis ben ik ook op jongeren-
kamp geweest, in 1946 in Hilvarenbeek 
en in 1947 bij Vorden, als jongens en 
meisjes sliepen wij apart in een boeren-
schuur. Soms vertelden de jongens onder 
de dekens in het slaapverblijf schuine 
mopjes aan elkaar, die de heer Bijl 
mogelijk ongewild hoorde, waarop we op 
een preek werden getrakteerd waarvan de 
strekking zich makkelijk laat raden. 
Tijdens een toespraak op een reünie 
werden we nog eens herinnerd aan wat in 
de jaren 40 - 50 zo vanzelfsprekend was; 
een Ons Huizer rookte niet, gebruikte 
geen sterke drank en had geen gemeen-
schap voordat zij getrouwd waren. Een 
oudlid van vrouwelijke kunne reageerde 
op deze laatste stelling met de opmer-
king dat dit in die jaren niet haar eigen 
ervaring was geweest. 

Frans Middelham
Discusstraat 104 
3078 XE Rotterdam 

--------------------------------------------------
Geachte redactie,
In het nummer van 3 april jl. stond in 
RW’s Mijmer Zuid Hoekje een artikel 

over de melkfabriek Sterovita aan de 
Bovenstraat te IJsselmonde. Het eindigde 
met een opmerking over Gert van Riet-
schoten en zijn familie en de uitgave van 
het huis-aan-huis blad De Wegwijzer. 
Naar aanleiding van dat artikel raakte 
ik in gesprek met een mij onbekend 
persoon, die zich afvroeg waar dan die 
Wegwijzer wel werd gedrukt en of er nog 
personen in leven zouden zijn die in die 
drukkerij gewerkt hebben.
Dat was aan de juiste persoon gevraagd. 
Want van 1949-1957 en later van 
1960-1963 werkte ik bij drukkerij Van 
Rietschoten. De grootvader van Gert van 
Rietschoten was mijn baas en de vader 
van Gert was mijn collega.
Toen Jan van Rietschoten, de - helaas 
overleden – vader van Gert in het huwe-
lijk trad, werkte ik daar en het telefoontje 
later van de moeder van Gert met het 
verzoek aan haar man naar huis te komen 
omdat de geboorte van Gert nabij was, 
heb ik doorgegeven aan Gert’s vader. 
Met andere woorden: ik heb aan de wieg 
gestaan van Gert.
In die tijd woonde ik op de Kerkedijk 
en � etste dus twee keer per dag heen en 
weer van huis langs de Sterovita naar 
mijn werk aan de Bovenstraat. Zelf ben 
ik van 1934 en woon sinds kort in Om-
moord. Maar vanaf 1940 tot 2006 heb ik 
op IJsselmonde gewoond.
Uiteraard zou er veel meer over mijn 
tijd in de drukkerij op IJsselmonde te 
vertellen zijn, maar door de vraag, die ik 
kreeg n.a.v. uw artikel, leek het mij leuk 
dit ook aan u te vertellen.

Jacques Bennis
Söderblomplaats 502, 3069 SN 
Rotterdam
Tel. 010-4825841
Mobiel 06.2893.8780

GEGARANDEERDE
KLASSE

Berlagestraat 235 Rotterdam-Alexanderpolder tel. 010 - 456 48 22

2995,-Deze schitterende combinaties vanaf compleet  als 21/2 zits  met 2 fauteuils

Deze prachtige
echt lederen bank

nu slechts 1695,-
Voorkom teleurstellingen en kies voor de
gegarandeerde klasse en de betaalbaarheid van
deze  Burchthuys collectie.
Hartelijik welkom.

w w w . b u r c h t h u y s . n l

J.D. Dubbelt
Uitvaartverzorging
Voor een waardig afscheid.

J.D. (Joke) Dubbelt

Het verzorgen van 
kinderuitvaarten
Het begeleiden van kinderen
tijdens een uitvaart
Stervensbegeleiding

Bent u nieuwsgierig naar onze brochure?
Even bellen, 

dan sturen wij u dit geheel vrijblijvend toe.

U heeft de keuze uit 
diverse rouwcentra

U kunt van onze diensten 
gebruik maken, ongeacht waar 
of op welke wijze u verzekerd bent

Wij verzorgen uitvaarten 
in de gehele regio 

Kosteloos en vrijblijvend hulp 
bij het vastleggen van uw wensen
op papier (Wilsbeschikking)

Zeer persoonlijke begeleiding

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Gespecialiseerd in:

Kantooradres: Kringdans 115,
2907 RL Capelle aan den IJssel
Kantooradres: Bergweg 160,

3036 BK Rotterdam
010 4651120

� 06 51606587 � 06 41247482 

HET OPTIEK ARSENAAL

Incl. krasvaste laag en ontspiegeling. 
Met KIJKGARANTIE.

Géén speciale voorwaarden

Uw Varilux Advies- en Informatiecentrum

HET OPTIEK ARSENAAL Zuidplein
Zuidplein Hoog 457 winkelnr. 13

Tel.: 010 – 480 67 09         Tel. Oogarts: 010 – 481 41 11

Multifocus glazen

€ 119,- per paar

Nergens 
voordeligerNieuw

Modecentrum de Jonge
Spinozaweg 301 - 3076 EP  Rotterdam

Tel. 010 - 4192888

Onze nieuwe 
        voorjaarscollectie is binnen!

Zonnig, modieus 
e n  b e t a a l b a a r

in de maten 38 t/m 52
Kortom een
bezoek in onze 
winkel aan de 
Spinozaweg is de 
moeite waard!

Nieuwe voorjaarscollectieNieuwe voorjaarscollectie

Modecentrum de Jonge
Spinozaweg 301 - 3076 EP  Rotterdam

Tel. 010 - 4192888
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Na negen eeuwen sluimeren onder 
de rook van Rotterdam, kreeg Pernis 
door de komst van de petrochemische 
industrie wereldwijd bekendheid. 
Voor het dorp was dat niet altijd een 

verbetering. De visserij verdween in 
zijn geheel en de Boerenhoekpolder 
met prachtige hofsteden werd geofferd 
voor het bouwen van het immens 
grote Shell-complex en het graven van 

havens voor containeroverslag. Voor 
natuurgebied De Hey tussen Pernis en 
Heijplaat werd het de nekslag. Overi-
gens was die ontwikkeling niet tegen 
te houden en de klok is ook niet meer 

terug te draaien. Heimwee naar de 
omgeving, waar menig Pernisser zijn 
of haar roots heeft en de hang naar het 
leven zoals dat zich in vroeger tijden 
afspeelde, is soms niet te onderdruk-
ken.
De stichting Oudheidkamer Pernis 
speelt uitstekend in op nostalgische ge-
voelens. Op 28 oktober 1994 werd de 
organisatie opgericht om het verleden 
van het dijk- en vissersdorp in alle fa-
cetten te bewaren voor het nageslacht. 
De enthousiaste vrijwilligers brengen 
dit in de praktijk door het samenstel-
len en uitgeven van fotoboeken van 
de historie van Pernis. Daarnaast 
beheert men in een Oudheidkamer-
Museumwoning bijzondere collecties 
foto’s, gegevens en voorwerpen. Niet 
uitsluitend van Pernis, maar ook van 
de omgeving. De Oudheidkamer is 
gevestigd in een voormalige klom-
penmakerij aan de Pastoriedijk 399. 
Regelmatig zijn er thema-exposities te 

bezichtigen. Daarnaast moedigen de 
medewerkers van de Oudheidkamer 
het gebruik van de archiefgegevens 
aan. Verder kan iedereen deelnemen 
aan activiteiten die als doel hebben de 
geschiedenis levend te houden. Wie 
zich in de historie van het ook agrari-
sche dorp wil verdiepen, kan terecht 
in de omvangrijke bibliotheek op de 
gezellige zolderverdieping. Ook is het 
mogelijk er de historie te bestuderen 
voor het schrijven van een scriptie, 
zoals scholieren dat geregeld doen. 
Wie familieonderzoek wil verrichten, 
kan ook terecht. De Oudheidkamer 
beschikt over doop-, huwelijks- en 
overlijdensgegevens vanaf 1650.
Open elke zaterdag en elke eerste zon-
dag van de maand van 14.00 tot 17.00 
uur en elke derde donderdag van de 
maand van 14.00 tot 16.00 uur. Voor 
informatie 010-4382022 of e-mail: 
oudheidkamerpernis@hotmail.com 

Oudheidkamer houdt 
historie van Pernis levend
Een enclave tussen zware industrie. Door de vestiging van Shell was Pernis aan het eind 
van de jaren twintig ineens geen rustiek sluimerend dijkdorp meer. Wel een van de oudste 
dorpen van het eiland IJsselmonde, met een verleden dat ver terugvoert. Minstens naar 
1098, de periode waarin Jan van Almonde ambachtsheer van Pernis was. Griendwerkers en 
vissers hadden zich toen al op de zandplaat gevestigd, want meer was Pernis nog niet.
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Cox Column

Wakker worden

Ik word wakker van de wekkerra-
dio. Die heb ik zo afgestemd dat de 
reclame al voorbij is, want er zijn van 
die riedels, die krijg ik niet meer uit 
mijn kop. Zo was er ooit, ik hoor het 
gelukkig niet meer, een door schrille 
vrouwenstemmen gezongen tune, pre-
cies heb ik het nooit verstaan: “Pro-
� el, de � etsspecialist!” of zoiets. Tot 
mijn eigen ontzetting bleef dat dan 
een half uur in mijn hoofd rondmalen 
en liep ik het constant te neuriën. De 
deuntjes van de Winckelaer zijn ook 
dodelijk, een � jne winkel overigens, 
maar het kan ook voor komen dat ik 
met een wijsje in mijn kop loop uit 
vroeger tijden, soms nog van de kak-
school. Hoe is zoiets mogelijk? Laatst 
zong onophoudelijk door mijn hoofd 
“Nu breekt uit alle twijgen het frisse 
jonge groen” en ongewild repeteer ik 
dat dan net zo lang tot ik de hele tekst 

weer weet. Je wordt er onbewust een 
beetje gek van. Maar het kan ook een 
oude Sinatra zijn, “I’ve got you under 
my skin” dringt zich dan meestal 
op, maar dan betrap ik mij erop dat, 
terwijl ik met  heel iets anders bezig 
was, toch de hele tekst weer door m’n 
hoofd is gegaan. Inclusief het applaus. 
Liedjes uit cabaretprogramma’s van 
soms jaren her zijn ook dikwijls 
aanwezig. En met de meidagen soms 
het Wilhelmus, nee, niet alle vijftien 
coupletten, maar wel het eerste en het 
zesde. Tot zover de muziek. 
Dan het in een soort trance kof� e 
zetten. Het lukt mij meestal niet te 
onthouden of ik de paddo in mijn 
Senseo nou moet wisselen, of dat 
ik dat net al gedaan heb. Vergeten 
er een beker onder te zetten, ook 
strijk en zet. Dat heeft misschien 
ook met Alzheimer Light te maken. 

Dan dat ritueel aan de wastafel, waar 
ik elke morgen besprongen word 
door dezelfde gedachten. Ik maak 
mijn gezicht eerst warm met de hete 
kwast. Tot een opgroeiend jong van 
een vriendin me zei dat ie altijd eerst 
douchte en dat dat hetzelfde effect 
had. Ik voegde hem wel toe dat ik me 
al veertig jaar schoor en hij nog geen 
veertig minuten, maar realiseerde me 
later dat ik nog van de generatie ben 
die helemaal geen douche had. En 
dat denk ik dan weer iedere morgen. 
Zeep breng ik met m’n vingers aan, 
en dat doe ik sinds mijn broer me op 
die mogelijkheid wees, toen hij op 
een ochtend zag dat ik nog zeepte met 
de kwast. En iedere morgen zie ik 
hem weer in de deur van de badkamer 
staan in het huis op de Overschiese 
Kleiweg, waar ik toen woonde. Ik heb 
u al eens verteld over de aanwijzingen 
van mijn vader die mij leerde me te 
scheren, en die ik nog altijd hoor. Ook 
denk ik aan de toenmalige eigenaar 
van café de Schouw, waar ik toen te-
genover woonde, en die de eerste was 
met “dubbele mesjes.” (Ze hebben nu 
al vier mesjes, gaat mij wat ver.) Als 
ik tandpasta op mijn tandenborstel 
doe, doe ik dat niet overdadig, zoals 
een ballerina, op wie ik toen krankzin-

nig verliefd was, mij eens voor deed, 
en dat was op een camping in de 
Dordogne. 
Dan is het eindelijk tijd voor koud 
water in het gezicht plenzen, en dan 
ben ik eigenlijk pas wakker. En als ik 
tot dan toe ook nog onbewust somber 
ben geweest, klaart alles dan ineens 
op. Onder de douche denk ik alleen 
nog maar aan wat ik ooit las dat een 
schrijver schreef, namelijk dat het 
zo’n ongelofelijk moeilijke beslissing 
is om hem uit te zetten. 
Dan zijn er nog de verschillende 
vrouwen die in mijn  badkamer heb-
ben gestaan, en die te pas en te onpas 
tevoorschijn komen. Maar daarover 
misschien een volgende keer.

Ik weet niet of er ooit (psychologisch) onderzoek naar is 

gedaan, maar wat is die tijd ’s morgens, na het opstaan, 

toch een wonderlijke. Het is misschien met u anders, 

maar ik word eigenlijk pas wakker als ik koud water in 

mijn gezicht sta te plenzen, wat ik trouwens een van de 

heerlijkste momenten van de dag vind, maar als ik geen 

haast heb ben ik dan al ’n uur op. 

- De voormalige klompenmakerij aan de Pastoriedijk 399 is fraai gerestaureerd en nu ingericht als 
Oudheidkamer en Museumwoning. Foto Ellie Schop -

- Veel woningen aan de Pastoriedijk op deze foto uit de jaren zestig zijn authentiek en roepen herinneringen op aan de tijd van paard en wagen in de 
straten. Foto verzameling Rein Wolters -
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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

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.

MIEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

‘‘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.

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. 

MARC TEUNISSE
TEL. 010-4853047

MOBIEL 06-29501705
WWW.IKVERHUIS.NL

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!

Tevens verzorgen wij complete verhuizingen voor senioren.
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.

6 standaardpunten van Miedema en De Jong
� Gratis halen en brengen
� Altijd drie jaar garantie
� Grote collecties stof en leer
� Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
� Service en kwaliteit
� Geen aanbetalingen

Gratisophalen enterug bezorgen
Altijd 3 jaargarantie

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

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

NIEUW & OCCASIONS

AUTORIJBEWIJS NIET NODIG

LIGIER
X-TOO

CiTO
houdt u 
MOBIEL

BROMMOBIEL?
Met een Ligier van Cito rijdt u het
hele jaar comfortabel en droog!

Bromfietscertificaat, rijbewijs AM, A of B vereist.
Een echte LIGIER X-TOO 45-KM WAGEN is er
al v.a. € 10.600,- Aflevering bij u thuis

CiTO
SUBARU ROTTERDAM

Offical 
Ligier 
Dealer

KLAVERBAAN 62 CAPELLE/ 
GRENS R’DAM 010-4676789 

www.citoautobedrijf.nl
tel. 088 0700700

info@fi scoop.nl

Belastinghulp voor iedereen!

Aangifte inkomstenbelasting 2006
Bel snel met de Fiscoop afsprakenlijn:

088 0700700 
en maak een afspraak.

Zoals elk jaar wordt u dan snel, deskundig 
en op tijd geholpen.

Let op: Fiscoop heeft zelf alles in huis.
U hoeft geen aangiftebiljet aan te vragen bij 

de Belastingdienst.

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

Wij bezorgen deze maaltijden op een vaste dag in de week 
bij u aan huis. Nieuwsgierig? Bel voor informatie! 
Of kijk op onze site : www.chefrafaelo.nl

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

Alle maaltijden kosten
slechts  3,99 per stuk

G emakk el i jk ,  gezonder, lekkere
kant-en-klaar maaltijden bij u thuis gebracht?

Metamorfose - massage
Geeft diepe ontspanning van binnenuit.
Behandeling op voeten, handen en hoofd.
Bij voorkeur alleen vrouwen.

Praktijk PAPILIO ,Tel: 010-4826086

Het is geen luxe touringcar, maar 
wel een heel gezellige BUS!

Voor al uw feesten, partijen en dagtrips
Alles is bespreekbaar

BERTUS BUSSIE

Coolhaven
postbus 6137
3002 AC Rotterdam

voor informatie: 
Tel. 06-53536107

Openhaarden & Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157, 3061 VR  Rotterdam

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

Zoekt u een tandarts bij u in 
de buurt, bij AGADENT kunt 

u zich direct inschrijven

AGADENT
Tandheelkundigcentrum

Wij stellen ons aan u voor als 
AGADENT tandheelkundigcentrum en 
kunnen u tandheelkundige hulp bieden.

Tevens verzorgen wij voor u in ons 
tandtechnisch laboratorium
reparaties en nieuwe protheses

Het is prettig te kunnen lachen en praten 
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken 
over slechte adem, een vieze smaak in de 
mond of aanslag op de tanden.

Bovendien is een gezonde mond heel 
belangrijk voor het behoud van uw tanden 
en kiezen.

De mond is een belangrijk deel van het 
gezicht en valt daarom direct op. Een 
frisse mond is aantrekkelijk.

Maak eens een afspraak met onze 
mondhygiëniste. Voor ververwijderen 
van aanslag of tandsteen. In overleg 
met u houden wij uw gebit volledig onder 
controle.

Bel ons voor een afspraak dan 
kunnen wij u vrijblijvend advies 

uitbrengen.

Tel: 010-4225808
Kleiweg 107, 3051 G.L. Rotterdam

www.lancar.nl
de goudsmid

v.d. Leckestraat 23-25, tel. 010-2120472

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.
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Is dit de eerste keer, dat ik met mijn 
‘Waar-was-dat-nou foto’ helemaal 
verkeerd zit? In ’t algemeen komen 
er zo’n 500 tot 1000 oplossingen 
binnen, maar de raadfoto waar we 
het nu over hebben, afkomstig uit 
de archieven van www.fotorotterda-
monline.nl, blijft bij 34 oplossingen 
steken. Verrassend voor mij en voor 
mensen om me heen, die met deze 
rubriek meeleven.

Waar was dat nou?

Reeds nu mag ik verklappen, dat foto 39 welis-
waar meer oplossingen laat zien, maar de fouten 
daarin overtreffen het aantal goede oplossingen.
Terug naar opgave 38. Dit is de bouw aan de 
Westblaak in 1962/1964. Deze Westblaak was 
gecreëerd door woningen en straten, die het 
bombardement/brand van mei 1940 hadden 
overleefd, alsnog te slopen. Straten als de Zwarte 
Paardenstraat, Boomgaardstraat en Eendrachts-
straat verdwenen voor ‘een nieuw Rotterdam’. 
Ook op de Eendrachtsweg  en Westersingel, bij 
het huidige Eendrachtsplein, ging het nodige 
tegen de grond.
Foto 38 laat de bouw van alweer een nieuw 
gebouw aan de noordkant van de Westblaak zien. 
Momenteel zit in dat gebouw een Turkse Bank; 
het had geen zin voor onze fotograaf Erwin 
Bakker naar de 1e etage van dat gebouw te gaan, 
want inmiddels zijn er veel bomen langs de West-
blaak geplaatst. En vanuit de bank is er daarom 
niet veel meer te zien dan van de begane grond.

De oplossingen:
Arie Spek (Dordrecht): “We zien hier de 
Westblaak. De foto is, denk ik, genomen vanaf 
de hoek Eendrachtsplein. Op de plek waar de 
auto’s staan is een grote parkeergarage. (Fout! 
Op die plek is nu een grote skatebaan. AvdS) Op 
de Westblaak verrees ook de nieuwbouw van de 
Nieuwe Rotterdamse Courant, zodat het pand 
vanaf de Witte de Withstraat naar de Westblaak 
liep. Inmiddels zitten er andere gebruikers in het 
pand. Verder zien we nog op de achtergrond de 
Leuve� at een stukje van de Amsterdamse Bank 
op de Blaak, in dat pand zit nu de Kamer van 
Koophandel voor Rotterdam en omstreken.
Verder kijken we tegen de achterkant van de 
nieuwbouw van Dagblad De Rotterdammer en 
Trouw; het pand waar later Het Vrije Volk zou 
worden gevestigd.”
Arthur Hameete, Klooster 22, 3335 DK Zwijn-
drecht kon het voor de attentie niet nauwkeuriger 
omschrijven: “Volgens mij is de foto genomen 
vanaf de plek waar de Mauritsstraat (moet Een-
drachtsstraat zijn. AvdS) uitkomt op de Westblaak 
vanaf de Oude Binnenweg. Je kijkt hier richting 

Churchillplein en het hoge pand hier links staat 
op de hoek van de Karel Doormanstraat. Het is 
dus op de Westblaak. Volgens mij zit er nu een 
buitenlandse bank in waar de werklui op de foto 
aan het bouwen zijn.”
Jan Weda (Maassluis): “De foto kon ik eerst 
niet thuisbrengen, ondanks dat het me bekend 
voor kwam. De oplossing was de gevel van het 
hoekpand in het midden. Hoek Westblaak/Hart-
manstraat, ook de zgn peperbus - bijna niet 
zichtbaar - kwam me bekend voor. De Westblaak 
is inderdaad behoorlijk veranderd.”
Rob Mes (Dinteloord): “Het komt mij weer 
bijzonder bekend voor, maar ik kan het niet 
duiden. Volgens mijn vrouw, die al vele jaren in 
Rotterdam werkt, is het ‘Het Weena’...daar sluit 
ik mij maar bij aan. (Laat jouw vrouw maar in 
Dinteloord gaan werken. Van Rotterdam weet ze 
niets! AvdS).
Hans Nonner (Stolwijk): “Op de foto zie je de 
hoek Westblaak en de Hartmanstraat.”
M.G. Heijster (Zwijndrecht): “Ik denk Westblaak 
en in de verte de Hartmanstraat.”
Ben Levie (als hier geen plaatsnaam staat, wordt 
Rotterdam bedoeld): “Dit is hoek Westblaak/
Hartmanstraat. Ik kon de plaats thuisbrengen 
door het gebouw op de hoek, dat toch kennelijk 
markanter is dan het (nu) lijkt. Zekerheid ver-
schafte het vergrootglas: op de blinde muur rechts 
op de foto staat het woord ‘DAGBLAD”. In het 
gebouw was de redactie van het christelijke dag-
blad De Rotterdammer en later ook van Trouw 
gevestigd en ten slotte die van Het Vrije Volk. Nu 
is het politiebureau. Laatste herkenningspunt is 
op de achtergrond de (nu miniatuur) toren� at op 
de hoek van Schiedamsedijk en Schilderstraat.”
Ronald van der Meer: “Op deze foto wordt de 
Westblaak noordzijde tussen Karel Doormanstraat 
en Boomgaardstraat gebouwd. Het hoekpand 
staat er al, toen zat kantoorboekhandel Arhend er 
in, nu Wibra. Op de achtergrond het blok waar 
het Ziekenfonds zat en nu nog Cinerama. Uiterst 
rechts zie we het pand van dagblad De Rotter-
dammer, waar ook Trouw inwoonde. Later kwam 
Het Vrije Volk erheen, vanaf de Slaak. Nu zit er 
de politie. In de panden die op de foto worden 

gebouwd kwam onder meer het kantoor van De 
Havenloods. Als tiener ging ik er wel kijken naar 
het nieuwste nummer in de etalage, benieuwd of 
er een foto van Oud-Rotterdam instond! Die ru-
briek van Joop Mekes was vermaard. Ik knipte de 
artikelen uit en deed ze in een map van Ahrend. 
Later kwam Oud-Rotterdam ook in the picture bij 
andere kranten. Fotoboeken waren er in de jaren 
zestig amper over (oud)Rotterdam. Nu hebben we 
hiervoor ook nog eens De Oud Rotterdammer.”
De Westblaak in de zeventiger jaren. Opvallend 
de aantallen geparkeerde wagens, maar er waren 
veel kantoren en om de hoek (Witte de Wit-
hstraat) ook nog twee krantenuitgevers met vele 
werknemers. Rechts op de foto, de Hartmanstraat, 
is nog het pand van De Rotterdammer te zien. 
Hun slogan was De Rotterdammer: een gezellige 
krant.Thuis was het ook ons dagblad, maar dat 
was bij veel protestanten zo (Oh, daarom lag die 
krant ook bij mij thuis in de krantenbak? AvdS). 
Bijgaand een foto die ik in 1960 gemaakt heb. 
Markant staat onze Opel Caravan XT 95-20 erop. 
Verlang nog terug naar die tijd, als die auto kon 
vertellen. (Vertel..vertel…AvdS)”.

Ceez van Eijsden: “Dit is de Westblaak, richting 
Churchillplein. Rechts de Hartmanstraat.”
Cees van Tigchelhoven: “Volgens mij is het de 
Westblaak. Met de andere weggebruikers wordt 
bedoeld de mensen, die daar tegenwoordig 
skateboarden (Zeer scherp en juist opgemerkt, 
Cees. AvdS).

Oplossing  
“Waar was 
dat nou 38”

TOEN NU

Nieuwe opgave no. 40
Er zijn veel inzenders die het net zo vreemd als ik vinden, maar ‘nieuw-
bouw-foto’s’ slaan duidelijk niet aan in deze rubriek. Al stond de Rotterdam-
mer tussen 1946 en 1975 bewonderend toe te kijken, bij alweer een eerste 
paal; in 2007 weet hij er nog weinig van.
We gaan in het grote www.fotorotterdamonline.nl zoeken naar afbeeldingen, 
die meer reacties oproepen. In de tussentijd weer een foto uit de RiBcollec-
tie. In 1946 is deze plaat genomen in ‘zomaar’ een Rotterdamse straat. Een 
Zuiderling kwam niet dagelijks in deze straat (voorbij), maar de bewoners 
van de rechter Maasoever des te meer. Buiten het biermerk is er tot in 2007 
weinig veranderd in de straat. Hoewel…..straat?

Uw oplossingen, met herinneringen, anecdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór 14 mei 2007 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. 

Terwijl ik aan deze oplossing zat te werken, kwam 
er een mailtje bij me binnen, dat verwees naar een 
eerdere raadfoto: de Van der Takstraat. Dit mailtje is 
zo compleet en geeft zoveel details, dat ik het graag op 
deze pagina plaats: 

“Enigzins verlaat reageer ik op het artikel in uw krant 
dd. 3 april j.l.” Waar was dat nou? Van der Takstraat.” 
Ik krijg uw blad namelijk via derden. Mijn reactie 
betreft met name een aantal middenstanders in deze 
straat genoemd door sommige respondenten op dit 
artikel. Ik zal proberen deze lijst aan te vullen. Laat 
ik mij eerst even voorstellen: Mijn naam is Cock de 
Pijper en ik woonde van l940 tot 1950 op de Prins 
Hendrikkade nr. 70 boven het café van Willem Barlo. 
De Van der Takstraat was in die jaren mijn speelter-
rein. Naast het café van Willem Barlo bevonden zich 
(richting spoorwegviaduct) in die tijd de volgende 
zaken: De Amro bank, kapper Houben, het café van 
Jan Pronk en de elektriciteitszaak  van Amesz. Aan de 
andere kant, hoek PH kade/Van der Takstraat, bevond 
zich kruidenier Piet de Gruyter. Als we hier de Van 
der Takstraat ingaan richting Willemsbrug kwam eerst 
het café van Willem Uittenbogaard (mijn grootvader) 
later André Meurer, daarna schoenenzaak `t Hoen, 
transportbedrijf Van Kleef en op de hoek van het 
doodlopende zijstraatje café Schaap. In het zijstraatje 
was de schoenmakerswerkplaats van Zeller. Op de 
volgende hoek (tegenover Schaap) was een dependance 
van magazijn “De Zon” (later V&D), daarna melkboer 
De Bogter, drogisterij Hes van Zweden, café Lelieveld, 
slagerij Pijpers, kaaszaak Piekaar, viszaak Neptunes, 
apotheek Cohen, groenteboer De Waard, gereedschap-
penzaak Mennens, warenhuis V&D, een hoedenzaak 
genaamd “Chapeau”, een zaak met medisch aanver-
wante artikelen, fotograaf Rinck, snoepwinkel Jamin, 
meubelmagazijn Van Wingerden (later verhuisd naar 
het pand van Piet de Gruyter), een sigarenzaak en 
tenslotte café Simons, hoek Van der Takstraat/Maas-
kade.  Aan de andere zijde( linkerkant ) van de Van 
der Takstraat beginnen we met slijterij Heck, slagerij 
Papen, een zaak handelend in scheepsbenodigdheden, 
een sigarenzaak, de cafés Dumpy en Jillis Van der 
Stappen, groenteboer Roel Wageveld, ijssalon Bos 
(later Spiering), vishandel Henk Koopmans en op de 
hoek van het Burgemeester Hoffmanplein het café van 
Adri Vos. Op het laatste stuk Van der Takstraat richting 
Maaskade waren nog een café, een kleermaker en een 
winkel van de Coöperatie.
Dit is het min of meer. Een momentopname eind jaren 
40 uit de bewogen geschiedenis van de Van der Tak-
straat. Na 1950 ben ik verhuisd naar de Prins Hendrik-
kade 112/hoek Thorbeckestraat, waar mijn vader (Nelis 
de Pijper) een café begon met de naam “De Magneet”.                            
Later heeft hij tot 1975 nog een café gehad aan de 
overkant van de Maas n.l. in de Stieltjesstraat/hoek 
Entrepotstraat. De oudere Noordereilanders zullen zich 
dit nog wel herinneren. Zelf ben ik nu meer dan 40 jaar 
weg uit Rotterdam, maar ik voel me nog steeds sterk 
verbonden met deze stad en met name het Noorderei-
land. 

C.P. de Pijper, Traa 4, 3881 RN Putten
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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

Orthopedische
hoofdkussens
en drukverlagende 
matrassen
Wereldwijd aanbevolen 
door meer dan 30.000 
medisch specialisten.

TEMPUR® Matrassen 
en Hoofdkussens 
hebben de eigenschap 
om rug- en nek-
problemen te 
verminderen 
en te voorkomen.

Changing the way 
the world sleeps.

Met welke klacht gaat u slapen?

FIBROSITIS

ARMPIJN

RUGPIJN

HEUPPIJN

ISCHIAS

KNIEPIJN

PROBLEMEN
MET

BLOEDSOMLOOP

Droomvlucht Slaapcomfort; 
dé specialist voor boxsprings en 
ledikanten op comforthoogte

Droomvlucht Slaapcomfort; 
omdat vakkundig advies, optimale service 
en persoonlijke benadering bij 
ons vanzelfsprekend zijn!

HOOFDPIJN
STIJVE NEK

www.droomvluchtslaapcomfort.nlPULLMAN EXCLUSIEF
LUND DEALER

Openingstijden:
Ma 13.00 - 17.30 uur
Di., wo., do. 09.30 - 17.30 uur
Vr. Koopavond 09.30 - 21.00 uur
Za. 09.30 - 17.00 uur
Zo. gesloten

Vanaf Algerabrug (± 2 min.): 
Bij stoplicht rechtdoor, na Shell rechtsaf daarna gelijk linksaf, 
na ± 150 m. Droomvlucht aan de rechterkant.

Vanaf Schoonhoven: 
Richting Algerabrug, bij stoplichten (na de shell) linksaf, eerst-
volgende stoplichten weer linksaf. Trevisio-Verbindingsweg-
Tiendweg na Tuincentrum Carpe Diem 150 m. rechts.IDEJO

OUDERKERK
A/D IJSSEL
LEKKERKERK
SCHOONHOVEN

CAPELLE A/D IJSSELROTTERDAM

KRIMPEN
       A/D IJSSEL

KRIMPEN
A/D LEK

's-GRAVELAND

CAPELLE
WEST

INDUSTRIE-

TERREIN

TIENDW
EG

CARPE DIEM

2 minuten
na de 

Algerabrug

P Parkeren
voor de deur

De koffie 
staat klaar Industrieweg

Verbindingsweg

C.G. Roosweg

C.G. Roosweg

Nwe Tiendweg

 Tiendweg

Algerabrug Routebeschrijving:

U kunt gratis parkeren voor de deur en heeft u géén vervoer? Maak dan gebruik van de Gratis Haal & Breng Service.

Twee speciaalzaken op één adres!
Tiendweg 45a, Krimpen, Tel. 0180-512253

Maatwerk:

Maatwerk 
in Matras-
advies

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

Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
2 min. na de Algerabrug, naast Idejo keukens

Bij Zit & Méér Comfort in Krimpen vindt u het grootste assortiment draai- en 
   relaxfauteuils. Zowel handverstelbaar als volledig elektrisch met eventueel sta-op 
     bediening.  Zelfs leverbaar met massage-unit of stoelverwarming.
          Meer dan 30 modellen direct leverbaar! 

Zit & Méér  Comfort;
genieten op een relaxfauteuil en Méér.......

M é é r  Comfort bieden 
wij met onze collectie:
Zitkussens, Lendekussens, Reiskussens, 
Beenkussens, Rolstoel zitkussens en 
zelfs speciale fietszadeldekjes.

& Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo

*Model Helsinki, uitvoering kruispost

Diverse kleuren mogelijk.
Draai mechanisme, 
rug + zit verstelbaar

Act iepr i j s :

€ 699,-

Nu:
 Inclusief 

    voetstoel
            Leder

Diverse kleuren mogelijk.
Massief houten onderstel,
draai mechanisme, rug +
         zit verstelbaar

Act iepr i j s :

€ 899,-

Luxe lederen, relax 
fauteuil, elektrische 
sta-op hulp + rug 
              + benen elektr. 
                  verstelbaar

Act iepr i j s :

Nu:€ 399,-*

Nu:
    Inclusief 
    voetstoel
           Leder

Hoofdkussens:

Ruim
40 soorten 
modellen
hoofd-
kussens

Comforthoogte:

vanaf

        € 995,-

vanaf

      € 399,-

2 Persoons 
Ledikant + 
Nachtkastjes

Lattenbodem
elektrisch
verstelbaar
Incl. pocketveermatras,
Rug, hoofd, knie 
en beenverstelbaar

Actie:

€ 1.830,-

Tijdelijk hoofdbord
gratis bij een Eastborn
boxspringcombinatie

Boxspring Aristo, vlakke uitvoering 160 x 200 cm,
bijvoorbeeld incl. matrassen Solente

van € 2.130,- voor
* vraag naar de voorwaarden

Voorjaarsactie Eastborn

MET
HEMELVAARTSDAG
ZIJN WIJ GESLOTEN

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
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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’. Hans 

Roodenburg

De 65-plussers kunnen vanaf 1 juli een 
periode van vier maanden opgeven 
waarin zij met een gratis opgestuurde 
ov-chipkaart van het openbaar vervoer 
gebruik kunnen maken. De kosten van 
het experiment zijn geraamd op 2,5 
miljoen euro waarvoor ruimte op de 
begroting van 2007 van de gemeente 
Rotterdam is gereserveerd.
Burgemeester en wethouders van 
Rotterdam voeren het project uit na 
het aannemen van een motie van de 
PvdA in de gemeenteraad hierover. 
Met name de linkse partijen in de 
raad hebben zich sterk gemaakt voor 
gratis openbaar vervoer voor ouderen 
‘om hen uit hun sociale isolement te 
halen’.
Een woordvoerster van wethouder 
Jeannette Baljeu van Verkeer, Vervoer 
en Organisatie benadrukt dat het uit-
sluitend om een experiment gaat aan 
de hand waarvan pas wordt besloten 
of openbaar vervoer in Rotterdam 
voor ouderen en misschien voor 

minima structureel gratis moet worden 
gemaakt.
Rotterdam is hierin overigens niet 
uniek. In vele plaatsen bestaan er plan-
nen om op die manier voor bepaalde 
(onderbedeelde) bevolkingsgroepen 
reizen in het stads- en streekvervoer 
aantrekkelijker te maken. Het regeer-
akkoord maakt experimenten ook 
mogelijk. Het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat betaalt mee aan de 
kosten. In Vlaanderen hebben vormen 
van gratis openbaar vervoer geleid tot 
een forse toename van het gebruik. 
In Tilburg en Eindhoven heeft men er 
ook al positieve ervaringen mee.

Bezwaren
Raadslid Richard Moti van de PvdA 
in Rotterdam is in ieder geval in z’n 
sas met het experiment in Rotterdam. 
,,Het levert een enorme bijdrage aan 
het doorbreken van het sociale isole-
ment bij de groep ouderen. Het open-
baar vervoer wordt ook beter benut. Er 

worden meer mensen vervoerd in 
plaats van lucht’’,  zegt hij. De oude-
ren die de eindjes aan elkaar moeten 
knopen hoeven volgens hem niet meer 
gedwongen door hun � nanciële situ-
atie achter de geraniums blijven zitten.
Er zijn echter ook volop kanttekenin-
gen te plaatsen bij dit links-politieke 
stokpaardje, hoe sociaal het project 
ook lijkt en hoe vergenoegd de 
meeste ouderen hierover zullen zijn. 
We zullen de bezwaren tégen gratis 
openbaar vervoer hierna puntsgewijs 
behandelen:

• Waarom moeten alle 65-plussers 
gratis openbaar vervoer krij-
gen, terwijl er ook genoeg zijn 
die (tegenwoordig) dankzij hun 
pensioenen over een goed inkomen 
beschikken dat soms zelfs hoger is 
dan dat van jongeren die nog volop 
moeten werken?

• De RET biedt al reducties (circa 
33 procent) aan 65-plussers en 
kinderen op een 15-strippenkaart en 
abonnementen. Is dat al niet aan-
trekkelijk genoeg en realistischer 
ten opzichte van al die groepen die 
het volle pond moeten betalen?

• Bij de Nederlandse Spoorwegen is 
een kortingskaart te krijgen voor 

iedereen waarmee met 40 procent 
korting op werkdagen na 09.00 uur 
en in het weekeinde kan worden 
gereisd. Het aantrekkelijke daarvan 
is dat in de overvolle treinen in de 
ochtendspits deze reizigers met 
korting (onder wie 60-plussers die 
een beperkt aantal gratis kaartjes 
krijgen) niet welkom zijn. Inventief 
wordt gebruik gemaakt van de 
daluren in het spoorvervoer. Het 
gevolg is dat om 09.00 uur treinen 
aardig vollopen met ouderen en 
andere kortingsgerechtigden. Is 
dit kortingssysteem van de NS 
eigenlijk niet veel eerlijker voor alle 
Rotterdammers?

• Het is ook maar zeer de vraag of de 
ouderen die om � nanciële redenen 
‘achter de geraniums’ blijven zitten 
met een gratis ov-chipkaart erop uit 
trekken. Want waarvoor gaan men-
sen ‘gezellig’ de straat op? Juist! 
Vaak om te winkelen of om naar 
de kroeg te gaan. Daar hebben de 
betreffende minima ook geen geld 
voor! Met enig sarcasme zeggen 
we dat zij net zo goed in hun buurt 
kunnen gaan wandelen. Dat kost 
ook niets!

• Macro-economisch gezien kan 
openbaar vervoer natuurlijk niet 

gratis zijn. De kosten van personeel 
en materieel zijn aanzienlijk. Gratis 
openbaar vervoer voor bepaalde 
groepen betekent dus dat de derving 
aan inkomsten op anderen – hetzij 
rechtstreeks via de tarieven, hetzij 
indirect via de belastingen – worden 
verhaald. Dat betekent dat (linkse) 
inkomenspolitiek heel indirect 
wordt bedreven en niet – zoals 
liberalen het graag zien – door de 
individuele  belastinghef� ng (met 
progressieve tarieven).

Na het experiment zullen dit soort za-
ken zeer zeker aan de orde worden ge-
steld. Indien bepaalde groepen worden 
bevoordeeld, dan is dat natuurlijk zeer 
aantrekkelijk voor hen. Er zal echter 
nog heel wat water door de Nieuwe 
Maas in Rotterdam moeten stromen 
voordat gratis openbaar vervoer voor 
bepaalde groepen (ouderen, kinderen 
en minima) de� nitief wordt ingevoerd. 
Vooruitlopend op dat besluit zal De 
Oud Rotterdammer vervoersdeskun-
digen (politici, van de RET en de 
reizigersorganisatie Rover) vragen 
op deze plaats mee te discussiëren. U 
als oudere krijgt natuurlijk het eerste 
woord!

In Rotterdam start per 1 juli een experiment met gratis vervoer voor ouderen met 
de bus, tram en metro. Daarbij zijn echter een heleboel kanttekeningen te plaatsen. 
Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Hans 
Roodenburg? &Opinie     Informatie

Sociale voorzieningen

Verkoopwaarde auto
bij bijstandsuitkering

Ik zit al geruime tijd in de bijstand 
en ga mijn auto verkopen. Geldt de 
opbrengst daarvan als inkomen of als 
vermogen?

Indien u in de bijstand zit, dan telt de 
waarde van de auto mee voor het aan 
u vrij te laten vermogen. Dat vermo-
gen mag voor een alleenstaande nooit 
meer zijn dan 5245 euro. Als dat 
meer is (met de dagwaarde van uw 
auto erbij!) dan had u dat aan de soci-
ale dienst moeten opgeven. Hetzelfde 
geldt uiteraard als u de auto door 
verkoop te gelde maakt. Overigens 
kunt u voor de dagwaarde de laagst 
mogelijke verkoopprijs hanteren. De 
sociale dienst kan dat overigens heel 
gemakkelijk aan de hand van uw 
kenteken controleren. Als u de auto 
hebt verkocht, geldt uiteraard wel de 
werkelijk verkregen  verkoopprijs.

Financiële kwesties

Werkgever wil eenzijdig
snipperuren afpakken

Onze werkgever wil het aantal snip-
peruren dat we mee mogen nemen 
naar een volgend jaar terugbrengen 
tot maximaal 144 uur en het jaar 
daarna tot 72 uur. Is dat zomaar 
wettelijk toegestaan? Wat kunnen we 

daaraan doen?

Als het om vakantierechten gaat, 
staat in de CAO én in de wet hoe 
daarmee moet worden omgegaan. 
Mimimaal mogen oude vakantie-
rechten pas vervallen vijf jaar na 
de laatste dag van het kalenderjaar 
waarin de aanspraak is ontstaan. Ove-
rigens bij langdurige ziekte gelden 
weer andere bepalingen. U spreekt 
over ‘snipperuren’. Als dat gaat om 
tussen de werkgever en werknemer 
buiten de CAO afgesproken extra 
vrije tijd, dan mag een werkgever die 
alleen terugbrengen in overleg met 
zijn werknemer. Als dat het geval is, 
lijkt ons dit een mooie zaak voor de 
eventuele ondernemingsraad of uw 
vakbond.

Fiscale zaken

Voordeel hypotheekrente
is minder bij lager salaris 

Ik heb mijn belastingaangifte over 
2006 laten invullen door een ken-
nis. Volgens hem krijg ik vanwege 
mijn zwangerschap en mijn eigen 
koophuis meer terug dan het jaar 
daarvoor. Dat vind ik vreemd, want 
nadat de relatie met mijn vriend is 
stukgelopen, woon ik alleen en is 
mijn inkomen door een andere baan 
ook fors gedaald. Klopt dit allemaal? 

Dat is moeilijk te beoordelen door 
uw summiere gegevens. Indien u een 

laag inkomen hebt, dan heeft u wel 
een bijzondere aftrekpost door al uw 
betaalde premies, eigen bijdragen 
en andere kosten op het gebied van 
ziekte (waartoe ook zwangerschap 
wordt gerekend). Anderzijds geloven 
we niet dat u vanwege de eigen 
woning meer belasting terugkrijgt. 
De hypotheekrente is aftrekbaar. Hoe 
hoger uw inkomen is, hoe meer u 
loonbelasting betaalt, dus hoe meer 
u (in verhouding) terugkrijgt. U stelt 
echter dat u sterk bent achteruitge-
gaan in salaris. Dan is de hypotheek-
rente weliswaar nog steeds aftrek-
baar, maar omdat u dan in een lager 
belastingtarief zit, is het voordeel ook 
kleiner geworden. 

Consumentenzaken

Kat in de zak gekocht
met Digitenne 

Ik ben erin ‘getrapt’ om mijn 
kabelaansluiting te vervangen voor 
Digitenne-tv van KPN. Het was een 
mooie aanbieding voor € 9,95 per 
maand. Zeven euro goedkoper dan 
bij mijn kabelaar. Over het aanbod 
van zenders (21) en de kwaliteit heb 
ik niks te klagen. Alleen aan mijn 
gloednieuwe dvd-recorder heb ik 
niets. Ik kan alleen maar program-
ma’s opnemen waarnaar ik zelf zit te 
kijken. Dat schiet niet op. Wat moet 
ik doen?

Met de Digitenne-aansluiting van 

KPN is er inderdaad het probleem 
dat u geen ander programma met uw 
dvd-recorder kan opnemen of met 
een kabeltje zonder meer een tweede 
televisie in huis kan verbinden 
waarop u naar een andere zender kunt 
kijken. In zijn informatie daarover is 
KPN ook nogal summier omdat het 
ook wel weet dat dit niet ‘wervend’ 
voor zijn televisieproduct is. Om 
dit probleem op te lossen kon je bij 
KPN vroeger een zogenoemde Twin 
Tuner bestellen. Maar die is uit het 
assortiment gehaald. U kunt nu wel 
een zogenoemde Top� eld Personal 
Recorder 160 voor € 339 bestellen 
waarmee u wel kunt opnemen van 
andere zenders.
We zijn het met u eens dat als u toch 
al een dvd-recorder hebt, dit een 
behoorlijke kostenpost is. Voor € 339 
aan meerkosten kunt u net zo goed 
nog drie of vier jaar uw kabelabon-
nement aanhouden. Een slechte 
aanbieding dus van KPN!

AOW en pensioen

Onverhoopt weduwe
worden zonder baan 

Ik ben een vrouw van 60 jaar en 
van buitenlandse afkomst. Ik ben in 
1977 getrouwd met mijn Nederlandse 
man en daardoor heb ik toen ook de 
Nederlandse nationaliteit gekregen. 
Ik heb in Nederland nooit een baan 
gehad. Mijn man is nu 67 jaar en 
gepensioneerd. Wat wordt mijn � nan-

ciële situatie als ik 65 jaar word en 
als ik onverhoopt weduwe word?

Indien u 65 jaar wordt, krijgt u 
AOW, maar wordt u gekort met 2 
procent voor elk jaar dat u tussen uw 
vijftiende en vijfenzestigste niet in 
Nederland was gevestigd (was dat 
voor 1977?). Waarschijnlijk krijgt 
uw man nu een (gekorte) toeslag 
op de AOW, omdat u jonger bent 
dan 65 jaar. Als u 65 jaar wordt en 
uw huishoudinkomen is minder dan 
de bijstandsnorm, dan kunt u een 
aanvulling bij de sociale dienst in uw 
gemeente aanvragen. 
U vraagt zich ook af wat er gebeurt 
indien uw man overlijdt voordat 
uzelf 65 jaar bent geworden. U heeft 
dan waarschijnlijk recht op een 
ANW-uitkering (een weduwenpensi-
oen van de staat) plus een eventueel 
nabestaandenpensioen gebaseerd op 
het bedrijfspensioen van uw man. 
We geven u ongevraagd nog een ad-
vies. Maakt u zich nog geen zorgen 
voor de dag van morgen. Indien uw 
man overlijdt, is het vroeg genoeg 
om de nadelige zaken onder ogen te 
zien. Er valt ook weinig aan te doen 
tenzij uw man een dure overlijdens-
verzekering afsluit waarbij u de 
begunstigde bent. Op zijn leeftijd is 
dat echter nauwelijks te betalen en 
kunnen u en uw man beter proberen 
zelf wat opzij te leggen voor de 
mogelijk later nare tijden voor u!

Alle 65-plussers – zo’n 90.000 mensen - van de gemeente Rot-
terdam krijgen binnenkort een brief in de bus waarbij zij zich 
kunnen opgeven om in dit jaar vier maanden gratis met het 
openbaar vervoer in Rotterdam (bus, tram en metro) te kun-
nen reizen. De gemeenteraad van Rotterdam heeft dit experi-
ment goedgekeurd.

Ouderen mogen tijdelijk gratis reizen met de RET
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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

Vanaf heden inschrijven 
nieuwe patiënten.

Dr. D.T.T. Tjia
Oogarts

Voor lezers van de Oud Rotterdammer
Gratis CBR Keuring

Instituut voor Optometrie
Oogmedisch Adviescentrum

Oogmedisch Contactlenscentrum
Low Vision Centrum

Geregisteerde Optometristen
Lid N.U.V.O. en A.N.V.O.

Algemene afspraaklijn:

010 – 481 41 11 
Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

      Zuidpein Hoog 457
Winkel nr. 13 

OO
GMEDISCH

ADV I E S C ENTRU
M

Mode voor 
   ieder moment!

sbensbensben
Mode in maat 36-50
Vermaakservice!

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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

Onze unieke service: 
U wordt gratis opgehaald en 
thuisgebracht na telefonische 

afspraak! 

Bel 010-4653233

Persoonlijk betrokken

Kantooradres:
Oudedijk 225B

3061 AG Rotterdam
Tel.: 010 24 29 810
Fax: 010 24 29 813
info@uwzrotterdam.nl
http://www.uwzrotterdam.nl

Dag en nacht bereikbaar bij
een overlijden 010 24 29 812

Uitvaartverzorging
Wim Zwijnenburg

UWZ Rotterdam

VIERAMBACHTSSTRAAT 118 � 3023 AT ROTTERDAM � T 010 - 4770240 � F 010 - 4768673

Van Solex naar electrische fiets
Wij verkopen electrische fietsen van o.a. Gazelle, Sparta en Giant en helpen 
u graag met het maken van uw keuze welke fiets het beste bij uw wensen past.

www.cvdberg-fietsen.nl  -  www.biketotaal.nl

Openingstijden: 
Maandag t/m Vrijdag  9:00 - 18:00
Zaterdag    9:00 - 16:00

Boekhandel Delfshaven
In- en verkoop van boeken,

lp’s, cd’s en dvd’s
tel. 010 - 4767879

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

v.d. Leckestraat 23-25, tel. 010-2120472

Uw auto laten 
WASSEN & STOFZUIGEN
Onder een genot 
van een kopje koffie.
klaar terwijl u wacht
  

Profi ciat 
REIN WOLTERS
met je koninklijke onder-
scheiding als waardering voor 
je meesterlijk journalistiek 
werk, prachtige boekwerken 
en je persoonlijkheid.

Annie en Stefan

Haus am Kurpark 
Voor de enige, 
échte Moezelvakantie!

(00496541819820) 

Ossenisseweg 115, 3086 KX, Rotterdam (Slinge), 
Gratis parkeren, Tel.: 010 - 481 45 09/ 06 24730320

Dames en 
heren kapsalon

Kunt u niet naar de kapsalon komen? Dan komen wij naar u toe.
Vanaf heden behandelen wij ook mensen thuis.

Bij Euro Hair Kapsalon bent u het goedkoopste uit, 
met dezelfde kwaliteiten, hygiëne en behandelingen. 
Dus waarom nu nog twijfelen? 
Euro Hair Kapsalon is 
gespecialiseerd in het 
kappersvak. Alle haar-
types zijn welkom.
Wij weten wat uw haar 
nodig heeft en wij 
adviseren u graag.

Onze prijslijst voor thuisbehandelingen:

Watergolven norm. € 15,00 nu € 10,00
Föhnen norm. € 15,00 nu € 10,00
Permanenten nu € 40,00
Als  u in Rotterdam woont hoeft u zich geen zorgen te maken 
over de benzinekosten. Want in Rotterdam berekenen wij geen 
reiskosten!! Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons
opnemen!

Knippen 
voor maar € 9,95

Bel. 010 - 481 45 09 / 06 24 73 03 20 

Lunchroom “De Vier Seizoenen”
De Lugt 15

3043 CJ  Rotterdam

U kunt bij ons terecht voor uw:
Kopje koffie of thee, Lunch. High tea,

Koffietafel en al uw andere bijeenkomsten.
Salades en Hapjes (ook voor thuis)

Telefoon: 010-4152782, mobiel 06-53389018

POSTBEZORGERS (M/V) GEVRAAGD
Bijverdienste tussen 50,- en 300,- per 

maand voor enkele uren per week.
Voor aanmelding en meer info: 

www.vanstraatenpost.nl

19,95Zwaanshals 203c
3036 KM  Rotterdam
Tel. 06 - 53 11 40 77

Car Cleaning
SORGUN
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‘Schildersbeest’ Rinus Blomsteel:

’50 jaar prettig 
gestoord’

Het leven van kunstschilder Rinus 
Blomsteel gaat zeker niet over rozen. 
Het is de zoveelste keer dat hij al of niet 
gedwongen wordt opgenomen. Eerder 
uit bescherming tegen zich zelf.
In een gerechtelijke uitspraak staat 
onder meer: ,,De betrokkene is lijdende 
aan een stoornis van de geestvermo-
gens. Sinds de zelfmoord van zijn vader 
heeft betrokkene suïcidale gedachten, 
die periodiek heel dwingend zijn. 
Betrokkene hoort stemmen en uitte zich 
suïcidaal voor zijn opname. Verleent 
derhalve machtiging tot voortzetting 
van de inbewaringstelling van de heer 
M.C. Blomsteel’’, aldus de uitspraak 
van de Rotterdamse rechtbank.
Inmiddels is het ‘Rotterdamse Schil-
dersbeest’ al weer een jaar op vrije 
voeten en werkt momenteel hard aan 
vijftig nieuwe werken, na de 700 die 
hij in zijn eerdere loopbaan maakte. Op 
zaterdag 19 mei hoopt Rinus Blomsteel, 
samen met kunstminnend Rotterdam, 
zijn 50-ste verjaardag te vieren in zijn 
atelier in de Hammerstraat in Rotter-
dam-Noord. Daar zijn dan tegelijkertijd 
in een verkoopexpositie zijn nieuwe 
aanwinsten te bewonderen.
 
Zelfmoordpoging 
- Wat kan je je nog herinneren van die 
avond toen je door dat zwarte schilderij 
heen sprong?
Rinus Blomsteel: ,,Met de ziekte schizo-
frenie kijk je naar dezelfde dingen die 

andere mensen zien, alleen mijn lotge-
noten en ik zien het anders. Je ziet beel-
den, een soort van dagdromen en soms 
hoor je daar stemmen bij. Dat heb ik al 
sinds mijn zesde levensjaar, maar toen 
was je je daar niet van bewust. Op die 
bewuste avond van dat zwarte schilderij 
had ik ruzie in de privé-sfeer, raakte 
aan de drank, kwam in een psychose 
en liep dwangmatig door dat schilderij 
heen. Op de schildersezel waarop het 
schilderij stond, had ik langspeelplaten 
neergezet van Ramses Shaffy en Her-
man Brood. Later realiseerde ik mij dat 
wat ik deed, een verkapte zelfmoordpo-
ging was.’’
- En toen?
Blomsteel: ,,Ik kon mijzelf niet zien, 
maar ik zag zwart van die olieverf. 
Terwijl ik al helemaal grijs ben, zagen 
mijn haren en baard zwart, mijn gezicht, 
handen, kleren, alles onder de zwarte 
verf. Toen ben ik in paniek mijn atelier 
uitgerend en kwam zo in de eerste de 
beste kroeg terecht, café Promenade in 
de Benthuizerstraat. 
De mensen schrokken zich rot, of ze 
een geestesverschijning zagen. Ze 
kenden mij, ook van mijn ziekte, belden 
de ambulance en even later lag ik in 
de isoleercel. Mijn kleren hadden ze 
uitgetrokken, alleen een schort voor 
gedaan en voor de rest zag ik nog zwart. 
Ik kreeg een IBS, In Bewaring Stelling. 
Wat ik toen allemaal meemaakte, leek 
veel op die beroemde � lm van Jack 

Nickolson, ‘One Flew over a Cuckoo’s 
Nest’. Gewoon bizar.’’
      
Overleven
Rinus Blomsteel vervolgt: ,,In zo’n 
isoleercel en nadat je weer bij je 
positieven bent, krijg je een onmenselijk 
gevoel over je. Nog onder die zwarte 
verf en met dat gekke schortje aan moet 
je op de grond slapen op een heel dun 
matje, kale witte muren om je heen, 
driedubbele sloten, gepantserde deuren, 
geluidloze stilte, erger dan welke gevan-
geniscel dan ook. Je ontlasting moet je 
doen in een kunststofdoosje, erg gênant. 
Als de deur open gaat, staan er vier man 
klaar, omdat ze denken dat je levensge-
vaarlijk bent.’’
Na overleg met zijn advocaat - dat recht 
heb je voordat de IBS’er voor de rechter 
komt - wist Blomsteel een dokter van 
de inrichting ervan te overtuigen hem 
schildersspullen te brengen. Hij zegt 
daarover nu: ,,Ze wilden me eerst laten 
sporten, maar daar heb ik een broertje 
dood aan, zeker in teamverband. Terwijl 
ik wel in mijn eentje door heel Europa 

� ets. Dus ik zei: ‘Laat verf komen, 
penselen, linnen en laat mij schilderen.’ 
Toeval of niet, maar een dag daarvoor 
had er een artikel over mij in de krant 
gestaan van journalist Frank van Dijl. 
Dat ging over mijn werk en dat hadden 
ze gelukkig gelezen. Ik mocht daar 
schilderen en na veertien dagen was ik 
weer vrij. Schilderen is voor mij puur 
overleven, een drang om niet weer in 
ellende te vervallen.’’
Het werk van Rinus Blomsteel is 
van origine expressionistisch, veel 
landschappen en portretten. Soms maakt 
hij ook abstracte werken, maar volgens 
kenners nog veel te weinig. Van de 
vele exposities die hij tot nu toe hield 
in Rotterdam en verre omstreken, raakt 
hij haast altijd ‘uitverkocht’. Zijn schil-
derijen en aquarellen zijn zeer geliefd 
onder de kunstliefhebbers.
 
Schildersbeest
- Hoe kom je aan de naam ‘Schilder-
beest?’
Blomsteel: ,,Die naam is door mijn om-
geving ontstaan. Nu loop ik soms door 
de stad in een witte overall met aan de 
achterkant in zwarte letters geschilderd: 
‘Rinus Blomsteel, Schildersbeest van 
Rotterdam’. Een soort van visitekaartje. 
De vroegere schilders Karel Appel 
en Jan Cremer noemden zich ooit de 
‘barbaren’ ofwel ‘barbarisme-schilders’. 
Als je nu zoekt op Google zie je staan 
bij ‘Schildersbeest Nederland’, de na-
men Jan Cremer, Karel Appel en Rinus 
Blomsteel. Daar voel ik mij dus zeer 
vereerd door.’’
Blomsteel is een selfmade man. Tot aan 
zijn 19de was hij huisschilder. Van de 
ene op de ander dag gaf hij er de brui 
aan en begon spontaan, zonder oplei-
ding of wat dan ook, als kunstschilder. 
Dat werden zijn zwaarste jaren, met 
veel vallen en opstaan, pure armoede, 
vele jaren dakloos, levend en werkend 
als een zwerver. 
In een voormalig klooster in het Oude 
Noorden heeft hij nu sinds jaren een 
prachtig atelier van 14 meter lang, 10 
meter hoog en 9 meter breed. Daaronder 

leeft hij in een keurig ingericht ap-
partementje. Over zijn leven zijn twee 
televisie-uitzendingen gemaakt voor 
de EO. In 2000 werd er een gedramati-
seerde speel� lm over hem gemaakt en 
uitgezonden onder de titel ‘Echt Waar’ 
en in 1992 een uitvoerig studiogesprek 
onder de naam ‘De Keuze’. Hierin 
zegt hij onder meer: ‘Ik probeer van 
de onzichtbaarheid werkelijkheid te 
maken. Door mijn ziekte zie ik dingen 
die andere mensen niet kunnen zien. 
Dat heeft met voelen te maken en dat 
gevoel tracht ik in mijn werken uit te 
beelden.’
 
Vader
- Naast psychoses lijd je ook aan zware 
depressies. Hoe zijn die ontstaan?
Blomsteel: ,,Op school al was ik heel 
sterk in mezelf gekeerd, heel anders 
dan andere kinderen. Mijn vader was 
van huis uit ook huisschilder en begin 
negentiger jaren pleegde hij zelfmoord. 
Hij was toen 67. Een bizar briefje had 
hij nagelaten, daarin stond:
‘Ik ben het leven moe
Wil niet verder gaan
Kamerdeur is open
Ik hang in de keuken’
Ik heb daar een enorme klap van 
gekregen. Ben toen zwaar aan de 
zuip gegaan en daarna kwamen die 
psychoses. Meerdere malen opgenomen 
in de Boumankliniek en in therapeu-
tische klinieken in Brabant. Nu ben ik 
chronisch met medicijnen die niet zijn 
in te stellen, doordat mijn ziektebeeld 
steeds verandert. Mijn psychiater is 
heel zuinig met mij, want als ik te veel 
medicijnen krijg word ik als een zom-
bie en dan kan je niet meer schilderen. 
Als ik niet meer kan schilderen, word 
ik suïcide. Dan zeggen ze: ‘Die Blom-
steel, die is zo gek als een deur.’
Daar moet ik zelf om lachen. Want voor 
mijn gevoel ben ik weliswaar gestoord, 
maar prettig gestoord. En laat mij, ook 
na de viering van mijn 50-ste levens-
jaar, lekker zo blijven!’’ 
 
Jim Postma

 - Rinus Blomsteel (foto’s Paul Hošek) -

Rinus Blomsteel, bijgenaamd ‘Het Schildersbeest van Rot-
terdam’, hoort die avond stemmen. Hij lijdt al jaren lang aan 
schizofrenie en is op de koop toe ook nog dronken. Voor hem 
in zijn atelier staat een groot linnen doek, zo juist beschil-
derd met dikke, zwarte olieverf. Dan neemt hij een aanloop 
en springt dwars door zijn ‘kunstwerk’ heen. Uren later zit 
hij– geheel weg van deze wereld – in de inrichting BAVO in een 
isoleercel.
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Zonnige Voorjaarsaanbiedingen

bij Woninginrichting Verschoor
Nu alle soorten

laminaat
GRATIS GELEGD

Vraag naar de
voorwaarden
in de winkel

Nu nieuwe collectie
houten vloeren

v.a.
€ 44,95 m2
inclusief ondervloer en leggen!

Tapijt Ambiant
Rotary van € 135,-

voor € 119,00
In 18 verschillende kleuren

en trapgeschikt,
400 cm breed

Wij hebben nu
ook een nieuwe

collectie behang!

Bij een minimale afname van
10 m. tapijt krijgt u

de trap GRATIS
gestoffeerd!

 Showroom open:
Industrieweg 19 dinsdag 10.00 - 17.00 uur
Krimpen a/d IJssel woensdag 10.00 - 17.00 uur
Telefoon 0180 - 554890 donderdag 10.00 - 17.00 uur
fax 0180 - 594499 vrijdag 10.00 - 21.00 uur
www.woninginrichtingverschoor.nl zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Leren meubels spuiten

09
01
06

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

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

Bel  0186-603268 voor een prijsopgave

ECONOLOGISCH  DE  BESTE ®

Het Sansovino Hof wordt binnenkort opgeleverd. 
De voorinschrijving van de verhuur is reeds gestart. 
Voor meer informatie kunt u bellen met
Ruud Warmer of Ellen van Dungen, 
PWS regiokantoor Prinsenlaan. 

Telefoonnummer
010 - 750 67 00                www.pws-rotterdam.nl

32 luxe seniorenappartementen
� oppervlakten vanaf 85 m2
� huurprijzen vanaf   670,- per maand
� woningen voor het leven 
� alle voorzieningen binnen handbereik 
� uitstekend bereikbaar met auto, metro of bus

Mooi wonen in het groen

STIJLVOL EN ZORGELOOS WONEN 
IN HET LAGE LAND

U ZOEKT, WIJ VINDEN!
Ruim 75% vindt binnen het jaar een
levenspartner via PERSOONLIJKE
BEMIDDELING.
Deskundig en doeltreffend !
* Grootste bureau
* Erkend AVR
* Geschillencommissie

Bel voor een eerlijke voorlichting:
Mevr. van Dalen  : 010-466 04 19
of gratis (landelijk)  : 0800-023 05 95

Gratis brochure:
 Postbus 520, 5900 AM  Venlo
WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Single-activiteit juni: Dagje Utrecht

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!

   Uitvaartverzorging

DAG EN NACHT 
BEREIKBAAR

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

TEL. 010 - 4855110
Voor het verzorgen van uitvaarten in 

geheel Rotterdam en omstreken 
en heel Nederland

Al 40 jaar een 
begrip in uw regio

Te koop gevraagd:

BUITEN

VOGELVOLIERE

TEL. 06- 13535058
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Harrie

Mocht het kindje een zorg erbij 
betekenen in deze moeilijke oor-
logstijd, dan lieten onze ouders 
daar niets van merken. De stem-
ming was zelfs feestelijk. Harrie, 
door onze inbreng vernoemd naar 
onze Belgische oom, bleek wél 
de laatste van de elf te zijn. Hij 
had de meeste koosnaampjes van 
ons allemaal. De oom bleek Henri 
te heten, maar dat werd pas later 
ontdekt. 
Op school - de Da Costaschool in 
de Vinkenstraat - vertelde ik het 
hoofd, mijnheer Hooijmeijer, dat 
we een broertje hadden gekregen. 
‘Mag ik het hebben?’ vroeg hij 
plagend. ‘Als u mij een gulden 
geeft’, zei ik overmoedig, in de 
overtuiging dat het bedrag te hoog 
voor hem zou zijn. Toch was ik 
opgelucht dat hij niet op het bod 
inging. 
Harrie was ongeveer anderhalf 
jaar, toen we hem al bijna kwijt 
waren. Het was in de schoolvakan-
tie. Mijn moeder trok er dagelijks 
met ons op uit naar het Plaswijck-
park in Hillegersberg. We hadden 

een abonnement. Hoeveel dat voor 
het eerste kind kostte weet ik niet, 
maar doordat we met zovelen wa-
ren kostte het voor het laatste kind 
een dubbeltje voor een heel jaar. 
Wij hadden de buitenlucht en in 
huis bleef het netjes. ‘Opgeruimd 
zijn en opgeruimd blijven’, zei 
mijn moeder dubbelzinnig.
In Plaswijck had je, behalve de 
speeltuin en de dieren, allerlei 
waterpartijen. Op één ervan lag 
kroos. Opeens ging Harrie er 
vandoor. Waggelend op zijn kleine 
beentjes liep hij recht op het water 
af - dat hij voor gras aanzag - en 
verdween onder het kroos. Onze 
oudste zus Cox liep hem onmiddel-
lijk achterna en haalde hem tijdig 
boven water. Als versteend hadden 
we toegekeken. Normaal gingen 
we te voet van en naar Plaswijck, 
tweemaal een wandeling van een 
goed half uur, de kleinsten en de 
proviand in de grote zwarte kinder-
wagen. Dit keer mocht Cox met de 
tram naar huis, met Harrie in mijn 
jas gewikkeld. Als enige mocht 
ik mee, omdat ik net als Harrie, 

behoed moest worden voor kouvat-
ten, nu ik geen jas meer aanhad.
Aan het eind van de oorlog, of mis-
schien kort daarna, vreesden we 
voor de tweede keer voor het leven 
van onze Benjamin. Hij kreeg 
een ernstige darmstoornis. Na een 
paar angstige dagen, waarin hij 
hoge koorts had, ging hij plotse-
ling praten en herhaalde steeds 
dezelfde woorden: statte kwoten, 
statte kwoten. Eindelijk ontdekte 
Cox, dat hij om zijn lievelingsmaal 
vroeg: gestampte kroten. Het was 
het teken dat hij beter zou worden. 
De kroten kwamen er.
Een poosje daarna was het weer 
raak, en nog wel door mijn 
toedoen. Als elfjarige kreeg ik de 
opdracht naar de apotheker te gaan 
op het Pijnackerplein en bedelde 
om mijn kleine broertje mee te 
mogen nemen. Het mocht, als ik 

maar heel goed zou oppassen. 
Die waarschuwing was wel nodig, 
want ik moest de drukke Benthui-
zerstraat oversteken. Ik vond het 
daar zelf eigenlijk ook wel gevaar-
lijk en kreeg een lumineus idee. 
‘Harrie’, zei ik, ‘jij moet mooi hier 
blijven staan, ‘ik moet dáár zijn’, 
en ik wees op de apotheek aan de 
overkant. Ik had nog maar een paar 
passen gedaan of remmen knarsten 
en toen ik omkeek lag Harrie daar, 
een paar meter op de bumper van 
een vrachtwagen meegenomen. 
‘Mijn schuld’, gilde ik, mijn stom-
miteit beseffend. Een mevrouw uit 
de ijswinkel op de hoek kwam met 
koud water om mij te kalmeren.
Met een ambulance gingen we 
naar het Bergwegziekenhuis, waar 
mijn gewaarschuwde moeder en 
ik angstig wachtten, totdat iemand 
met Harrie op de arm uit een deur 

kwam en ons meedeelde dat hij 
niets mankeerde.
‘s Avonds kwam mijn vader thuis, 
die die dag naar Utrecht was ge-
weest om examens (van vaklessen) 
af te nemen. Nadat mijn moeder 
zijn cadeautje – een hele hoge gla-
zen Dom met eau de cologne – had 
uitgepakt, barstte ze in tranen uit. 
Even dacht hij dat ze zo ontroerd 
was door zijn presentje, maar toen 
kreeg hij de reden van die emotio-
nele ontlading te horen.
Drie keer overleefde Harrie, maar 
het geluk bleef niet altijd aan zijn 
kant. Ons jongste broertje werd 
uiteindelijk maar 43 jaar.

Schiedam,
Nelleke de Jong-de Groot
Nellekejong@kpnplanet.nl

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

‘Hoe zullen we hem noemen, Harrie of Piet?’ vroeg mijn 
vader op 5 januari 1942. ‘Harrie’ riepen we in koor. In mijn 
herinnering stonden we allemaal om hem heen in wat we 
het ‘voorste kamertje’ noemden, in ons huis achter de 
schoenmakerij, Bergweg 128b. (‘Schoenmakerij de Groot, 
onder rijkstoezicht gediplomeerd’ stond op een bord in de 
etalage). Terwijl de inspraak omtrent de naam van ons 
nieuwe broertje plaatsvond, lag mijn moeder met hem in 
de kraamkliniek aan de Henegouwerlaan.

Dit dankbare werk is ook uitermate 
geschikt voor mensen van 50+, die hij 
vrije tijd een zinvolle invulling willen 
geven. Wie meer wil weten over de 
activiteiten van de Vogelklas, kan op 
de website www.vogelklas.nl veel 
informatie vinden. Info kan ook via 
010-4857847 of e-mail: vogelklas@
hetnet.nl
De hekken van vogelasiel Karel Schot 
aan het Afrikaanderplein 37 staan 

zaterdag 2 juni van 11.00 tot 16.00 
uur wijd open voor iedereen. Op de 
jaarlijkse open dag is men welkom 
voor een kijkje in de ontvangstruimte, 
quarantaine- en spoelruimte, keuken, 
de kamer voor kleine en jonge vogels, 
het binnenbassin, de buitenkooien en 
de buitenbassins. Medewerkers geven 
uitleg en beantwoorden vragen.
Hoewel het niet te voorspellen is 
wat voor patiënten zich allemaal in 

het asiel zullen bevinden, is het wel 
zeker, dat er allerlei soorten jonge 
vogels zijn, waarvan de hongerige 
maagjes ieder uur gestild moeten 
worden. Dus het voeren van de jonge 
vogels is van dichtbij te bekijken. In 
het educatief centrum is de tentoon-
stelling ‘Pek en Veren’ te bezichtigen. 
Deze laat zien wat er allemaal komt 
kijken bij het vangen, wassen, behan-
delen en revalideren van olievogels. 
Ook kan de speciale ruimte worden 
betreden waar de vogels worden 
gewassen.
Ook het boek ‘In zwanenvlucht’, dat 
is geschreven en samengesteld door 
Rein Wolters en handelt over vijftig 
jaar Vogelklas, is op de open dag te 
koop.

Vogelasiel 
Karel Schot 
zoekt hulp, 
óók van 50+
Het regionaal asiel Vogelklas Karel Schot wil haar team 
van vrijwilligers graag uitbreiden. Voor wie iets wil doen 
voor de vogels en de egels en één of twee dagen per week 
beschikbaar heeft, is de open dag op zaterdag 2 juni een 
ideale gelegenheid om met de Vogelklas kennis te maken 
en te beoordelen of vrijwilligerswerk op dit opvangcentrum 
wellicht geschikt is.

- De Benthuizerstraat was in de jaren vijftig al druk -

Wolter de Waard
huisarts

  De pil steekt van wal

Slapeloosheid

Veel mensen, met name ouderen, heb-
ben er last van en vaak gaan ze over 
tot het gebruik van slaapmedicatie. 
Sommige mensen hebben het gevoel te 
weinig te slapen, terwijl uit onderzoek 
blijkt dat ze wel genoeg slapen. Het 
klopt dus niet altijd. Denk je dat je 
slaap te kort komt, ga dan eerst eens 
na wat je er zelf aan kunt doen. Drink 
je ’s avonds kof� e, cola of alcohol? 
Ga je niet te vroeg naar bed? Slaap 
je overdag ook? Hoe ouder je wordt, 
des te minder slaap je. Doe je dan ook 
een middagdutje dan is er ’s nachts 
minder behoefte aan slaap. Slaappillen 
helpen maar kort:hooguit vier weken. 

Daarna went het lichaam er aan en 
blijven er alleen maar bijwerkingen 
over zoals sufheid en meer kans op 
valpartijen met alle gevolgen van dien. 
Maar zonder pillen kan men soms niet 
slapen. Het komt voor dat  mensen een 
paracetamol innemen als de slaappil-
len op zijn, want het is een gewoonte 
geworden om een pilletje in te nemen 
voor het slapen. Het zit dan tussen de 
oren. Uit recent onderzoek blijkt dat 
chronische slaapstoornissen het beste 
worden verholpen met gedragsthe-
rapie. In een aantal sessies leert de 
psycholoog je een aantal vaardigheden 
aan die het slapen vergemakkelijken 
zonder dat er pillen voor nodig zijn. 
Het effect is langdurig, maar het duurt 
even voordat het werkt. Daarom kan 
iemand, die een tijd last heeft van een 
slaapstoornis worden verwezen voor 
(cognitieve) gedragstherapie, de eerste 
maand nog slaapmedicatie gebruiken. 
Daarna is de kans groot dat hij dankzij 
de therapie weer gezond slaapt.

Slecht slapen is vervelend. 
Je raakt niet goed uitgerust 
en je kunt er snel geïrriteerd 
door raken. Vaak zijn er rede-
nen te over waarom iemand 
slecht slaapt, zoals proble-
men in de privé-sfeer, angst 
en ziekte.
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SHIFT_to one

NISSAN ROTTERDAM
Metaalstraat 5 

3067 GV ROTTERDAM-ALEXANDER 
Tel.: 010-456 33 33 

www.nissanrotterdam.nl

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

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

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV
010 - 450 93 05

Capelle a/d IJssel

010 - 412 72 46
Rotterdam

PARKET-
SPECIAALZAAK

WIJ HEBBEN
�  

�  

�  

�  

�  

  

WIJ DOEN
�  

 �  

�   

WIJ GEVEN
�   ERKEND LEERBEDRIJF

682459 fs

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

(naast de apotheek)

“In één dag 
mooie tanden”

Voordelen computer-
gestuurd implanteren:

U w  G e b i t s p r o b l e e m
I s  Vo o r  O n s

G e e n  P r o b l e e m

Schuite
Tandtechniek

Claes de Vrieslaan 15
3021 JA  Rotterdam
Tel. 010 - 477 03 03* (5 lijnen)
Tel. 010 - 477 58 00,
Fax 010 - 477 51 33

� Narcosebehandeling onder deskundige leiding van een anesthesist
� Al 35 jaar ervaring!
� Modernste technieken
� Voor alle tandprothetische en tandheelkundige behandelingen
� Dagelijks tandarts aanwezig
� Volledige en goede begeleiding.
� Het permanent witmaken van tanden.
� Implantaat

   INSCHRIJVING NIEUWE PATIËNTEN MOGELIJK

NIEUW!
Nu ook op Internet!

www.schuite .com
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✄

Huishoudelijke verzorging?

Goed geregeld! 

Ja, ik wil meer weten over huishoudelijke
verzorging van De Stromen
Naam: M / V

Adres:

Postcode:                     Plaats:    

Telefoon:

Het betreft een advies voor:  ❑ mijzelf ❑ een ander

U kunt daarvoor bellen met Zorglijn Rotterdam:

0900 - 20 60 660 [5 ct. p/m]
Ook kunt u gebruik maken van de bon uit deze advertentie.
U kunt deze in een enveloppe zonder postzegel opsturen naar: 
De Zorgadviseur van De Stromen, Antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam.
Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak bij u thuis.

Altijd in de buurt

Wanneer het schoonhouden van het huis u moeite kost en bijvoorbeeld de was en de strijk, het
lappen van de ramen, of het doen van boodschappen u te zwaar (beginnen te) worden, kunt u

daarvoor huishoudelijke verzorging aanvragen bij De Stromen. En waarom zou u daar geen gebruik
van maken als u zelfstandig wil blijven wonen in de omgeving die u lief is.

Wanneer u voor uzelf, of voor een ander meer wilt weten over 
huishoudelijke verzorging, kunt u advies inwinnen 

bij de Zorgadviseur van De Stromen.

DOR

Burgemeester Ivo Opstelten deed dat 
ook. Hij onderbrak zelfs een belang-
rijke vergadering om de stichting te 
complimenteren. “Ketelbinkie timmert 

25 jaar stevig aan de weg en draagt bij 
aan de marketing van de stad”, sprak 
hij lovend. 
Opstelten prees de wijze waarop de 

stichting meewerkt aan de innovatie 
van Rotterdam door het jaarlijks 
toekennen van de Ketelbinkieprijs aan 
een ondernemer die zich op innova-

tieve wijze pro� leert. “Ik wens dat 
dit ook in de komende 25 jaar zo zal 
blijven”, besloot Opstelten. 
Uit handen van Peter Egge, die de 
stichting al een kwart eeuw op handen 
draagt, ontving Opstelten een originele 
Ketelbinkiemunt. Van Nihat Kaya van 
Nika Kof� e en Thee (de winnaar van 
de Ketelbinkie Kof� etrofee 2006 uit 
de Benthuizerstraat) ontving de burge-
meester een pakket met een speciaal 
kof� eassortiment.
Uiteraard kon de bijeenkomst niet 
verlopen zonder het zingen van het 
Ketelbinkielied, een schepping Frans 
van Schaik, Anton Beuving en Jan Vo-
gel. Opstelten zong het uit volle borst 
mee, zij het van een papiertje want de 
vier coupletten kent ook de burgerva-

der niet uit zijn hoofd.
De sfeervolle bijeenkomst begon na 
een spits en geestig toespraakje door 
Wim Hendriks, de voorzitter van 
Stichting Ketelbinkie. Hij memoreerde 
hoe ieder jaar twintig journalisten de 
Rotterdamse horeca afstruinen en daar 
het ‘sloot- en gootwater’, dat kof� e 
heet, controleert op de kwaliteit. “Per 
hoofd van de bevolking drinken we 
142 liter kof� e per jaar, gemiddeld 
drie kopjes per dag waarvan één in de 
horeca.”
Als primeur voerde Hendriks een 
intensieve samenwerking op met het 
Wereldmuseum en het organiseren 
van een mondiaal kof� e-evenement 
in 2008.

Munt van 
Ketelbinkie voor 
burgemeester Opstelten
Stichting Ketelbinkie bestaat 25 jaar. Voor het bestuur reden voor een geanimeerd feestje in 
de Burgerzaal van het stadhuis met prominente Rotterdammers. Zij lieten zich de spijzen én 
de poffertjes van cateraar Marinus van Donk uitstekend smaken. Uiteraard werden drankjes 
niet versmaad en was er applaus voor optredens van shantykoor Rotterdam en zanger Frank 
In Person. Het had een ongedwongen verloop, want na een kwart eeuw bewaken van de Rot-
terdamse koffiekwaliteit moet je daar toch wel even ongedwongen bij blijven stilstaan. 

- De speciale munt van Ketelbinkie is voor burgemeester Ivo Opstelten, die hem kreeg van Peter 
Egge, een van de drijvende krachten achter de stichting. Foto’s Ellie Schop -

- Een gezellig onder onsje tusen (vlnr) voorzitter Wim Hendriks van Stichting Ketelbinkie, Ger Koedam van café Ari, Coen Moulijn en zijn vrouw. -
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Profi teerweken bij:
PPROFITEEROFITEERR

www.profi teer-laminaat.nl
Laminaat - Tapijt - Vinyl - Gordijnen - Binnenzonwering

PROFITEER

Tijdens Profi teerweken elke
zevende vierkante 
 meter laminaat

GRATIS!
GELDIG VOOR ALLE MERKEN LAMINAAT

- 10.000 m2 in voorraad!
- Minimaal 10 jaar garantie!
- Altijd de grootste keuze!
- Alleen de beste Topmerken!
- Al 20 jaar verstand van laminaat!
- Zeer deskundig advies!
- Zeer vakkundig laminaat leggen!
- Aanbetaling niet nodig!
- Altijd de laagste prijs!

Meister
Tradition click
HDF-paneel met Uniclic systeem,
7 mm dik, keuze uit 10 kleuren,
voelbare houtstructuur,
kras-, vlek en slijtbestendig.
10 jaar garantie.
Per m2 van 20.95 voor

Kaindl
Super Groove
V-GROEF HDF-paneel met 
Uniclic systeem, keuze uit 3 kleuren,
voelbare houtstructuur,
kras, vlek- en slijtbestendig.
15 Jaar garantie.
Per m2 van 24.95 voor

HDF-paneel met Uniclic systeem,
kras-, vlek en slijtbestendig.
Nu te zien op volle pallet.
10 jaar garantie.

Per m2 van 17.95 voor

Parador
keuze uit 3 kleuren

Nabij winkelcentrum Koperwiekachterkant Isala Theater

OPRUIMINGSSTUNT
Bij aankoop van een laminaat-

vloer elke zevende vierkante
meter gratis!

Dus....   7 m2 kopen =   6 m2 betalen
 14 m2 kopen = 12 m2 betalen
 21 m2 kopen = 18 m2 betalen
 28 m2 kopen = 24 m2 betalen
 35 m2 kopen = 30 m2 betalen enz.

 •GELDIG VOOR ALLE LAMINAAT•  •NIET IN COMBINATIE MET ANDERE AANBIEDINGEN•  •RESERVEREN TOT ZES MAANDEN MOGELIJK•   •AANBETALING NIET NODIG•

Vloerbedekking & raamdecoratie
De specialist waarbij u profi teert
Laminaat - Tapijt - Vinyl - Gordijnen - Binnenzonwering

Fluiterlaan 430 • 2903 HN Capelle a/d IJssel • Tel.: 010-2345468 • Fax: 010-2345939
Openingstijden: maandag gesloten, di. t/m vr. 9.30 - 17.30 uur, zaterdag 9.30 - 17.00 uur, vrijdag koopavond tot 21.00 uur, ‘s zondags gesloten

Quick-step
Locfl or
HDF-paneel met Uniclic systeem,
keuze uit 8 kleuren
kras-, vlek en slijtbestendig
10 jaar garantie.

Per m2 van 17.95 voor

Balterio
Vitality
V-GROEF Watervast HDF-
paneel met Uniclic systeem, keuze 
uit 10 kleuren, voelbare houtstructuur,
kras, vlek- en slijtbestendig.
25 Jaar garantie.
Per m2 van 24.95 voor

Targett
Original
V-GROEF Watervast HDF-
paneel 8 mm dik, voelbare 
houtstructuur, leverbaar in de kleur 
eik venich. 20 Jaar garantie.
Per m2 van 32.95 voor

12.95
m2

20.95
m2

27.95
m2

15.95
m2

19.95
m2

13.95
m2
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De telefoon ging en daar was een 
opgewekte stem. “Bassie met Monique. 
Ken je me nog?” “Tuurlijk, hoe zou ik 
nou Monique Wijnen kunnen vergeten!” 
“Hoe oud ben je nu?” “29 jaar, Bassie.” 
“Nou, dan ben je zeker lekker gegroeid 
in die tijd?”
En weer klonk haar aanstekelijke lach 
door de telefoon. “Je bent nog steeds 
een clown Bassie.”
Bas legt uit: “Monique kwam als meisje 
van vier, vaak met haar ouders naar 
onze Lachspektakelshow. Dat ze zo 
moest lachen kwam doordat ik zei “Je 
bent zeker wel lekker gegroeid.” Moni-
que kán niet erg veel groeien. Al vanaf 
de leeftijd dat andere kinderen voor 
het eerst lopen zit ze in een rolstoel. In 
plaats van armen en handen heeft Mo-
nique twee korte stompjes en ook haar 
benen zijn hooguit 30 centimeter lang.”

Onvoldoende
“Als kind was zij al zo’n opgewekte 
meid en nu helemaal. Monique vertelde 
dat ze een vriend heeft en redactrice is 
van een lifestyle blad voor lichamelijk 
gehandicapten. Ze vertelde dat ze in een 
aangepaste Mercedes Vito rijdt, waar 
ze zo met haar rolstoel in kan, dat ze 
veel reist en zelfs een aantal jaren in het 
buitenland heeft gewerkt. Voorts ver-
telde ze met haar opgewekte stem over 
het project om bekende Nederlanders 
(wat ik maar een gek woord vind) een 
dag in een rolstoel te laten rijden en hun 
ervaringen te laten vertellen. Voor zoiets 
ben ik altijd te porren. Dus ik in een 
rolstoel Rotterdam in, met Monique in 
haar eigen rolstoel in mijn kielzog. We 
reden de Lijnbaan en omstreken over 
om uit te vinden hoe de winkels daar 
te bereiken zijn. Die krijgen dus bijna 

allemaal een dikke onvoldoende. En ook 
die opritjes, van en naar het trottoir, als 
je de straat moet oversteken. Voor menig 
rolstoelpiloot is de binnenstad van Rot-
terdam een crime.”
“In haar keurige handschrift schreef 
Monique elke klacht van mij in haar 
blocnote. Dat deed ze met een balpen 
die tussen haar grote en opvolgende 
teen zat. Zonder handen is dat de enige 
manier om met een balpen te kun-
nen schrijven. Natuurlijk hebben we 
onderweg veel gelachen en ik moet 
toegeven dat de bereidwilligheid om te 
helpen bij de Rotterdammers geweldig 
is. Zonder vragen doen ze de deur voor 
je open of geven je een duwtje als je met 
je wiel klem zit in een tramrail. Maar je 
krijgt natuurlijk wel de pest in als je met 
je rolstoel, nota bene door de rolstoelin-
gang van de metro, De Koopgoot ingaat 
en dan voor een roltrap staat. Dus je kan 
De Koopgoot wél in met de lift, maar 
daarna niet met je rolstoel de metro in. 
RET…. foutje, bedankt!!!”

Koopgoot
“Als je jezelf een beetje trendy wilt 
kleden, sla dan als rolstoelpiloot De 
Koopgoot maar over, want niet één zaak 
heeft een plankiertje. Navraag hierover 
bracht aan het licht dat zo’n opritje van 
een meter in het vierkant, niet mag van 
het bestuur van De Koopgoot. Alleen De 
Tuinen lappen dit verbod aan hun krui-
dentuintje, want hier kan je prima naar 
binnen rijden voor alle spierversterkers 
en aroma’s. Maar als je een cd of dvd 
wilt kopen heb je op de Lijnbaan weer 
een probleem, want zowel bij Free Re-
cord Shop als bij Music Store sta je voor 
een gewone trap én een roltrap. Je komt 
bijna alle trendy zaken op de Lijnbaan 
in je éénpersoonsstoel niet binnen.”

Was het nou echt allemaal kommer en 
kwel?
“Néé hoor, bij Hunkemöller kon ik zo 
naar binnen. De verkoopsters vroe-
gen zelfs of ik binnen kwam. In de 
restaurants is de medewerking prima. 
Bij Hot & Cold in De Koopgoot was de 
ober niet te beroerd de hulphond van 
Monique een bakje water te brengen. 
Bij Burger King moet je scheef over de 
drempel, anders kom je er niet in. De 
klanten keken met bewondering hoe 
Monique haar frietjes met haar tenen 
naar binnen werkte. Hoe moet ze anders 
eten, hé?”

Feest
“De Bijenkorf is een feest voor een 
rolstoeler met die brede paden tussen 
de schappen. Alleen nu nog hier en daar 
kleine bordjes ophangen waarop staat 
waar de lift is. Ook bij Albert Heijn is 
het prima verzorgd voor een rolstoeler. 
Brede paden en het personeel schiet als 
een raket op je af om te helpen als je iets 
hoog uit het schap wilt hebben. Maar 
voor de rest is voor een rolstoeler de 
bereikbaarheid van de meeste winkels in 
het Rotterdamse centrum naatje.”
“Ik las dat burgemeester Ivo Opstelten 
van Rotterdam trots had gezegd: “Ik 
heb al vijf miljoen euro bij elkaar om 
in 2010 de Tour de France te laten 
vertrekken uit Rotterdam. Nou, kan daar 
niet een paar ton vanaf om een leuke 
invalidenlift in het metrostation van De 
Koopgoot te maken? Ga ook eens, net 
als ik, een dag in een rolstoel door het 
stadscentrum rijden. Dan merk je al snel 
hoe slecht het geregeld is. En dan zit je 
ernog maar één dag in.”
Bas besluit: “Maar wat er ook gebeurt, 
altijd blijven lachen! Alhoewel?”

Pas als je ermee wordt geconfronteerd, dringt de harde 
werkelijkheid tot je door. Afhankelijk zijn van een rolstoel en 
wat daarmee samenhangt, is geen lolletje. Bas van Toor weet 
dat nu ook. De 71-jarige clown bracht één dag in een rolstoel 
door in het centrum van Rotterdam en ervoer wat rolstoelers 
elke dag moeten doorstaan. Bas schreef er een verhaal over, 
dat niet altijd even complimenteus is uitgevallen voor winke-
liers, RET en gemeentebestuur.

Monique Wijnen en Bas van Toor onderzochten of het centrum van Rotterdam en de winkels rolstoelvriendelijk zijn. Dat viel mooi tegen. Foto’s Bas van Toor 

Bas van Toor: “Winkelen in 
een rolstoel valt bar tegen”

- Daar sta je dan in je rolstoel bij de roltrap van Free Record Shop. 
Je kan er als invalide mens niet in om inkopen te doen.- 

‘The Great Escape’ 
in OVM
De gedocumenteerde film ‘The 
Great Escape’ wordt zondag 
20 en woensdag 23 mei ver-
toond in het OorlogsVerzets-
Museum (OVM) Rotterdam. 
Aanvang 14.00 uur.

De � lm speelt zich af in de Tweede We-
reldoorlog in een Duits concentratiekamp 
voor geallieerde krijgsgevangenen. Zij 
beramen een vluchtplan en voeren dat ook 
uit door het graven van een tunnel naar 
de vrijheid. De a� oop en de gevolgen van 
deze ontsnapping zijn keihard vastgelegd 
in dit waargebeurde verhaal.

Het OVM 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. Voor informatie: 010-
4848931, e-mail: info@ovmrotterdam.nl 
of www.ovmrotterdam.nl Toegang twee 
euro; kinderen t/m 12 jaar één euro.

Wat is Metamorfose 
massage?
Metamorfose massage is een 
ontspanningsmassage, die 
van binnenuit zijn werk doet. 

Via de re� exzones van de wervelkolom, 
die zitten op de voeten, de handen en het 
hoofd, wordt het hele lichaam behandeld. 
Uw energie gaat door de behandeling door 
en om de wervelkolom stromen, zodat de 
ontspanning van binnenuit komt.
Deze massage is voor iedereen geschikt, 
(ook als u rugklachten 
heeft of een handi-
cap).
Weet u dat een 
massage een 
investering in uzelf 
is? En preventief kan 
werken?
Kom het gewoon 
eens proberen en 
zie wat het voor 
u kan betekenen. 
Gun uzelf of een 
dierbare een behande-
ling, of geef eens een 
massage cadeau.
Een behandeling 
kost € 17,50 en 
duurt 60 minuten. 

Een massage is een 
weldaad voor uw lichaam én geest.
Ontspannen én genieten. 
Dat is het nog het meest!!!

U kunt voor meer info en een afspraak 
bellen naar: Praktijk Papilio 
tel: 010-4826086
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Verstand van slapen

Blaaksedijk (Ind.terrein Heinenoord)

Boonsweg 7 - Blaaksedijk (Industrieterrein Heinenoord) - tel. 0186 - 60 13 55 
Maandagmorgen gesloten - vrijdagavond koopavond - Routebeschrijving zie onze
website: www.slaapboulevard-kwakernaat.nl - Volop gratis parkeerruimte!
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4000m2 meer dan 125
slaapkamers

Het meest comfortabele bed ooit...
Althans, dat is de missie van het Zweedse merk Carpe Diem. Om het meest comfortabele bed te maken zonder 

concessies. In Zweden wordt Carpe Diem dan ook door de medische wereld aanbevolen bij rugklachten. De 

bedden worden door vakmensen met de hand gemaakt uit de beste materialen. En na uitgebreide controles 

bovendien persoonlijk gesigneerd door de vakman. Uw bed is dan ook een beetje ‘zijn’ bed.

Het mooiste komt nog. Als u nu denkt dat het meest comfortabele bed ook meteen het duurste bed is dan 

kunnen wij u verklappen dat dit zeker niet het geval is. In onze showroom kunt u kennismaken met de Carpe 

Diem collectie. Wij nemen graag de tijd om u optimaal te adviseren.

Marstrand www.slaapboulevard-kwakernaat.nl

Begin zestiger jaren, toen er van beatmuziek nog geen sprake was, begonnen 
de broers Herman en Flip Oosthoek uit Pernis wat op een gitaar te pingelen. Al 
gauw ontstond het plan een bandje te formeren. Een paar maanden later ston-
den ze met een paar andere kornuiten voor de eerste maal op de planken als 
The Mad Jumpers. 

Aanvankelijk waren het Herman 
(sologitaar), Flip (slaggitaar), Joop 
Desjardijn (basgitaar) en Jan van 
Eyk (drums) die keurig gekapt en 
in mooie strakke pakken à la The 
Shadows instrumentale nummers ten 
gehore brachten. The Mad Jumpers 
traden op in buurthuizen, op school-
feesten, bruiloften en partijen.
Herman Oosthoek: “Mijn broer was 
de eerste die op een gitaar begon 
te oefenen met een oude radio als 
versterker. Ik geloof dat we twee 
maanden op gitaarles hebben geze-
ten. Je leerde het voornamelijk door 
nummers na te spelen die je op de 
radio hoorde of door honderd keer 
hetzelfde plaatje te draaien.” Broer 
Flip: “Je keek in die tijd altijd uit 

naar Kerstmis, want dan wist je dat 
er traditiegetrouw weer een nieuwe 
plaat van The Shadows verscheen.”

Omgedoopt
Toen zanger Henk Broesder, die al 
furore had gemaakt als ‘de Friese El-
vis’, de groep kwam versterken ver-
schenen er ook nummers van Cliff 
Richard, Elvis Presley en andere 
rockers op het repertoire. Nadat met 
name The Beatles en The Rolling 
Stones voor een omwenteling in de 
moderne muziek hadden gezorgd en 
beatbandjes naarstig op zoek gingen 
naar een wat eigentijdser naam, werd 
de naam The Mad Jumpers omge-
doopt in Made in Holland.
Flip: “Ik weet nog hoe die naam tot 

stand kwam. We traden vaak op in 
West-Brabant in het feestelijke dorp 
Made. Toen dachten we: dan moeten 
we ons ook maar Made in Holland 
noemen.” Herman: “De muziek bleef 
een hobby. We speelden uitsluitend 
in de weekeinden. Doordeweeks 
moesten we hard werken in de ha-
ven. Wat je kreeg voor een optreden 
woog meestal niet op tegen de nogal 
hoge investeringen die we moesten 
doen. Ik weet nog dat we voor een 
optreden in een buurthuis veertig 
gulden per keer kregen. En dat moest 
je met vijf of zes man delen.”  Want 
Made in Holland had op een gegeven 
moment ook organist Frans van 
Driel aangetrokken. Flip: “Nee, rijk 
zijn we er niet van geworden. De 

opbrengsten gingen naar onze ouders 
om de leningen voor de apparatuur af 
te betalen.”
Sjacheraar
De band heeft diverse managers 
de beatrevue zien passeren. De ene 
manager ging wel anders te werk 
dan de andere. Flip Oosthoek: “We 
hebben een manager gehad die voor 
optredens zorgde en af en toe ook 
wat in de band investeerde, zoals 
bijvoorbeeld voor de aanschaf van 
een Dynacord-echo. Maar met 
andere managers kregen we al gauw 
in de gaten dat zij het meest aan onze 
optredens overhielden. Zij staken 
helft in hun zak.”
Er was ook een, wat Flip Oosthoek 
noemt, ‘kleurrijke manager’ bij. “Dat 

was de uit Friesland in Rotterdam 
neergestreken sjacheraar Hans Cor-
nelissen. Hij is ooit een ‘bekende’ 
geworden, omdat hij de eerste 
Nederlander was die in Thailand 
twintig jaar gevangenisstraf kreeg 
voor heroïnesmokkel...”

Van alle musici uit de band is 
Herman Oosthoek de enige die nog 
steeds actief is in de muziek. Broer 
Flip is onlangs gestopt. Joop Desjar-
dijn is inmiddels overleden. Herman 
speelt al een kleine twintig jaar in 
The Moondogs. The Moondogs 
spelen gouwe ouwe uit de vijftiger, 
zestiger en zeventiger jaren.

The Mad 
Jumpers

- The Mad Jumpers. Van links naar rechts: Flip Oosthoek, Joop Desjardijn, 
Herman Oosthoek, Jan van Eyk, Henk Broesder en Frans van Driel -

deel 7
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Als ik de kamer binnenkom krijg ik 
meteen een déjà vu: de eettafel in het 
midden, lamp erboven, in de hoeken de 
grote leunstoelen met staande schemer-
lamp met geplooide kap. De schoorsteen 
met schoorsteenloper, pendule en spiegel 
daarboven, de kasten, het serviesgoed. In 
gedachten zie ik de kranten uitgespreid 
op de tafel liggen met daarop een grote 
stapel pelpinda’s.
Alles is in perfecte staat, duidelijk geen 
‘wegwerp’meubelen van spaanplaat, 
maar massief hout en met zorg onder-
houden; de vooroorlogse lepeltjes aan 
de muur blinken alsof ze gisteren uit de 

winkel kwamen. Uit alles blijkt dat de 
bewoners zich erg thuis voelen in deze 
omgeving, die overigens wel is voorzien 
van hedendaagse gemakken als telefoon 
en televisie. Niet zo vreemd: de meubels 
waren nog van de ouders van de heer 
Analbers.

Wonen na de oorlog
Het verhaal van de heer Analbers is 
heel herkenbaar voor velen, zeker voor 
mensen die hun huis verloren tijdens het 
bombardement. 
Toen de oorlog uitbrak woonden zijn 
ouders in de Dirk Smitsstraat: de meubels  

konden na het bombardement ternauwer-
nood gered worden voor de oprukkende 
vlammen. Na wat omzwervingen kwam 
de familie in 1945 terecht in een evacua-
tieschool in de 1e Reserve Boezemstraat: 
een school die was ontruimd ten behoeve 
van de talloze daklozen na het bombarde-
ment. Er waren er nog twee: in de Willem 
Ruyslaan en de Wollefoppenstraat. 
“Voor kinderen was het een oase; we 
konden er heerlijk spelen, hadden 
vriendjes om ons heen en er was zelfs 
een speeltuin met zandbak! Voor mijn 
ouders was het minder prettig; er was een 
strenge controle op alles en vader moest 
zijn salaris afstaan. Hij kreeg zak- en 
kleedgeld. De buitendeur ging om 10 uur 
(doordeweeks) of 11 uur (weekend) op 
slot. Als je bezoek wilde ontvangen moest 
je dat aanvragen, want de directie moest 
dan eventueel het bezoek weer eruit laten. 

Ieder gezin had een eigen slaapkamer; 
de toiletten waren de oorspronkelijke 
schooltoiletten en werden dus gedeeld. 
Verder was er een recreatieruimte en een 
gaarkeuken.”
Hij herinnert zich nog enkele namen van 
andere gezinnen in de school: de families 
Vos, Korevaar, van ’t Riet, Walderen en 
Kortland. 

Eigen woning
Na vijf jaar kreeg het gezin een ‘eigen‘ 
woning in de Zwarte Paardenstraat. 
Qua ruimte ging men er niet zóveel op 
vooruit.
Analbers: “Je woonde met vier gezinnen 
in één pand: twee aan de voorkant en 
twee aan de achterkant. Elk gezin had een 
kamer met bedstee, keukentje en per twee 
gezinnen één wc.” 
Enkele jaren later verhuisden ze naar de 

Mauritsstraat; in 1962 betrok men de 
huidige woning met hele verdieping en 
halve zolder. 
De meubels zijn nog dezelfde als die 
uit de Dirk Smitsstraat. Waarom heeft 
Analbers ze gehouden? “Gewoon, omdat 
ik me erbij thuisvoel.”

Dan gaat er een kast open en komen tal-
loze banden tevoorschijn met ingebonden 
tijdschriften van járen geleden; ga je daar 
in bladeren en zie je weer die mode van 
vroeger, de problemen uit die tijd, dan 
voel je je ineens weer dat kleine meisje 
dat in de bladen van haar moeder mocht 
kijken. 
Erg leuk om zo een beetje thuis te komen 
in mijn eigen jeugd. 

Els Beekmans

Een bezoek aan de woning van de heer Analbers is aparte 
belevenis. Ik had natuurlijk al gehoord waar het om ging: een 
woning met een origineel interieur uit de jaren vijftig. Maar als 
je dan binnen stapt is het toch een bijzondere ervaring, als het 
ware een bezoek aan je eigen jeugdjaren.

Een bezoek aan 
je eigen jeugdjaren

Haar publieke opmars is medewerkers 
van RTV-Rijnmond ook opgevallen. 
Thérèse was al enkele keren te gast 

bij Hans van Vliet op de radio. Een 
team van het Rijnmond tv-programma 
‘Dave On Stage’ kwam haar thuis 
ophalen voor opnamen van haar in het 
programma ‘Rondje Rotterdam’ in het 
Prinses Theater. Het materiaal werd 
verwerkt tot een item van zes minuten. 
´Prachtig hé, wat een succes,’ roept 
Thérèse blij.

Daar blijft het niet bij. Op 4 juni staat 
de ex-werkneemster van Thuiszorg 
Rotterdam op de planken van het Oude 
Luxor Theater. ‘Bij de ‘Dave On Stage 
Bonte Avond’, samen met artiesten 
als Benny Neyman, Margriet Eshuijs, 
Richard Groenendijk en Frédérique 
Spigt,’ vertelt ze enthousiast. ‘Ik 
ben ook gevraagd voor het Open Air 

Festival, waar twintigduizend mensen 
komen.’
Pas een jaar of acht geleden is Thérèse 
gaan zingen, eerst tussen de schuif-
deuren en daarna in het talenten- en 
cafécircuit. Het is geen nieuw verhaal 
dat ze meer een zéér uitbundig enter-
tainster is dan een geschoold zangeres. 
De combinatie van aardig acteren en 
soms niet volgens het boekje zingen, 
maakt haar wel tot een attractie. Voeg 
daarbij dat ze zich altijd op bijzondere 
wijze kleedt en de act is compleet, hoe 
je ook over haar zangkwaliteit denkt 
of oordeelt. 
Ooit zei ze: ‘Natuurlijk ben ik geen 
Willeke Alberti of een Mariska Veres. 
Dat hoeft en wil ik ook niet. Ik ver-
maak de mensen op mijn eigen manier, 

dat lukt steeds beter en zo blijf ik na 
25 jaar ‘bij de baas lekker’ in de run-
ning. Als je ouder aan het worden bent, 
ben je heus nog niet uitgerangeerd.’
Daarmee heeft alleenstaande Thérèse 
Kroep het gelijk helemaal aan haar 
zijde. Haar agenda raakt steeds voller. 
Zo zingt ze ook geregeld bij dinerpar-
ty’s in Montmartre, het bekende grand-
café-restaurant aan het Zuidplein. ‘Het 

is daar altijd hartstikke leuk werken. 
Gaaf, hóór.’
En last but not least: het inzingen van 
cd’s gaat gewoon door. Intussen heeft 
Thérèse er al 21 gemaakt. Haar jongste 
single-cd is getiteld: ‘Ellendeplein’. 
Het is een onvervalste Thérèse-mee-
deiner over het Rotterdamse Centraal 
Station op muziek van Frank Fer-
rari en tekst van Henk Sluijter. Meer 
nieuws over haar is te vinden op www.
theresekroep.nl Wie de zangeres wil 
boeken, kan haar bereiken via 0620-
411274 of info@theresekroep.nl

Thérèse Kroep niet achter de geraniums, 
wel werken aan nieuwe carrière
Een werkzaam leven afsluiten en tóch blijven doorgaan. De gepensioneerd milieureinigster/
bejaardenhelpster Thérèse Kroep kent geraniums alleen van het tuincentrum en nog lang 
niet als decoratie op haar vensterbank om door naar buiten te gluren. De inmiddels 66-jarige 
geboren en getogen Rotterdamse timmert als zingende entertainster meer dan ooit aan de 
weg en ze geniet steeds meer bekendheid. Daarbij voelt de moeder van drie dochters en zes 
kleinkinderen zich jonger dan ooit. 

- Thérèse in volle actie tijdens een van haar 
optredens. Foto collectie Rein Wolters -

- Actueel is haar cd over de 
verbouwingsellende op en 

rond het Centraal Station in 
Rotterdam. -

- Samen met niemand minder dan Kees Korbijn maakte 
Thérèse als persi� age aan de seks onlangs deze cd. -

- Het echtpaar Analbers in hun vijftiger jaren huiskamer -

- Zelfs de telefoon is nostalgisch -
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www.deoudrotterdammer.nl
Virtuele boek/cd-winkel voor Oud Rotterdammers

Naam

Adres

Postcode

Opsturen naar:  Postbus 113, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel of mailen via info@deoudrotterdammer.nl

LEZERSAANBIEDING
❏ Rotterdam Bevalt 12,50

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
Bij de eerste testen met het ap-
paraat rapporteerde de Berlijnse 
arts Dr. Ragg 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

Voor behandeling: 
Alleen in centrum Hoogvliet
Speciaal tarief: 
4 weken voor € 300,00 
i.p.v. €  800,00

‘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)

Drie weken terug zag ik een boek, geschreven 
door een oude bekende van mij, Jean-Philippe 
van der Zwaluw. Ik kocht het boek en ben er 
al in de metro op weg naar huis in gaan lezen. 
Al na twee hoofdstukken ontdekte ik dat er een 
grote groep oorlogsslachtoffers is die jarenlang 
is vergeten, terwijl juist Rotterdam er in de jaren 
na de oorlog relatief veel opving.

Pendrecht
Wie in de jaren ‘50 in Pendrecht woonde, herin-
nert zich wellicht dat er temidden van jonge 
Hollandse gezinnen enkele buitenlandse gezin-
nen woonden die in het begin nog wat onwen-
nig waren. Ze spraken de taal niet, waren net in 
Nederland, lieten weinig los over wat ze was 
overkomen of waar ze vandaan kwamen. Ze 
deden erg hun best de taal te leren, te werken, 
contacten te leggen, kortom zich aan te passen.
Eén van die gezinnen; man, vrouw en twee 
dochtertjes, viel extra op, doordat de man zich 
heel opvallend verplaatste: hij draaide zijn 
rechterbeen om een stevige stok die hij als kruk 
gebruikte. Het gezin kwam eind 1956 naar Pen-
drecht en zou nadien ruim 26 jaar in Rotterdam 
wonen. Na de Melissantstraat nog vele jaren in 
de Rugbystraat in Sportdorp en daarna aan het 
Torecpad in IJsselmonde.

Aangrijpend
Het boek ‘De Vergetenen’ vertelt het verhaal 
van die opmerkelijke invalide man die jarenlang
in Pendrecht en later in Sportdorp woonde, in 
de jaren nà zijn bevrijding uit Sachsenhausen. 

In ruim 700 aangrijpende pagina’s beschrijft hij 
hoe het hem verging in het naoorlogse, chaoti-
sche Duitsland, en hoe zijn pogingen een nieuw 
bestaan op te bouwen stukliepen op een nieuw 
verrijzende bureaucratie, die hem en zijn gezin 
dwongen hun intrek in een vluchtelingenkamp 
te nemen. In bijna tien jaar ziet hij vervolgens 
vijftien van die kampen van binnen, verspreid 
over drie landen; geïsoleerde samenlevingen 
waarvan ik het bestaan niet eens wist, laat staan 
hoe het leven zich daarin voltrok.

‘De Vergetenen, het ware verhaal van de 
vluchtelingenkampen in naoorlogs Europa’ van 
Jean-Philippe van der Zwaluw, is een paper-
back van 736 pagina’s met 40 unieke zwart-wit 
foto’s, een editie van Gopher Publishers, ISBN 
90 5179 440 1, prijs €29,50.

Joop van der Hor

Vergeten oorlogs-
slachtoffers
Hoeveel je ook van de Tweede Wereldoorlog 
denkt te weten, soms loop je ergens tegen-
aan waar je nog nooit bij hebt stilgestaan. Zo’n 
fenomeen waar letterlijk miljoenen mensen bij 
betrokken waren en waarvan je verbaasd denkt: 
ja, dat is best logisch, maar ik wist er helemaal 
niets van. Om je vervolgens af te vragen: Hoe 
komt het eigenlijk dat ik er in die meer dan 60 jaar nooit van gehoord heb?

Vanaf donderdag 14 juni 2007 zijn elke donder-
dagochtend van 09.15 tot 11.00 alle senioren 
van harte welkom in sporthal WION, aan de 
Robert Kochplaats in Ommoord (tussen de 
metrostations Romeinshof en Binnenhof).
Onder leiding van twee bekwame, ervaren 
docenten kunnen senioren verschillende sporten 
beoefenen. De activiteiten staan ook open voor 
anderen die (al dan niet voor het eerst) aan 
beweging toe zijn en er even uit willen zijn. 
Want wanneer ben je senior? Dus Vutters en 
anderen die niet meer actief zijn  ….. ook u bent 
welkom. 

Senior Sportief Wion gaat de hele zomer door. 
Elke donderdagochtend, badminton, minitennis, 

bewegingsoefeningen, nordic walking, balspel-
len en andere interessante sporten, binnen in de 
hal bij slecht weer of lekker buiten in het zon-
netje. U hebt het voor het zeggen. Elke activiteit 
is gericht op de oudere. Iedereen kan aan alle 
activiteiten meedoen. Daar zorgen de docenten 
wel voor. 
Na de sport is er natuurlijk tijd voor een kopje 
kof� e in onze gezellige kantine. 

De zaal gaat elke donderdagochtend open om 
09.15 uur. De toegangsprijs is E 2,50 voor een 
paar uur gezelligheid in een sportieve ambiance. 

Voor nadere informatie kunt u bellen naar: 010 
– 4216383 of 010 – 4559348

Senioren Sportief Instuif 
bij WION
Veel verenigingen en organisaties organiseren van september tot en met 
mei sportieve activiteiten voor senioren. Dan breekt de zomerperiode aan 
en zijn de senioren hun sportieve activiteiten en vooral ook het contact 
met al dan niet sportieve leeftijdgenoten kwijt. De verenigingen en organi-
saties bieden in de zomermaanden geen sportactiviteiten aan voor senio-
ren. Familie, vrienden en bekenden gaan op vakantie en de oudere staat er 
alleen voor. Het gezellige ochtendje sporten is er dan niet meer.

Plaats

Telefoon

Email



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 15 mei 2007 pagina 19

Ontelbare voetstappen 
in de Oranjeboomstraat
Aan de Oranjeboomstraat 298 bevond zich ‘mijn’ ambachtsschool Nicolaas 
Witsen. De opleidingen waren toegespitst op vakken in de scheepsbouw. 
Nadat ik in 1957 met mijn elf jaar de lagere St.-Franciscusschool succes-
vol had afgerond, moest die school mijn springplank zijn naar de Techni-
sche Hogeschool in Delft voor opleiden tot ingenieur in de waterbouw. Ver-
der dan een onafgemaakte Nicolaas Witsenschool ben ik niet gekomen, 
simpel omdat ik met 13 jaar en acht maanden ben gaan werken.

Op de technische school volgde ik de hout-
kant. Ik leerde voor scheepstimmerman, 
of� cieel scheepsbeschieter. Ik zat in H1 
met klasgenoten als (leraarszoon) Teun van 
Heere en Bertus de Reus. Bertus woonde 
in de (in de jaren zestig afgebroken) 
Feijenoordstraat op het Noordereiland en 
we raakten bevriend. Dat zijn in Zwijn-
drecht wonende Bertus en ik nog steeds. 
Eén keer per jaar maakten leerlingen van 
de Nicolaas Witsenschool een uitstapje. 
Een andere klasgenoot, Gerard van de 
Akker, stuurde een jaar of 25 geleden bij-
gaande foto voor plaatsing in mijn rubriek 
‘Mijmeringen over Zuid van Toen’ in Het 
Vrije Volk. Bertus de Reus is de tweede 
van rechts die naar de maker van de foto 
gluurt. Hij is doorgegaan in ‘de bouwvak’ 
en hij schopte het tot hoofduitvoerder van 
belangrijke renovatie- en nieuwbouwpro-
jecten. Sinds kort is het gedaan met zijn 
werkzame leven, want hij is vervroegd 
uitgetreden.
In de Oranjeboomstraat heb ik heel wat 
voetstappen liggen. Als kind ging ik er wel 
eens op visite bij mijn oom Arie en tante 
Krijna van Wijk. Niet omdat ik hen zulke 
sympathieke mensen vond, maar meer 
voor de snoepstuiver die ze afschoven. 

De twee woonden op 149 op de tweede 
verdieping boven de bakkerij van J. Jansse 
Wz. Op een keer jatte ik twee broodjes van 
een rek dat op straat stond. Er kwam een 
bakker achter me aan en oom Arie zag dat 
allemaal in zijn spionnetje. Die bakker was 
ik te snel af, maar de tong van mijn oom 
niet. Die verklikte me thuis en dat leverde 
een enorm pak slaag op van vader. Naar 
oom Arie ben ik nooit meer geweest.
Op de lagere school was ik bevriend met 
Ton van de Roer, zoon van een kapper en 
wonend achter hun zaak aan de Oran-
jeboomstraat 167. Soms ging hij in de 

schoolpauze tussen de middag mee naar 
mijn huis in de Pantserstraat en at hij er 
zijn boterham op. Ton was verlekkerd op 
de soep die mijn moeder hem af en toe in 
een theekopje serveerde. In 1992 memo-
reerde hij haar brouwsel bij mijn bezoek 
aan hem in de gemeente Hardenberg voor 
een verhaal in het Rotterdams Dagblad. 
In een boerenschuur in de Overijsselse 
plaats bouwde hij aan een replica van een 
Bugatti. Zelfs de motor maakte hij, tot 
in perfectie, na. In 1996 kwam de wagen 
gereed. Ik heb Ton er nimmer in zien 
rijden, want vreemd genoeg is ons contact 
verloren gegaan.
De Oranjeboomstraat ken ik ook van 
uitdeellokalen van Het Vrije Volk. Eerst 
in café Verschuren op 313 (later omge-
doopt in Stadion Zuid) en daarna in een 
onbewoonbaar verklaarde woning naast 
het wachtlokaal van Stadion Tax aan de 
Oranjeboomstraat 203. Daar haalde ik 
de kranten voor mijn bezorgwijk op het 
Noordereiland. Soms duurde het lang 
voordat de bestelwagen arriveerde. Dan 
dronk ik aan de overkant in de Damstraat 
53 in café De Dam (later De Koperen Ke-
tel en daarna De Ketel) van Arie en Bep 
Berkhout een pilsje. Café De Oostpoort 
aan de Oostzeedijk en café Noordereiland 
in de Van der Takstraat waren ook van 
hen. Arie was een ex-vrachtwagenchauf-
feur, die boeiend kon vertellen over de 
MAC’s die hij had bestuurd.
In 1969 werd de bewonersorganisatie 
Feijenoord (BOF) opgericht met als eerste 
opbouwwerker Jaap Wolf. Later werd hij 
bestuurder van de provincie Zuid-Holland 
en in 2005 was Jaap ook waarnemend 
burgemeester van Bleiswijk. Als jour-
nalist had ik vaak te maken met de BOF 
en bezocht ik vergaderingen in het pand 
Oranjeboomstraat 44. Later verhuisde de 
organisatie naar de Persoonsstraat 20. Eén 
keer ben ik in de monumentale Wilhel-
minakerk (1898-1973)geweest. Dat was 
als kleuter van net drie bij de huwelijks-
inzegening van oom Arie en tante Krijna. 
Ook toen ging het mis tussen ons. Bij het 
feliciteren trokken de twee hun neus op, 
ik rook niet lekker. Even eerder had ik bij 
ongeluk in mijn broek gepoept en dat werd 
me niet in d(st)ank afgenomen.

 
- De Oranjeboomstraat in de 
richting van de Nassaukade 

met links als zijstraten de Steven 
Hoogendijkstraat en de Roentgen-

straat. Ter hoogte van de boom was 
op deze foto van 20 december 1961 

een hulppostkantoor gevestigd.  -

 
- De Oranjeboomstraat vanaf de Damstraat in de richting van de Stadionweg met de rails van de tramlijnen 2, 3, 9 en 12. De 
foto is gemaakt op 21 juli 1964. Na het invoeren van de metro op 10 februari 1968 werd de trambaan een vrije busbaan.  -

NOORD

OOST

RW’S
ZUIDMIJMER HOEKJE

Meer gemak voor u 
of uw ouders?
Iedereen wordt elke dag een beetje 
ouder en krijgt op een gegeven mo-
ment soms behoefte aan hulp. Eerst 
op het gebied van gemak en comfort, 
maar op den duur misschien ook voor 
zorg en ondersteuning. Voor de een 
komt dit eerder dan voor de ander. 
Dit is prima, zolang de behoefte aan 
hulp niet ten koste van de vertrouwde 
levensstandaard gaat. Zorg en hulp 
dienen dusdanig te passen in het indi-
viduele leven van de persoon dat het 
als een prettige aanvulling ervaren 
wordt en niet als een teken van ouder 
worden. Ouder worden hoort bij het 
leven, maar hoeft de mate van genie-
ten niet te verminderen, in tegendeel.

Met veel ervaring in dienstverlening biedt Jeeves 
Senioren Comfort sinds kort gemak, comfort en 
gezelschap aan in Rotterdam en omstreken via een 
servicegericht dienstenpakket voor senioren dat, 
naast ondersteuning, ook gemak- en comfortdiensten 
biedt. Het is een aanvulling op het zorgaanbod en 
onderverdeeld in Thuisgemak, Persoonlijk vervoer 
en begeleiding en Ontspanning. Bij Jeeves Senioren 
Comfort kan men aankloppen voor extra comfort, 
ondersteuning bij dagelijkse bezigheden, individu-
eel vervoer en begeleiding of het organiseren van 
uitstapjes. De diensten zijn geschikt voor een brede 
groep senioren. Onze medewerker komt helpen bij 
een verjaardag, gaat mee naar het ziekenhuis of 
werkt de dingetjes weg waar de thuishulp niet aan 
is toegekomen. Centraal staat dat de cliënt bepaalt 
hoe, wanneer en hoe vaak men diensten afneemt, 
waardoor de dienstverlening een aanvulling is op 
het vertrouwde leven van de cliënt. Enkele concrete 
voorbeelden uit het dienstenpakket volgen hieronder.

Thuisgemak:  o.a. huishouden, boodschappen,  
 hulp bij opstaan, administratie
Persoonlijk vervoer 
en begeleiding:  o.a. naar dokter, ziekenhuis,   
 familiebezoek
Ontspanning:  o.a. theater, museum, bos,   
 strand, winkelen, wandeling 

Met één telefoontje is een aanvraag geplaatst, 
Jeeves regelt de rest. Bij de eerste aanvraag gaat 
een medewerker bij de cliënt langs om een uitbereid 
pro� el op te maken. Dit pro� el bevat persoonsgege-
vens, belangrijke telefoonnummers, voorkeuren en 
wensen. Het zorgt dat de persoonlijke situatie van 
de cliënt bekend is, waardoor elke dienst op een ver-
trouwde manier uitgevoerd kan worden. Vervolgens 
zorgt Jeeves dat de cliënt zo veel mogelijk een vast 
gezicht over de vloer krijgt. De cliënt kan op één 
adres terecht voor een compleet pakket diensten en 
afnemen is geheel vrijblijvend en niet gebonden aan 
een abonnement. Zo houdt de cliënt de regie in eigen 
hand. Comfort en gemak op een individuele manier. 
Dat is wat Jeeves Senioren Comfort nastreeft.
Contact: www.jeeves.nl, 010 – 433 04 21, 
seniorencomfort@jeeves.nl

 
- Uitstapje van ‘houtleerlingen’ in 1959 van de Nicolaas Witsen-

school naar de Waranda in het Brabantse Teteringen. De knapen 
vermaakten zich prima in het bos- en zandgebied. 

Foto’s collectie Rein Wolters -
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U i t va a r t v e r zor g ing ‘D e Vo o r zo r g ’ - C a p e ls e U i t va a r t v e r zo r g i n g

Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

(010) 202 14 33 of (010) 293 04 22

U i t va a r t ve r zo rg in g B a kk e r, Va n B eze i j , R i e t h o f f, S c hol t s & Kl oe g

Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam

0800 - 023 10 10 (gratis)

Voor meer informatie www.monuta.nl

Verh
uisB

ox����Particuliere verhuizingen
    ( groot en klein )����Seniorenverhuizingen ( 10% Korting )

����Inpakservice    De/montage meubilair

����Afvoer oude meubels / 
    Schoonmaakservice
����Geheel vrijblijvende gratis offerteTel. 010-2102768www.vdnverhuizingen.nl
Dalweg 14 3075LR Rotterdam

Uw betrouwbare 
            verhuispartner

www.dehoorstudios.nl

HOORPROBLEMEN?

De Hoorstudio’s bieden u een 

breed assortiment aan 

moderne hoortoestellen en 

andere geavanceerde 

hulpmiddelen waarmee uw 

gehoor spectaculair kan 

worden verbeterd.

Voor meer informatie bent u 

altijd welkom. Wij staan ook 

voor u klaar om een 

afspraak voor een gratis 

hoortest te maken. 

En als uw persoonlijke om-

standigheden dat vereisen, 

bezoeken wij u thuis.

Maak vrijblijvend 

een afspraak voor 

een gratis hoortest.

Leverancier van alle merken,
leverancier voor alle 
zorgverzekeraars.

tro
y!

 3.
84

98

Laat u adviseren bij De Hoorstudio’s

…verbetert de kwaliteit van leven

Hoorstudio IJsselmonde
Rotterdam, 010 - 292 02 02

Hoorstudio Beethoven
Rotterdam, 010 - 418 00 91

Hoorstudio Briedé
Hellevoetsluis, 0181 - 310 268
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In het Spionnetje – 14 mei 2007

door Aad van der Struijs

Op deze dag, precies 67 jaren geleden, leerden Rotterdam en zijn bewoners wat oorlog betekende. 
Ondanks een strikte neutraliteit waren de Duitse troepen vier dagen eerder ons land binnen gevallen, 
met de stellige verwachting, dat ze dat ‘kaaslandje’ wel even onder de voet zouden lopen. Dié ver-
wachting was absoluut mis; Nederlandse militairen door het gehele land wisten die ‘rotmoffen’ een 

De Duitse legerstaf besloot tot een 
terreurdaad en de open stad Rot-
terdam werd aangewezen om via een 
bombardement vernietigend aan te 
vallen.
Vanaf 14 mei 1940 om 13.25 uur was 
Rotterdam toen Rotterdam niet meer. 
Het gehele stadshart was gebombar-
deerd en in vlammen opgegaan. In 
mijn werkkamer hangt een poster-
grote foto, waarop een gedeelte van 
het ‘oude’ Rotterdam te zien is; een 
Rotterdam dat ik helaas nooit gekend 
heb.

De eerste week van mei heb ik in 
stralende zonneschijn doorgebracht 
in mijn ‘buitenpaleis’ in de Krim-
penerwaard. U moet niet denken, 
dat ik daar ‘ergens’ tussen Gouda 
en Bergambacht een 25-kamerwo-
ning heb met oprijlanen, bedienden 
én 70 maagden. ’t Is allemaal veel 
eenvoudiger: Op een 1000m2 groot 
stuk land staan twee stacaravans. 
Weliswaar zijn deze caravans van 
alle gemakken voorzien, zelfs 
kabeltelevisie, maar op een paleis 
lijken ze niet echt. Maar door de 
rust, de stilte, het kikkergekwaak en 
het vogeltjesgetjilp, het gemis aan 
verkeerslawaai en brandweersirenes, 
waan ik me in een sprookjeswereld, 
waar geen Huis ten Bosch tegenaan 
kan. O ja, die tweede stacaravan op 
die 1000 vierkante meter is van mijn 
Delfshavense vrienden én verzorgers!
Tijdens die zonnige dagen probeerde 
ik de donkerte rond de meidagen 
van 1940 te vergeten. Daarbij werd 
ik geholpen door mijn Dvd-speler, 
waarin Dvd’s zaten met urenlang 
nonstop-muziek. En die Dvd’s lieten 
me herinneringen uit het verleden 
zien:
Het was eind 1947, dat ik bij m’n 
vriendje Joop van der Ven in de 
Watergeusstraat binnenstapte. Zijn 
moeder (“Noem me maar Tante Jo 
en dat is mijn man Ome Wim”) was 
uiterst vriendelijk. Vol trots toonde 
Joop, met hulp van zijn vader, mij 
een ‘supermoderne’ platenspeler. Het 
was een staande kabinetkast, waarbij 
bij het openen van het bovendek-
sel een geluidshoorn verscheen. 
Achter twee deurtjes waren de grote 
78toeren platen opgeborgen, zoals 
ook de slinger en reservenaaldjes 
daar een plekje hadden gevonden. 

Met open mond keek ik hoe de gram-
mofoonplaat op de draaitafel werd 
gelegd, een naaldje in ‘de kop’ van 
de arm werd gezet, de slinger een 
� ink aantal malen werd rondgedraaid 
en ‘de kop’ voorzichtig op de plaat 
gedeponeerd. Een zanger liet zijn 
stem uit de geluidshoorn horen. Hoe 
bestond het?
Later kwamen Joop en ik erachter, 
dat je geen naald en arm nodig had 
om een krassend geluid te krijgen. 
We pikten alle mogelijke spelden en 
naalden uit de naaidoos van Tante Jo 

en hielden die tussen onze vingers 
of tanden(!) vast, om op de plaat te 
drukken. Vooral als de speld of naald 
tussen de tanden zat, leek het wel of 
het geluid uit de mond kwam. Ik heb 
Ome Wim nooit horen klagen, dat 
de kwaliteit van z’n platen achteruit 
daverde.

Rond 1955 kwam de eerste Philips-
platenspeler (de PickUp) bij mij 
thuis. Het had een verwisselbare 
‘saf� ernaald’: een dikke naald voor 
de 78toeren platen en een scherpere 
voor de 45singles. Ten aanzien van 
de oude slingergrammofoon was er 
nog niet veel veranderd; nog steeds 
duurde één kant van een plaat twee 
tot drie minuten. Toen de 45EP (Ex-
tended Play) op de markt verscheen, 
duurde de draaikant ineens vier tot 
zes minuten. Vader besloot toen maar 
gelijk een nieuwe platenspeler te 
kopen: een wisselaar. In die wisselaar 
legde je 10 gelijksoortige platen op 
elkaar op een spindel en ná de start 
had je wel tot een uur muziek. Ik, als 
‘geluidsman’, genoot! Niet veel later 
vertoonden de langspeelplaten zich; 
met een snelheid van 33 t/m had je 
per plaat wel 40 minuten muziek.
Toen echter de eerste bandrecorder 
verscheen, was het snel gedaan met 
de platenspeler in Huize Van der 
Struijs. Met een bandsnelheid die niet 

boven de 9,5 cm/sec uitkwam, was 
de geluidskwaliteit minder dan die 
van een 78toeren plaat. Maar je kon 
opnemen wat je wilde en desgewenst 
weer net zo hard wissen.
Begin jaren ’60 woonde ik in Austra-
lië en hoorde daar het bericht, dat er 
in Nederland een cassetterecorder op 
de markt was gekomen. Die cassettes 
kenden een bandsnelheid van 3,75 
cm/sec en konden twee richtingen op 
een uitstekend stereosignaal opne-
men. De totale tijdsduur per cassette 
was wel 90 minuten. Vanuit Down 
Yonder liet ik aan iedereen weten, 
zelfs aan de Philips Klantengids, dat 
dit absoluut ONMOGELIJK was. 
Jammer voor deze ‘expert’: het was 
wel mogelijk!
Ik hield rond 1983 wijselijk m’n 
mond dicht, toen het krankzinnige 
idee van een Compact Disk de ronde 
ging doen. Sony en Philips hadden 
gezamenlijk een schijfje ontwikkeld, 
waarop digitale muziek kon worden 
opgenomen. Als de consument echt 
beduveld werd, was het hier wel.
Fout! De CD’s en de CD-spelers 
gingen als warme broodjes over de 
toonbank. Later met het massale 
gebruik van de computer, werd het 
kinderspel om zelf een CD te ‘bran-
den’. Gehele discotheken werden 
overgezet op CD, ondanks waar-
schuwingen van ‘deskundigen’ niet 
in de houdbaarheid van een CD te 
geloven. De oude vinylplaat zou het 
veel langer uithouden, hoorde ik op 
vakvergaderingen in de USA, DDR 
en Hongarije. Daarom dat ik in eerste 
instantie geen voorstander was om 
het geluidsarchief van de Gemeente 
Rotterdam op CD over te zetten. 
Toch heb ik rond 1997 die stap gezet 
en nog steeds zijn medewerkers bij 
het Gemeentearchief Rotterdam be-
zig duizenden kilometers geluidsband 
naar digitale CD’s over te zetten. 
Voor de bezoeker van het Gemeente-
archief wordt het steeds eenvoudiger 
naar ‘het verleden’ te luisteren.
Wanneer ik kijk naar de afgelopen 60 
jaar, is er wel wat veranderd op het 
‘geluidsfront’. Van de opzwengelaar 
in 1947 naar de allerlaatste MP3 op 
Internet is een krankzinnige wereld 
van verschil. Wat is het heerlijk, dat 
we die verschillen niet alleen zien, 
maar ook weten te gebruiken.

Ditjes en Datjes
Er valt weer het nodige te melden 
uit de vele reacties die bij Spionneur 
binnenvielen.
Misschien is het belangrijkste, dat 
water minus 2, oftewel Hannie (of is 
het toch Hanny?) Ouwendijk aardige 
emailtjes aan me heeft geschreven. 
De door mij genoemde Nel van 
Leeuwen woonde wel in de woning, 
die ik Nel had toebedacht, maar haar 
achternaam was destijds De Kluyver. 
Hannie heeft nog steeds contact 
met Nel, Annie van der Ven is ze al 
jaren uit het oog verloren. Hannie 
is in Crooswijk, met name rond de 
Boezemstraat, een ‘wereldberoemde’ 
vrouw. Ik zeg zonder haar toestem-
ming verder niets, maar als ik schrijf 
dat mijn stille liefde van destijds (ze 
wist toen echt van niets!) door dui-

zenden mensen (eerst in Schiedam, 
later in Rotterdam-Crooswijk) is be-
naderd, geeft wel aan hoe belangrijk 
ze voor mensen is/was.
Men noemde hem ‘Bonanza’ en hij 
woonde met z’n moeder op de Vre-
denoordkade. Dat duurde tot ergens 
in de jaren zestig; toen maakte hij 
gebruik van de 100 gulden emigra-
tieregeling die tussen Nederland en 
Australië gold. Als één van de laatste 
verdween hij onder die regeling naar 
het zuidelijk halfrond. Als niemand 
weet, zelfs je meest hechte vrienden 
niet, hoe je eigenlijk heet, mag de 
nicknaam wel perfect gekozen zijn. 
Tot zijn vertrek (hij was toen 20/21 
jaar) droeg hij een niet te missen 
cowboyhoed. Wie kende of kent Bo-
nanza, wie weet waar hij is. Reageert 
hij nog op Rawhiiiiiiiiiiiide?
De familie De Haan was al zo’n 40 
jaar hun neef van de Delfshavense 
Oostkousdijk kwijt. Diverse zoek-
acties hadden niente/ne rien/no-
thing/niks opgeleverd. Tot ineens in 
de rubriek “Waar was dat nou” een 
oplossing van Willem van der Heul 
uit het Australische Water Heights 
(NSW) afgedrukt stond. In IJssel-
monde klonk de kreet: “Daar is zoek-
geraakte Wim!”. Een telefoontje naar 
De Oud Rotterdammer leverde voor 
de familie De Haan alle gewenste 
info op en binnen enkele uren kenden 
de zoekgeraakten elkaar, via Internet, 
weer helemaal.
Ik durf hardop ‘te schrijven’ dat de 
redactieleden van De Oud Rotter-
dammer tot de meest onderscheide-
nen van welke redactie in Nederland 
dan ook behoren. Laatstelijk is 
een Ridder bij de DOR-redactie 
gekomen: Rein Wolters! Mijn 

persoonlijke gelukwensen heeft hij al 
ontvangen. Zelf ben ik ook al jaren 
een ‘onderscheidene’ en ik weet, 
zoals Rein, dat je zonder hulp van je 
partner nooit zover kunt komen.
Vandaar dat ik Ridderes (of is het 
Ridster) Ellie Wolters naar voren 
trek. Als ik naar de wederzijdse 
ontmoetingen in de afgelopen 25-30 
jaar kijk en de invloed van Ellie op 
de achtergrond zie, in situaties waar 
Rein ‘belangrijk’ was, dan verdient 
Ellie van mij de gouden knuffel en 
een kus achter haar oren. Dank je 
Ellie, dat je steeds zo bij Rein bent. 
Dat had je op de zolderkamer in de 
Rosestraat ook niet kunnen denken.
Een naaste vriend is beter dan een 
familielid op afstand. In ’t vorige 
Spionnetje schreef ik over de MULO 
en mijn zwart-wit poeder ervarin-
gen. Verleden week werd door mijn 
vriendin, zij is de echtgenote van 
mijn beste vriend, een potje op m’n 
bureau gezet. Bij de eerste smaak 
wist ik het al: dat was mijn zwart-
wit.

Spionneur
spionnetje@xs4all.nl
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -� ats in Groot Rotterdam staan de krantenrek-
jes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio. 
Rotterdam
Boekhandel Snoek 
 Meent 126
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
Klootwijk 
 Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit  
 Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel 
 Keizerswaard 8
Office Point   
 Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap 
 Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande 
 Nesselande
Gemeentearchief  
 Hofdijk 
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
Schoenmakerij Agterberg 
 Rodenrijselaan 54
Boekhandel van der Pol  
 Kouwenoord 73
St. Eigen Werk  
 Overschiesestraat 44
Buurthuis De Put  
 Pinkstraat 10
Super De Boer  
 W. Buytenweghstraat 49
Venrooij   
Oudedijk 151
Bew. Centr. Alex.polder  
 M. Bolkplein 11
Bew. Org. Bloemhof  
 L. Hilleweg 59
Tenniscentre  
 Krabbendijkstraat
Bruna  
 Kleiweg 147

Jungerhans  
 Binnenwegplein 3-5
Multishop  
 Goudsesingel 111
Multishop  
 Binnenhof 21
Patatzaak Jason’s Place  
 Olympiaweg
Tabakshop   
Dumasstraat 233
Kapsalon Eurohair  
 Ossenisseweg 115
 (Slinge)
Uitvaartverzorging
van Mourik bv  
 Kamerling Onnesweg 50
Ideel Mini Supermarkt  
 Nieuwe Binnenweg  106
Chinees Medical Center  
 Zwart Janstraat  127 b
Recreatiecentrum
 Oostervantstraat 23
Sportfondsenbad  
 van Maanenstraat 8
Oostelijk Zwembad
 Gerdesiaweg 480
Recreatiecentrum  
 Zevenkampsering 301
Noordereilandwinkeltje
 Van der Takstraat 134
‘t Ravennest
 Walravenstraat 33
Landegem
 Walenburgerweg 110-114

Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet  
 Middenbaan Noord 47 
Kantoorboekhandel Voskamp 
 Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee  
 Binnenban Hoogvliet
DA Drogisterij 
 In de Fuik

Pernis
Wijksecretarie Pernis  
 Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis  
 Pernis

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

Brielle
Boekhandel Van Maerlant         
 Voorstraat 30
Hofland Eurotuin                               
 Kloosterweg 20
Albert Hein                              
 Slagveld 2-3
Plantage                               
 Plantageweg 4
Jumbo Supermarkt                               
 Thoelaverweg 1

Oostvoorne
Albert Heijn          
 Stationsweg
Edah                                
 Stationsweg
Infokantoor Kruininger Gors

Rhoon
Multishop         
 Hof van Portland 10

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
Albert Heijn   
Sterrenhof 18
Super de Boer  
 Hadewychplaats 32
Multishop   
Hadewychplaats 22

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
Leeman Tabak
 Hoogstraat 150
Multishop
 W. Beckmansingel 53

Maassluis
Bibliotheek Maassluis  
 Uiverlaan 18
Albert Heijn 
 Koningshoek 
Hema
 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
Edah   
 ’s Gravenland
Café Kaatje   
 Picassopassage 8
Capelle CarCleaning  
 Molenbaan 14

Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek  
 Nachtegaalstraat 8
Edah 
 WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf 
 WC De Korf
BoersVersKruidenier 
 Parkzoom 27-29 
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    
Jumbo
 WC De Struytse Hoeck
Spar 
 Oudenhoorn
Helius MC 
 Schelpenpad 2

Hendrik Ido Ambacht
Bibliotheek  
Hoge Kade 52
Bruna  
 WC De Schoof
Plusmarkt   
 Louwersplein
Plusmarkt   
 Volgerlanden
Benzinestation De Haan  
 Nijverheidsweg
  
Nieuwerkerk 
a.d. IJssel
Groen Schoenen  
 Reigerhof
Van Delft Books and Gifts 
 Reigerhof
Coöp Wim Bos  
 Kerklaan
Plus Dorrestein  
 Dorrestein

Barendrecht
Bibliotheek Barendrecht  
 Middenbaan 109
Bandje Verstandje 
 Koedood 2
Zorgcentrum Borgstede 
 Marjoleinlaan
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

Oud-Beijerland
Bibliotheek 

Mijnsheerenland
Bibliotheek 

Puttershoek
Bibliotheek 

Heinenoord
Bibliotheek 

Strijen
Bibliotheek 

‘s-Gravendeel
Bibliotheek 

Numansdorp
Bibliotheek 

Klaaswaal
Bibliotheek   
   
Hoek v. Holland
Wijkcentrum De Hoekstee 
 Mercatorweg 50

Zuidland
Multishop  
 P.J. Oudweg 40

Overige
Bibliotheek Albrandswaard 
 Dorpsstraat 34
Avia   
 Walburg, Zwijndrecht
 

Oproepjes
Jubileum Dijkveld
Op 13 oktober a.s. bestaat Zorgcentrum Dijkveld aan 
de Huniadijk, Lombardijen, 40 jaar. In verband met 
dit jubileum stellen wij met een groepje mensen een 
jubileumkrant samen. Daarvoor zijn wij op zoek naar 
een stukje geschiedenis van dit huis, bewoners en 
personeel, foto’s, krantenberichten en verhalen.
Wij hopen dat er mensen zijn die ons hierbij kunnen 
helpen.

Anneke van der Meulen
vrijwilligster Laurens lokatie Dijkveld

------------------------------------------------------------
Reünie van der Boomschool Overschie
Wij willen een reünie organiseren voor leerlingen 
van klas 6 van het schooljaar 1978/’79 van de Van 
der Boomschool aan de Burg. Koningsingel 39 in 
Overschie.
Wij zijn dus nu allemaal rond de 40 jaar. Bijna ieder-
een van de klas is gevonden, op drie oud-klasgeno-
ten na. Wij zoeken nog naar: Esmeralda de Jonge, 
Edwin Hoogland en John van der Meer. Weet u waar 
ze nu zijn, laat het ons dan weten.
Stuur een mailtje naar liset.c.nab@gsk.com

Silvia de Haas-Post
Irisstraat 3
3135 HK Vlaardingen
telefoon: 010-4341474

----------------------------------------------------------
Transvaalstraat en Ploegstraat
Mijn man John Schoenmakers (16 -10-1940) heeft 
ongeveer 20 jaar in de Transvaalstraat gewoond in 
Rotterdam. En ook nog in de Ploegstraat, maar niet 
zo lang. Hij heeft drie broers Jan, Theo en Bas en 
drie zussen, Sjaan, Elly en Wil, maar Wil is over-
leden. Mijn man heeft dementie en kan niets meer 
herinneren van vroeger, alleen dat hij heeft gevaren. 
Mijn vraag is wie kent John, uit de Transvaalstraat 
of Ploegstraat, of misschien van school. Hij heeft op 
de Putselaan op school gezeten. Wie kan mij vertel-
len over de familie Schoenmakers. Met zijn familie 
heeft John geen contact, dus kan ik het niet aan hen 
vragen. Het is voor mij heel belangrijk dingen uit zijn 
jeugd te weten, zodat ik hem misschien beter kan 
begrijpen.
Reacties naar c.schoenmakers@12move.nl
of bellen  010-199479 of 06/14914934

C. Schoenmakers
Vonder 24, 3075 TP Rotterdam

------------------------------------------------------------
Waar ben jij?
Ik zoek Rita van Putten die in de jaren “70 aan de 
Wilgenplaslaan in Schiebroek woonde met familie 
in Roelofsarendsveen. Ik zou het ontzettend leuk 
vinden na al die jaren weer eens contact met jou te 
hebben.
Mijn emailadres is chrissiemaas@kpnplanet.nl
-----------------------------------------------------------
Ketenstraat
Zijn er nog mensen die in de jaren 1943-’45 in de 
vijfde en zesde klas bij meester De Haan in de Ke-
tenstraat op school hebben gezeten? Ik ben Tonnie 
van Aalst en woonde eerst aan de Oostzeedijk 209 
en later op de Nieuwe Binnenweg, ook op 209.

A. van Aalst
Tromslagerpad 23
3766 CG Soest
035-6022611

-----------------------------------------------------------
Linker Rottekade
Wie kan mij helpen aan een foto van mijn ouderlijk 
huis, Linker Rottekade 111. Ik heb ooit eens een 
afbeelding gezien, genomen vanaf de Rechter 
Rottekade met daarop een vlot van boomstammen 
met spelende kinderen en het pontje tussen de 
Goudsestraat en de Vriendenlaan. Eventuele kosten 
worden vergoed.

J. Broomans
Geerkensstraat 24a
3043 RD Rotterdam
010-4151267

------------------------------------------------------------
Inge Kleinman
Naar aanleiding van mijn oproep in De Oud-Rot-
terdammer van 20 maart heeft op 3 april mevrouw 
Inge Kleinman uit Barendrecht mijn voice mail 
ingesproken. Haar telefoonnummer is echter niet 
goed doorgekomen en wij kunnen haar via het 
telefoonboek noch de computer vinden. Wil Inge 
Kleinman svp schriftelijk contact opnemen met:

P.C. Pieren
Dorpsplein 97
3769 VD Soesterberg
0346-351407

----------------------------------------------------------
Bram van der Wiel
Graag zou ik in contact komen met Bram van der 
Wiel uit de Beverstraat. We zaten samen op school 
aan de Hillevliet bij meester Maltha en waren 
bevriend met Ton Kaiser en Greta Steehouwer.

Gientje van Dam
Dintel 58
2991 RD Barendrecht
0180-614053

------------------------------------------------------------
Anneke Wiens
Enkele weken geleden, bij de opening van Jumbo 
in Carnisseveste, kwam ik een vrouw tegen, die mij 
aanspraak met: “Jij bent toch Aart?” Ik bevestigde 
dit, maar haar herkende ik niet. Het bleek mijn nicht 
Anneke, die ik circa 50 jaar niet gezien had. Heel 
bijzonder. Omdat ik graag nog eens contact wilde 
hebben, heb ik mijn adresgegevens opgeschreven 
en ik zou gebeld worden.Bij thuiskomst heb ik gelijk 
mijn zussen verteld over deze zeer onverwachte 
kennismaking. Helaas heb ik nadien niets meer 
vernomen. Vooral mijn oudste zus trappelt van ver-
langen eens met haar te praten. Ik weet dat ze altijd 
De Oud-Rotterdammer leest en wil haar daarom 
via deze krant oproepen contact op te nemen met 
aartlangeveld@planet.nl.

Aart Langeveld
 

Fred Nolles
Mijn man, Fred Nolles heeft altijd met zijn ouders 
in Crooswijk gewoond. Volgend jaar 9 september 
wordt hij 50 jaar en ik zou het leuk vinden als er 
mensen zijn die mij willen schrijven, als zij Fred 
van vroeger kennen. Deze brieven of mailtjes met 
herinneringen wil ik in een boek plakken voor 
hem. Wanneer u nog foto’s hebt van hem of van 
uzelf van vroeger zou het leuk zijn als u hiervan 
een exemplaar of een kopie zou bijsluiten. Alvast 
hartelijk bedankt. 

J.Nolles
Tas 23
3232 RJ Brielle
j_nolles@hotmail.com

-----------------------------------------------------------
Van Zijl
Ik ben al een hele tijd bezig met de stamboom van 
de familie Van Zijl. Ik zoek nakomelingen van de 
broers van mijn opa, Jacob van Zijl geb. 8-9-1869. 
Het gaat om Johannes van Zijl geb. 27-7-1861 geh. 
met Willemijntje F. Scheffer, Teunis van Zijl geb. 13-
6-1863 geh. met Alida F. Liebrecht en Gerrit van Zijl 
geb. 19-10-1866 geh. met Catharina Krats geb.?? 
Misschien zijn er mensen die dit lezen en mij er iets 
over kunnen vertellen.

Wil Ketting-van Zijl
Boekenrode 78
3085 JK Rotterdam
010-4811807
ljketting@planet.nl  

------------------------------------------------------------
Willem de Zwijger ULO school
Graag zou ik in contact komen met mensen die in 
1947 eindexamen hebben gedaan in de A-klas van 
de Willem de Zwijger ULO.  Klasgenoten waren: Cor 
Schoonenberg, Martin van Daalen, Leen Lamens, 
Jan Kruis, Koos MacLean, e.a. Bekende leraren 
Baars en Rienks. Zijn er bekende namen bij en 
komen er herinneringen boven?
Neem contact met me op a.u.b.

Jan van Keulen
0180-661780
jvnkeulen@cs,com 

------------------------------------------------------------
Opa Van Gogh
Ik zoek mensen die mijn Opa van Gogh gekend 
hebben. Hij was in de 50er jaren beheerder van 
speeltuin Afrikaanderplein. Dit naar aanleiding van 
een foto die stond in De Oud Rotterdammer nummer 
7. Ik heb zelf helemaal geen foto’s, weet zelfs niet 
eens precies wanneer hij is overleden, maar dat 
moet eind jaren 50 geweest zijn. Als kind werd je 
daar niet bij betrokken. Ook ben ik benieuwd of 
er nog familieleden zijn. Een aantal jaren geleden 
hoorde ik dat er nog een zoon van mijn Opa en een 
broer van mijn vader in Spijkenisse woonde, die ook 
een dochter heeft waar ik nog mee op school heb 
gezeten. Toentertijd heette ze Mientje van Gogh.

Ria Olree-van Gogh
Boulevard 21
3181NX ROZENBURG
e-mailadres vangogholree@hetnet.nl

------------------------------------------------------------
Oud-Dinduanen
Ik zoek Oud Dinduanen. Dat was een voetbalver-
eniging, die zijn wortels heeft in Oud Delftshaven. 
Opgericht in 1920 en ter ziele gegaan in 1972. De 
familie’s De Vries, Haak, Schenk, Bosman, Stolk, 
Van Nikkelen Kuyper, Viehmann, Mahn, Noteboom 
en Schareman waren zeer verweven met deze 
vereniging. Ook namen als Piet v. Leeuwen, Rinus 
Zoetemelk, Ton Looye, Harry Zegers en Toon Maas. 
Mijn excuus u niet genoemd heb. Het zou leuk zijn 
als er respons zou komen in vorm van krantenknip-
sels, foto’s of maandbladen. Misschien ligt er een 
reünie of een (te maken) boekje in het verschiet.

Schregardus
M.L. Kinglaan 145
3223 GG Hellevoetsluis
schregardus60@Zonnet.nl  

------------------------------------------------------------
Lepelaarsingel
Van mei 1948 tot september 1958 woonde ik in de 
Wielewaalstraat/hoek Lepelaarsingel. Ik was be-
vriend met Dick Kuipers en Arnold van Vugt (helaas 
al overleden). Met Dick ben ik nog steeds bevriend. 
Samen zouden wij graag in contact komen met onze 
leeftijdsgenoten uit die tijd. Wie kent de adressen 
van Mary den Oudsten, Anneke Hoornweg, Aad 
Herwijnen, Wim Gijssen, Nico van Dinther en Arie 
Hoogerwerff. Zij woonden allemaal aan de Lepelaar-
singel. Schrijf of bel mij.

Herman Ferdinandusse
Schaepmanlaan 22
3354 AV Papendrecht
078-6152670
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Puzzel mee en win !!!
Op de puzzel in De Oud-Rotterdammer 9 kwamen weer erg veel oplossingen binnen. Bijna al die trouwe 
puzzelaars vonden de juiste oplossing, die luidde: Rotterdam krijg je nooit meer uit je lijf. Voor de veran-
dering krijgen de winnaars ditmaal nu eens géén CD, maar een exemplaar van het mooie boek Rotterdam 
Bevalt van auteur Martijn Jas. De winnaars zijn:

Horizontaal
1. seintoren (seintoestel); 7. godgeleerde; 13. bloeiwijze; 14. gebogen slagwapen met een snede; 
16. deel van gelaat; 17. eenjarige netelachtige plant (cannabis); 20. duizend kilogram; 21. hengelaar;  
23. (internationale code ) Ireland; 24. meisjesnaam; 26. ver (in samenstelling); 28. open plek in een 
bos; 29.  echtgenoot; 31. windrichting (afk.); 33. dierengeluid; 34. voorzetsel ter aanduiding van een 
miljoenvoud (zeer groot); 35. gemeente in Noord-Brabant; 37. soort verlichting; 40. vangwerktuig; 
41. klaar (gereed); 43. lokspijs; 45. spoedig; 46. plaats in België; 47. bekende Ned. motorrace (afk.); 
48. invalide (kreupel); 50. technisch ambtenaar (afk.); 52. inhoudsmaat (afk.); 53. aanspreektitel; 
55. bedrijfseconoom (afk.); 56. planteneter; 57. nikkel (scheik. afk.); 58. dierenhuid; 60. muziek-
noot; 61. mobiele eenheid (afk.); 62. koppel (paar); 64. laatstleden (afk.); 65. Europeaan; 67. in de 
grond levend zoogdier; 69. aardkluit; 71; file (reeks); 72. driekantig voorzeil op kleine vaartuigen; 
73. eensklaps; 75. spinnenwebweefsel; 77. herkauwend dier; 79. muzieknoot; 80. populus romanus 
(afk.); 82. boomvrucht; 84. rivier in Oostenrijk; 85. zangvogel; 87. kleur van de liefde; 89. voor (in 
samenstelling); 90. strijden (vechten); 92. mannetjeshond; 94. zuidvrucht; 96. Engels bier; 97. deel 
van jaar; 99. sporenplant; 100. in de gauwigheid (in het voorbijgaan); 101. opsluiting (hechtenis).

Verticaal
1. plaats in Zuid-Holland; 2. besloten plaats tot beoefening van het paardrijden; 3. voorzetsel; 4. 
marterachtig roofdier; 5. trekdier; 6. soldatenkost; 7. kampeerverblijf; 8. inhoudsmaat (afk.); 9. 
brandstof; 10. waterplant; 11. stijloefening waarin een onderwerp behandeld wordt; 12. skelet; 15. 
buitengewoon onderwijs (afk.); 18. Europese rekeneenheid (afk.); 19. nachtgewaad; 21. nagerecht; 
22. ernstig; 25. alsmede; 27. vordering; 30. rijstbrandewijn; 32. vleeseter; 34. rivier in Nederland; 
36. familielid; 38. jongensnaam; 39. rondhout; 40. vice-president (afk.); 42. dierenverhaal; 44. loop-
stok; 46. reddingsboot; 47. plaats in Duitsland; 49. meisjesnaam; 51. bontgekleurde papegaai; 52. 
onverstandig; 54. internationaal (afk.); 58. letterdieverij; 59. kasteel (burcht); 62. krachteloos; 63. 
periodieke uitkering die iemand geniet gedurende het leven; 66. maanstand (afk.); 67. milliliter (afk.); 
68. militaire rang (afk.); 70. ondernemingsraad (afk.); 72. harde, mooie en kostbare houtsoort; 73. 
keukengerei; 74. sociaal-pedagogisch onderwijs (afk.); 76. juist schikkend (niet overdreven); 78. 
griezelig; 79. Europeaan; 81. zeehond; 83. tijdperk; 85. fiets (zuid Ned.); 86. kwiek (taai); 87. scheld-
woord (lompe vlegel); 88. vrouw (lady); 91. opstootje; 93. edelachtbare (afk.); 95. kloosterzuster; 
97. militaire politie (afk.); 98. lidwoord.

Ook in deze uitgave van De Oud-Rot-
terdammer publiceren wij weer een leuke 
kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en 
vervolgens met de letters uit de genum-
merde vakjes een woord of slagzin vormt. 
Als u denkt de juiste oplossing gevonden 
te hebben, stuur deze dan 
VOOR WOENSDAG 23 MEI 2007 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. Succes!!

TANTE POST(BUS)
Uit Zweden
In het nummer van 17-04 las ik dat 
een “oud-Rotterdammer”, tegenwoor-
dig woonachtig in België, graag van 
ons ´Rotterdammers van toen´ iets 
wilde horen over de voedseldroppings 
van de Zweden, die met donderend 
geraas over vlogen en hun pakketten 
lieten vallen over Rotterdam.
De meeste kwamen bij instanties als 
Het Rode Kruis terecht, die over de 
verdeling ging, hoewel er ook pakket-
ten in particuliere banden kwamen, 
zoals bij mijn gretige broers.
Mijn schoonmoeder vertelde mij, kort 
nadat ik bij de familie kwam, over 
die pakketten en de vriendschap die 
mijn, toen aanstaande, man eraan had 
overgehouden.

Er bleken bij die pakketten kaarten 
van de Zweedse schoolkinderen 
te zitten, met een verzoek aan de 
Nederlandse kinderen een kaart terug 
te sturen. Mijn man was destijds 7 
jaar, dus stuurde zijn moeder jarenlang 
kaarten uit zijn naam. Mijn man heet 
Peter en het Zweedse kind was Gun, 
een jongen, dacht de familie. Tot op 
een warme zomerdag in 1957 een duo 
op een stoere motor de straat inreed. 
Daar stapte een klein � guurtje af, deed 
háár helm af en zei; ‘Hello, are you 
Peters Mother’,  onderwijl haar blonde 
lokken losschuddend. 

Gelukkig woonde er een Engelse 
vrouw in de straat, die subiet werd 
gehaald om te vertalen en zo werd 
snel duidelijk dat deze lieftallige jonge 
vrouw Gun uit Zweden was, die met 
haar verloofde een rondreis door Euro-
pa maakte en “haar” Peter uit Holland 
graag wilde leren kennen.
Peter was 16 en werkte aI, maar 
mocht even weg van de baas om deze 
mensen te begroeten. Maar ook hij 

sprak geen woord Engels. De nieuwe 
buurvrouw was gelijk de held van de 
straat na haar vertaalhulp. 
Toen ik dit verhaal hoorde, was er juist 
een trouwkaart binnen van hen. Wij 
stuurden een cadeau en kregen later bij 
ons huwelijk ook een cadeau van hen. 
Vanaf die tijd deelden wij alles met 
elkaar en hebben we elkaar diverse 
keren bezocht. Ik heb ze gebeld dat ik 
dit zou schrijven en zij kijken er reik-
halzend naar uit een krant in Zweden 
te krijgen.

Wil Verheezen van Daele 
Memlingstraat 20
2923 XS Krimpen aan den IJssel
--------------------------------------------

Schouwstra
Als kind van vijf ben ik met mijn zusje 
van negen ook Rotterdam ontvlucht in 
de Rijnaak. De verhalen van ‘het stro, 
de grote ton als toilet, het wachten 
in Amsterdam, de tocht over het IJssel-
meer met de vliegtuigen die gelukkig 
niet schoten’ komen mij bekend voor. 
Bij aankomst in Groningen kregen we 
een onderzoek in een ziekenhuis, na 
a� oop kregen we een droge boterham 
die ongelofelijk lekker was.
In de stad Groningen kwam ik bij een 
onderwijzer, ik weet nog dat ze een 
heerlijk echt bed hadden. En nog veel 
andere dingen die we thuis niet had-
den, had best eens op die piano willen 
spelen. Maar we hadden een andere 
bestemming; Wagenborgen. Ze wisten 
dat mijn zusje zou komen, maar of ik 
daar ook mocht blijven was maar de 
vraag. Weet nog goed dat ik aan de 
deur van een grote keuken stond, er 
werden pannenkoeken gebakken. Zou 
ik hier mogen blijven, ja gelukkig ze 
vonden het goed. Het was een kleine 
aannemer, heel aardige mensen. Voor 
de bevrijding is daar hevig gevochten, 

we lagen in de kelder, het hoofd onder 
het kussen. Alle herinneringen zal ik 
maar niet vertellen, je komt er nooit 
vanaf. Op een open vrachtwagen 
zijn we naar Rotterdam gereden. We 
stapten maar uit op de Veemarkt dat 
kwam ons bekend voor. Een oude man 
bracht ons naar de Snellemanstraat 
in het oude Noorden waar onze nog 
oudere oma woonde.

Rob van Dijk
Lentebloem 18
3068AE Rotterdam
--------------------------------------------

Jonge Pieter Jelle
Er waren voor de oorlog veel jeugd-
verenigingen in Rotterdam; Clubhuis 
De Arend, de AJC diverse afdelingen 
padvinders, de NASB (Nederlandse 
Arbeiders Sport Bond met jeugdafde-
lingen in diverse wijken in Rotter-
dam) en de JPJ (Jonge Pieter Jelle) 
vernoemd naar Jelle Troelstra. Ik was 
bij de afdeling Oost, in de Vlietstraat 
nabij de Vlietlaan. Daar hadden wij 
een onderkomen de ‘Korf’ genaamd. 
Onze leider was de heer De Haan, 
andere bestuursleden waren de heer 

Wolthuis, en het echtpaar Kop.
Zondagmiddag werd er � lms gedraaid 
van Charly Chaplin en van de 7 
boefjes.
Ik zelf zat bij de Tamboers; vier 
jongens van ongeveer 12 jaar (zie foto 
voor de Korf; de twee buitenste waren 
de gebroeders De Haan, de kleinste is 
Piet Luckel en rechts ernaast met bril 
ikzelf, Nelis van Veelen. Op de ach-
tergrond links dhr de Haan en rechts 
dhr. Wolthuis). We kregen les van 
oudmarinier De Jong. Bij mooi weer 
marcheerden we met de groep naar 
het Kralingse Bos en daar speelden 
we en gingen we volksdansen op de 
speelweide.
De gebroeders de Haan, Adrie en 
Johan, zijn later bekende boksers 
geworden in
verschillende gewichtsklassen. Wij 
gingen later over naar de AJC. Later 
is de groep van de JPJ-Oost verhuisd 
naar een onderkomen in het Jaffa aan 
het einde van de Vlietlaan.

C. van Veelen
Saxenoord 26
3079 LS Rotterdam
cornel@veteranen.nl

Coen Moulijn, Corrie van Gorp, Jules Deelder, 
Neelie Kroes, Willem van ’t Wout, Gerard Cox, 
Ivo Opstelten, André van Duin en vele anderen 
vertellen over hun liefde voor Rotterdam in 
dertig fraai opgeschreven interviews, ge� ankeerd 
door hedendaagse en jeugdfoto’s.
Auteur Martijn Jas is er in alle opzichten in 
geslaagd een boeiend beeld te schetsen van hoe 
échte Rotterdammers hun stad beleven.
Dit prachtige boek kost in de winkel € 17,50, 
maar lezers van De Oud-Rotterdammer kunnen 
het boek bestellen via de bon op pagina 18 of 
mailen naar info@deoudrotterdammer.nl voor 
slechts € 12,50 (incl verzendkosten). 

Speciaal voor 
de lezers van 
De Oud-
Rotterdammer

‘Rotterdam 
bevalt’ 
voor slechts 
€ 12,50!!
Dertig zéér bekende en soms iets 
minder bekende Rotterdammers 
vertellen in ‘Rotterdam bevalt’ over 
hun jeugd in de stad en het gevoel 
dat zij altijd bij Rotterdam hebben 
gehouden.

E. Euser-Dorreman, H.I.Ambacht
E.J.  Schilperoordt –Zack, Rotterdam 
J.C. Visser, Hardinxveld-Giessendam
L. J. Jacobs-van Gils, Vlaardingen
A. van Rixoort, Bleiswijk
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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 onderneemt 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 
gerichte zorgfilosofie.  Zij kent vier kernwaarden: eigen regie 
over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve 
basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en 
legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en din-
gen die wél mogelijk zijn. 
Wilt u nadere inlichtingen over Humanitas  of heeft u een andere 
vraag of misschien een tip? Bel Oetske of André: 010 - 461 53 47.

Speciaal voor de lezers van 

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

Bent u iemand die
alles beter weet?

Stichting Humanitas

www.humanitas.nu

Humanitas (2200 medewerkers, 30 vestigingen) heeft een lange 
traditie van zorgvernieuwing. Daarvoor zoeken wij mensen die  
het beter weten! Die krijgen er veel voor terug:  niet alleen een 
goed salaris (cao V&V), maar ook waardering, verantwoordelijk-
heid en individuele ontplooiing. 

Oproepkrachten in diverse functies:

Verzorgenden IG,
verpleegkundigen en helpenden

ook voor vaste functies
Lijkt het u leuk om te werken in de voorhoede van de zorgver-
nieuwing,  in een vrolijke sfeer met persoonlijke benadering, 
bel dan prof.dr. Hans Becker, 010 - 461 53 50.
Sollicitatiebrieven:
Stichting Humanitas, afd. P&O,
Postbus 37137, 3005 LC Rotterdam 
of naar jobs@humanitas-rt.nl.

Humanitas-Bergweg trots op eigen marathonloper
Ja, ze zijn trots bij Humanitas-
Bergweg. Een bewoner die 
de marathon van Rotterdam 
heeft gelopen! Het is de 58-
jarige Evert van Rossum.

Hij liep hem niet voor de eerste 
keer, zelfs Berlijn heeft van hem 
kunnen genieten. Maar dit keer 
was wel speciaal. Omdat ieder-
een wist dat het erg warm zou 
worden, waren vele bewoners 
ongerust. Een week lang werd 
Evert bestookt met vragen als: 
‘wordt het niet te warm voor 
je?’ en ‘Kijk je uit dat je niet te 
hard van stapel loopt?’
Maar Evert trok zich er niets 
van aan. ‘Het kan mij niet warm 
genoeg zijn’, riep hij vrolijk. De 
Rotterdam marathon van vo-
rig jaar liep hij in 4 uur en hij 
dacht het nu sneller te doen!
Zoals dat hoort bij een sport-

man van dit kaliber heeft hij 
ook een fanclub om hem aan te 
moedigen. Een groep bewoners 
ging met begeleiding naar het 
Kralingse bos om hem tweemaal 
langs te zien komen. Ze konden 
er geen genoeg van krijgen. 
Daar stonden ze in de hitte met 
grote zonnehoeden, snoep en 
water langs het parcours. En 
maar wachten. Ze zagen van al-
les, maar geen Evert. Na een uur 
hoorden ze dat de marathon 
was ingekort, zodat hij niet meer 
langs zou lopen. Teleurgesteld 
terug naar Humanitas-Bergweg 
waar ze ongerust naar de tv za-
ten te staren. Er zou toch niets 
gebeurd zijn?
Plots hoorden ze achter zich een 
vrolijk ‘Hallo, hier zijn we weer!’ En 
daar was Evert, met medaille! Hij 
had ongeveer 35 km. gelopen, 
zag er zo fris als een hoentje uit 
en vond het jammer dat hij niet 
verder mocht lopen.
Het was zo ook al een hele pres-
tatie en de fanclub beloofde 
volgend jaar weer van de partij 
te zijn. Evert deed er nog een 
schepje bovenop door mee te 
delen dat hij, als hij 60 jaar is, 
ook de New York marathon gaat 
lopen. Wel ver weg voor de fan-
club, maar misschien gaat er dan 
toch nog iemand mee voor de 
broodnodige aanmoedigingen.
U begrijpt, Humanitas is en blijft 
trots op onze Evert van Rossum!

Geslaagd oogonderzoek voor Humanitascliënten

Vroegdiagnose werpt vruchten af!
In samenwerking met het Oogziekenhuis heeft Humanitas dit jaar 
de cliënten van de Schiebroekse Parkflat, de Gerrit Spronkersflat 
en de Molenwiek de mogelijkheid geboden een oogheelkundige 
screening te laten uitvoeren door optometristen. Hierbij werd 
gekeken naar het gezichtsvermogen en of dit te verbeteren was.

Veel ouderen kunnen niet goed 
zien en laten dit zo omdat ‘dit nu 
eenmaal hoort bij het ouder wor-
den’. Slecht zien is vervelend en 
leidt soms tot onnodige valpar-
tijen met alle nare gevolgen van 
dien.  Voor het onderzoek werd 
gebruik gemaakt van gespecia-
liseerde oogonder-
zoeksapparatuur, 
een funduscamera 
die Humanitas in 
eigen bezit heeft in 
het kader van dom-
otica en telemedi-
cine. Deze maakt 
digitale foto’s van 
het netvlies en 
spoort afwijkingen 
op die in vroeg sta-
dium bij gewoon oogonderzoek 
door de opticien niet te zien zijn. 
Dit kunnen soms ernstige afwij-
kingen zijn die kunnen leiden 
tot blindheid, vooral bij diabe-

tici. Door de cliënten werd goed 
gebruik gemaakt van het onder-
zoek en er is heel positief op ge-
reageerd.
In totaal namen 79 personen 
aan het onderzoek deel en wer-
den 38 personen optometrisch 
onderzocht. Daarvan werden er 

10 verwezen naar 
het Oogziekenhuis 
en 8 naar het Sint 
Franciscus Gast-
huis. Vier cliënten 
werden behan-
deld, waarvan drie 
geopereerd. Bijna 
een kwart van de 
gescreende per-
sonen werd door-
verwezen naar een 

oogarts.
Zowel Humanitas en het Oogzie-
kenhuis/Sint Franciscus Gasthuis 
als de optometristen en de cliën-
ten zijn tevreden. Voordeel van 

een dergelijk onderzoek is dat, 
door de vroegtijdige diagnose 
problemen eerder worden 
gesignaleerd, waardoor eer-
der kan worden ingegrepen. 
Dit werkt naar twee kanten: 
de kosten worden beperkt en 
de cliënt blijft veel ongemak 
bespaard. Bovendien vonden 
de bewoners het plezierig om 
dicht bij huis een ogentest te 
kunnen ondergaan.
Het is de bedoeling in de toe-
komst ook op andere locaties 
van Humanitas bij zelfstandig 
wonende ouderen, met of zon-
der zorg, te gaan screenen.

Niet naar een traditioneel bejaarden- of verpleeghuis? Wij hebben de Nancy Zeelenbergflat!
Humanitas streeft naar een mix van bewoning: arm en rijk, al-
lochtoon en autochtoon, ziek en gezond. Zo vermijden wij  ‘mi-
sère-eilanden’.  In de appartementen van Humanitas kunt u dus 
wonen als u geen zorg nodig heeft. Blijkt u (meer) zorg nodig 
te hebben, dan hoeft u niet te verhuizen.  Wij bieden zonodig 
alle zorg, tot en met verpleeghuiszorg, in uw eigen woning! Wat 
dacht u bijvoorbeeld van de Nancy Zeelenbergflat  in Charlois?
Dit servicecomplex met zijn markante gevel, mooie binnentuin en 
restaurant De Gevlekte Giraf staat aan het groene Amelandseplein.  
Er zijn nog enkele senioren- en zorgplusappartementen vrij (ook 
geschikt voor bewoners met  Alzheimer). De nettohuur ligt tussen 
de € 300,- en € 350,- (exclusief service- en verwarming). 
Er zijn ook regelmatig woningen te huur (en soms te koop) in onze 
andere vestigingen, in Charlois, Prins Alexander, Ommoord, Hoek 
van Holland, Schiebroek, het Oude Noorden, Hillegersberg en Lom-
bardijen. Bel voor informatie: 010 - 461 53 47.


