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Waternood in de zestiger jaren 
Tijdens deze uitzonderlijk zachte win-
ter denken veel vijftigplussers terug 
aan de winter van 1963. Dat was een 
extreem koude winter, die niet alleen 
veel sneeuw en ijspret bracht, maar 
ook volstrekt onverwachte gevolgen 
had. Vrijdag 25 januari 1963 was na 
het ontbijt namelijk heel Rotterdam in 
rep en roer: het water was zout en de 
thee ongenietbaar. Door de extreme 
vorst bevroren zelfs de rivieren en het 
zeewater drong ver de Maas op. Uit 
deze Maas werd voor de Rotterdam-
mers het drinkwater betrokken.

Rotterdammers waren al vele jaren gewend aan 
het chloorwater dat de gemeentelijke Drinkwa-
terleiding aan de Honingerdijk dagelijks afl ever-
de, maar wat ze nu te drinken kregen, ging alle 
perken te buiten. Het drinkwater smaakte niet 
alleen naar chloor, maar nu ook nog naar zout!
Om de nood te lenigen zette de Roteb spoelwa-
gens in, die goed drinkwater uit Hoek van Hol-
land haalden. Om aan de toenemende vraag te 
kunnen voldoen, werden vervolgens zelfs twee 
nieuwe sifonzuigers van de Riooldienst ingezet. 
Deze voertuigen gaven aanleiding tot de nodige 
gespreksstof. Bij het zien ervan dronk men 
nog liever het zoute water uit de kraan dan uit 
deze wagens. Eerlijk gezegd was het ook zeer 
verwonderlijk een rioolwagen voor het Dijkzigt 
ziekenhuis te zien staan, die daar drinkwater 
kwam afl everen.

Vuilnisbakken
Nog vreemder werd het toen voor de water-
distributie zelfs vuilnisbakken werden ingezet. 
Maar het functioneerde allemaal prima. Toen de 
mensen er achter kwamen dat de tanks en vaten 
splinternieuw en schoon waren, kon de Roteb 
goed drinkwater uit Hoek van Holland niet 
aanslepen.
Maar er waren ook particuliere initiatieven. Mijn 
chef, de heer Van Leeuwen, voor intimi Rinus, 
had een eigen oplossing voor het zoute drinkwa-
ter. Hij schakelde een persoonlijke waterleve-
rancier in. Hij verzocht Joop van Bruggen, die 
in Rijsoord woonde, in het vervolg een jerrycan 
water uit zijn woonplaats voor hem mee te 
nemen. Gezien de toenmalige gezagsverhouding 
durfde deze niet te weigeren.
Zo toog Joop ‘s avonds met een jerrycan naar 
huis en leverde de volgende morgen netjes een 
volle jerrycan bij mijn chef af. Als rechtgeaarde 
Zeeuw bedankte deze Joop minzaam, waarna 
Van Leeuwen het volle jerrycannetje later aan 
zijn vrouw overhandigde om een overheerlijke 
kop thee van te brouwen.

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 ,  gezonde, lekkere
kant-en-klaar maaltijden bij u thuis gebracht?

Zeulen met een jerrycan
Doordat de waternood lang aanhield en de 
smaak van het water er niet beter op werd, 
bleef Joop de persoonlijke waterleverancier 
van mijn chef. Het ritueel herhaalde zich 
regelmatig, tot het Joop de strot uitkwam. Hij 
ergerde zich steeds meer doordat hij in de 
werkplaats werd gepest door zijn collega’s, 
die hem uitmaakten voor een slijmbal die 
een wit voetje bij de chef probeerde te halen. 
In de trein, waarvan hij iedere dag gebruik 
moest maken, kreeg hij dezelfde opmerkin-
gen. Het vervelende was dat hij een jerrycan 
van 10 liter moeilijk onder zijn jas kon ver-
bergen. En al dat gepest, waarvoor hij geen 
dubbeltje kreeg, ging hem met de dag meer 
dwars zitten. Hoe kon hij hier netjes onderuit 
komen?

Harde maatregelen
Joop besloot tot harde maatregelen. Toen Van 
Leeuwen hem weer de lege jerrycan overhan-
digde, had hij zijn plan klaar. Hij nam de 
jerrycan niet mee naar huis, maar liet hem 
gewoon in de werkplaats staan. De volgende 
morgen vulde hij de jerrycan met ‘heerlijk’ 
Rotterdams water, dat nog steeds van een 

dubieuze kwaliteit was. Vervolgens toog hij 
met de volle jerrycan opgewekt naar Van 
Leeuwen en overhandigde hem deze. Van 
Leeuwen bedankte hem op de gebruikelijke 
Zeeuwse wijze en ook namens zijn vrouw 
die er weer een heerlijk kopje thee van zou 
brouwen.
Alle medewerkers van de werkplaats, die het 
plan van Joop kenden, zagen ‘s avonds met 
groot leedvermaak Van Leeuwen met zijn 
jerrycan, gevuld met overheerlijk Rotterdams 
water, zeulend de poort van de werkplaats 
uitgaan.
Om een en ander niet in de gaten te laten 
lopen en tevens de afl oop te weten te komen, 

meldde Joop zich de volgende morgen bij 
Van Leeuwen om de lege jerrycan weer in 
ontvangst te nemen.
Nijdig zei Van Leeuwen: “Dat water van 
jou is niet te zuipen! Dat is net zo rot als het 
water dat wij zelf hebben. Jij hoeft in het 
vervolg voor mij geen water meer mee te 
brengen!”
Iedereen in de werkplaats lachte zich rot. 
Sherlock Holmes, zoals Van Leeuwen in 
de werkplaats werd genoemd, was goed 
beetgenomen. Joop lachte het hardst. Hij was 
op een slimme manier van het vervelende 
karwei afgekomen.

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 nieuwe website 
van De Oud-Rotterdammer! Boordevol 
nieuwe informatie, zoals niet gepubli-
ceerde verhalen, nieuwsberichten en 
alle oude uitgaven.

Nieuw afhaaladres

Door het verdwijnen van de Archiefwinkel op de 
Coolsingel is De Oud-Rotterdammer een druk be-
zocht afhaaladres kwijt geraakt. Gelukkig hebben we 
snel een uitstekend alternatief gevonden in boekhan-
del Snoek, op de Meent 126, schuin tegenover de 
Archiefwinkel. Hier kunt u dus in het vervolg terecht 
om uw Oud-Rotterdammer af te halen. 

- Goed drinkwater halen uit de bron van een wasserij in de Bellevoystraat -
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Geachte redactie,
Ik was blij verrast een artikel te lezen 
over de onderzeedienst. Na mijn mari-
neopleiding in Volkel werd ik in april 
1949 geplaatst bij de onderzeedienst. 
Behalve onderzeeboten, mijnenvegers 
en mijnenjagers lag er een opleidings-
schip voor aankomende marine offi cie-
ren in de bunker, namelijk de ZEE-
AREND. Daar sliepen de kadetten van 
de marine, de aankomende machinisten 
enz. Ik werd als hofmeester geplaatst 
en moest de hutten schoonhouden en 
het ontbijt in orde maken voor deze 
offi cieren, die daar les kregen in allerlei 
vaardigheden.
Ik werd ook ingewijd in de marine- en 
zeemanstermen zoals, Hof (hofmeester) 
het wordt hoogwater, je moet de patrijs-
poorten sluiten en de waterlijn ophalen 
of bij de machinisten de schop met het 
kontje halen. De hoofdmaaltijden wer-
den in het kamp gegeten waar een hof-
meester/sergeant, die ook bokser was, 
de scepter zwaaide. Ik heb er heerlijke 
tijden gekend, tot ik in juli 1949 naar 
(toen) Nederlands Indië vertrok om op 
de torpedojager Hr.Ms Kortenaer mijn 
diensttijd uit te dienen. Voordien mocht 
ik nog een keer, als hofmeester voor 
de onderoffi cieren, met een onderzeeër 
mee voor een oefening met de Karel 
Doorman (het vliegkampschip) en 
Britse en Amerikaanse marineschepen 
op de Atlantische oceaan

Wil J. Baur
------------------------------------------------
Bombardement Waalhaven
Hiermee reageer ik op twee inge-
zonden stukken over de vlootbasis 

Waalhaven. Ik kan me de situatie zeer 
goed herinneren. Wat mij het meest 
is bijgebleven, is het bombardement 
van de basis op vrijdag 29 december 
1944. Ik wilde daar naartoe met m’n 
vriendjes, maar m’n moeder stuurde ons 
eerst naar ijsboer Deusken op de hoek 
van de Bakkerstraat tegenover de Van 
Doorn speculaasfabriek om wat schuim 
te halen (slagroom was er niet in die 
tijd). Terwijl ik op m’n beurt wachtte, 
kwamen er grote vliegtuigen over die 
bommen lieten vallen. Ik zei tegen 
een mevrouw ‘daar vallen bommen’, 
waarop ze mij een klap in ‘t gezicht 
gaf met de mededeling DAT IS NIET 
WAAR. 
Alle aanwezigen gingen naar de kelder 
onder de ijssalon, behalve ik (ik was 
namelijk fl auw gevallen). De heer 
Deusken heeft mij toch naar de kelder 
gehaald en het bombardement daar 
afgewacht. Toen er weer een grote 
explosie volgde raakte ik opnieuw 
buiten kennis. Ik kwam weer bij 
op het aanrecht van onze buren, de 
familie Gerritsen van Zuidhoek 284. 
Wij woonden op 282. Eenmaal weer 
fris ging ik buiten kijken en zag vele 
Duitse militairen op sleperswagens 
gewond en dood vervoerd worden. De 
sleperswagens waren gevorderd bij de 
fa.Henk en Gerrit Lagendijk. Ons huis 
had ook schade opgelopen. Niet veel, 
maar mijn ouders besloten toch bij m’n 
grootvader te gaan inwonen. Een paar 
dagen later kwam de oliehandelaar uit 
de Zuidhoek bij ons aan de deur of m’n 
vader een briefje wilde tekenen (dat 
deed hij), waarmee hij afstand deed van 
de woning en de oliehandelaar er zijn 

intrek kon nemen.
T.Opmeer
Rijstbouw 5 , 3991NM.Houten.

------------------------------------------------
Van Klaveren
Ik reageer op die man die schreef dat 
Bep van Klaveren en Theo Huizenaar 
in café De Unie in de Delistraat vaste 
klant waren. Bep kwam nooit in Zuid, 
alleen naar Feijenoord. Dan kwam Wim 
Kramers hem met de auto halen en 
bracht hem weer thuis (ik ging zelf ook 
mee). Dat was het enige dat Bep ooit in 
Zuid deed en Huizenaar ging naar Piet 
van der Pol op de Goudsesingel. Als 
Bep in een café kwam, ging hij naar het 
Noordplein bij Van Oosten, Maarten 
Vink of het Zeeuws Koffi ehuis. Hij 
dronk en rookte niet, dus had hij er 
niets te zoeken. Bovendien zat Bep van 
1952 tot 1954 in Australië.

Annie van Klaveren
------------------------------------------------
Doklaan
Ik ben geboren in de Doklaan, een 
caférijke straat, waar later de Kroon-
kurk ook zat. Ik weet nog goed dat al 
die kroonkurken erin geslagen zijn. Een 
heel karwei, maar wel origineel. Wij 
woonden er drie deuren vandaan en het 
gebeurde wel eens dat er een ‘dronken 
droppie’ letterlijk met de deur in de 
gang viel, waar mijn vader hem dan 
weer uitwerkte. Om de hoek was het 
Karel de Stouteplein, met de muziek-
tent in een klein park en een zandbak, 
waar we uren zoet waren. Op de hoek 
Pompstraat zat een waterstokerij, die 
later is overgenomen door de familie 
Gelderblom. Verderop zat de autorij-
school van de gebroeders Blad. Op de 

Doklaan was ook een zaaltje waar soms 
fi lm gedraaid werd en een fi etsenmaker 
die fi etsjes voor 25 cent en steps voor 
tien cent verhuurde.
Op mijn vierde ging ik naar de 
kleuterschool in de Gouwstraat bij 
juffrouw Fransen. Mevrouw Van Duin 
was het hoofd. Op mijn zesde naar de 
Marnixschool van meester Vermeulen, 
juffrouw Stok, Onderlinde, Roest en de 
meesters Cirkel, Werkhoven en Kik. Als 
ik het goed heb is juffrouw Roest met 
meester Werkhoven getrouwd. Verder 
zat ik nog op de meisjesclub bij juf Wil 
en Cobie in de oude kerk in Charlois.

Rika Kleijwegt-Muller
Rivierenlaan 21, 3181 DM Rozen-
burg
0181-215245

------------------------------------------------
Zakkendrager
De heer Van der Merwe vroeg zich af 
wat er is gebeurd met het beeld van de 
zakkendrager dat vroeger aan de muur 
hing in de Rijnhaven.
Dat beeld is meegenomen door de 
fi rma C. Steinweg-Handelsveem, nadat 
Pakhuismeesteren eerst is overgenomen 
door Pakhoed. Toen bekend werd dat de 
loodsen en het kantoor aan de Eerste-
ling gesloopt zouden worden, hebben 
buurtbewoners tevergeefs getracht het 
beeld in de buurt te houden. Na de 
verhuizing is de fi rma Handelsveem 
gevestigd aan de Parmentierstraat, waar 
ook de zakkendrager heen is gegaan.

G.M. Karaivanof-Oosterling
’t Want 5, 3181 NE Rozenburg

Geachte redactie,
Ik ben in 1928 geboren in de Bomstraat 
29. Mijn ouders waren Jan en Tonia 
Havenaar en zij hadden reeds een zoon 
Jan die 7 jaar ouder was. Mijn vader 
was een thuiswerkende kleermaker, die 
boven op de zolder onder het schuine 
dak werkte. Op mijn vijfde verjaardag 
zijn wij op doktersadvies verhuisd naar 
de Potgieterstraat 33a, tweede etage 
recht tegenover de poort van de Justus 
v.Effenstraat, aan de andere kant van de 
spoordijk.
Mijn broer had een Vliegende Hol-
lander waarmee wij vanaf de hol naar 
beneden sjeesden, zo het dorp in. Ook 
was er een fl inke man met een snor die 
een motor bereed en als hij van zijn 
werk kwam, stonden veel kinderen bo-
venaan de hol hem op te wachten, want 
dan mochten er een paar gelukkigen 
met hem mee op de motor en reed hij 
met een kalm gangetje het dorp in.
Het Rijksserumgebouw lag vlak tegen 
het dorp aan. Onderaan de dijk, hadden 
de grotere jongens hutten gebouwd en 
één van die hutten moest ik als ukkie 
bewaken als de grotere jongens naar 
school waren. Kunt u het zich voorstel-
len?
Ik weet ook nog dat er een familie Mul-
lem in de straat woonde.
Anton Havenaar
Leyerwaard 584, 3078 NG Rotterdam
010-4324280

Rotterdam (Alexanderpolder) - Henk Speksnijderstraat 8 
(naast Burchthuys Interieur) Telefoon: (010) 456 72 80)

Geopend van dinsdag t/m zaterdag. Vrijdag koopavond.

Het juiste comfort! Dat is het belangrijkste om heerlijk ont-
spannen te zitten en eenvoudig op te staan. Onze fauteuils
worden daarom aangepast aan uw wensen.
In onze showroom kunt u een keuze maken uit allerlei
comfortabele fauteuils. Verwen uzelf en kies voor gezond
zitten en gemakkelijk opstaan. Dat maakt het leven een
stuk aangenamer.

Gezond en ontspannen

ZITTEN

Heeft u geen eigen vervoer?Bel ons: (010) 4567280wij halen en brengen u gratis

Gun uzelf ook zo'n heerlijke Comforthuys fauteuil!  Hartelijk welkom!

Diverse showmodellen

sterk afgeprijsd...

en direct leverbaar

MOOI,
epilenniumepilennium

Dr. D is in town!

Da’s mooi!
Binnenkort ook in Maassluis

Strevelsweg 740 • 3083 AT Rotterdam
Telefoon 010 – 481 44 93
www.epilennium.nl

NIEUW

Weg met die rimpels! Doctor D. Mihaylov, beter bekend als 
Dr. D, houdt nu ook spreekuur in Rotterdam-Zuid. Exclu-
sief voor Epilennium houdt hij spreekuur op donderdag 25 
januari tussen 18.00 en 22.00 uur aan de Strevels-
weg 740 (Verzamelgebouw Zuid) in Rotterdam. 
Vele BN-ers worden al door hem behandeld (Botox, Resti-
lane, Anti Aging, Medisch afvallen). Meld u telefonisch aan 
voor een advies en kostenopgave op dit spreekuur.

Epilennium is uw vertrouwde kliniek voor huidtherapie (o.a. 
vrijwel pijnloos ontharen, acnébehandeling, couperose, 
littekentherapie, pigmentbehandeling en oedeemtherapie, 
kousen aanmeten – ouderdomsvlekken).
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Cox Column
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Geertje- Peertje,

En dan schrijft mijn vriendje Robert 
Long in zijn laatste brief aan mij dat 
hem ter ore is gekomen dat ik eigen-
lijk niet zo veel zin meer heb om nog 
veel te werken en dat ik met name op 
het punt sta de serie “Toen was geluk” 
vaarwel te zeggen. En dat raadt hij mij 
dan ten stelligste af, met onder andere 
de volzinnen:

…ik vraag mij dan wat zorgelijk af 
hoe je de toekomst dan ziet. Ik zie je 
niet opeens gaan vissen, postzegels 
verzamelen of vogels spotten. … Ben 
je niet bang dat je dan straks niet erg 
veel genoegens aan Schiedam gaat 
ontlenen? … …ik vrees dat het bor-
reluur op den duur naar de ochtend 
gaat verschuiven. …

Zeer geestig gaat hij zo nog even door, 
met opmerkingen over hoe hij mij ziet 
als vriend die mij deden blozen van 
weelde, en schrijft dan… 

(dat het voor hem) van belang is dat 
die paar vrienden die er zijn, ook recht 
hebben op opmerkingen of desnoods 
aanmerkingen omtrent de zaken die ik 
denk waar te nemen. …

En hij besluit dan met

… Als je vindt dat ik me bemoei met 
dingen waar ik niks mee te maken 
heb, moet je dat maar laten weten, 
maar ik zal het niet met je eens zijn, 
omdat ik WEL met je te maken heb. 
En hopelijk nog heel lang. 

En nu is ie verdomme dood, nog geen 
drie maanden later. En zoveel goede 
vrienden zijn er niet, die de moed heb-
ben je op je feilen te wijzen. 
Ik heb de afgelopen weken alle media 
van me af gehouden. Al die zoge-
naamde belangstelling is toch alleen 
maar suspect. Voor De Oud-Rotter-
dammer ga ik het nou eens allemaal 
lekker op zitten te schrijven. Zaterdag 
9 december was ik terug van Curaçao 
en kreeg ik zijn vriend Kristof in tra-
nen aan de telefoon; Robert was ziek 
en opgegeven, hij zou de Kerst niet 
halen, of ik de begrafenisceremonie 
wilde leiden. Je schrikt je natuurlijk 
rot. Maandag 11 december ben ik ’s 
middags een paar uur bij hem geweest 
in het ziekenhuis in Antwerpen. Hij 
was eigenlijk vrij opgewekt, zei dat ie 
een mooi leven achter de rug had, en 
de laatste zestien jaar het geluk van 
Kristof had gekend. We hebben nog 
aardig zitten lachen, wat hem moeilijk 
afging met al die slangen en draden. 
Besproken wie en wat er zou worden 
gezegd op de begrafenis, die van hem 
luchtig en vrolijk moest zijn, het liefst 
moest er nog worden gelachen. Hij 
wel. Dinsdags was hij aan het eind 
van de dag heel moe, dus gingen de 
jongens een stukje eten. Toen Kristof 

later terug kwam, hoorde hij Robert 
roepen. Hij was in een paniekaanval 
uit bed gekropen en lag op de grond, 
de zusters hadden net wisseling 
van de wacht en hem niet gehoord. 
Terug in bed en een fl inke shot 
morfi ne tegen de pijn. Daar is ie niet 
meer van bij gekomen. De andere 
dag in de loop van de avond kroop 
Kristof bij hem in bed. “Ik voelde 
hem gaan, en zei met een hoge stem: 
Schat… schat? En het was net of ie 
“dahag”zei, “ vertelde Kristof. Rond 
een uur of elf overleed hij, in de 
armen van zijn lief, zoals ie het zelf 
in een liedje beschreven had. 
Een goeie artiest, een goed mens en 
een goede vriend. Daar zijn er maar 
zo allejezus weinig van. 

Ondanks deze leutige aanhef wordt dit een ernstige brief. Een 
brief ook die niet geheel vrij is van eigenbelang. Weliswaar 
liefdevol eigenbelang (voor zover er sprake kan zijn van liefde 
tussen een hetero Feyenoordaanhanger en een niet in voetbal 
geïnteresseerde homosexueel) maar toch.
Met enige regelmaat denk ik aan en over je. We kennen elkaar 
al vrij lang en we weten intussen wel het een en ander over 
elkaars wel en wee, en wat mij betreft heeft dat een band 
geschapen. Bovendien verkeer ik graag in jouw gezelschap.
Maar zo af en toe maak ik me zorgen om jou. …

Een Rotterdams 
straatboefie in de 
mariniersstad
Rotterdam

Voorop de tamboer-maître, met een 
enorme martiale snor! (heette hij 
niet Witteveen?). Z’n stok wierp 
hij meters ver de lucht in om hem 
daarna al marcherend, borst voor-
uit, weer feilloos op te vangen. De 
kwajongens, waartoe ik behoorde, 
marcheerden parmantig mee. Het 
was voor alle Rotterdammers 
een bekend gezicht en het waren 
bekende geluiden. De mariniers 
hoorden bij het hart van de stad 
en de Rotterdammers hadden hen 
in hun hart gesloten. Wat jammer 
dat de kazerne nu aan de periferie 

van de stad ligt en de mariniers 
uit het dagelijks stadsbeeld zijn 
verdwenen! Vaak heb ik als jongen 
gekeken naar het model stappen 
van de schildwacht op het Oost-
plein en natuurlijk naar het afl ossen 
van de wacht. Trots waren we als 
onze mariniers uitgezonden werden 
naar verre streken om er de orde te 
handhaven.
Vaak fl aneerde ik samen met mijn 
mariniers op de zo drukke, gezel-
lige, Hoogstraat en als de taptoe 
geblazen werd, wist ik dat het tijd 
werd om naar huis te gaan.

Geheimzinnige plek
De achterzijde van de kazerne 
grensde gedeeltelijk aan ‘t Groe-
nendaal. Daar was een afgesloten 
binnenplaats. Als je daar langs 
kwam kon je dus niets zien, maar 
zoveel te meer horen. Daar werd 
geoefend en er klonken bevelen. 
Soms ook hoorde je de tamboers en 
pijpers. Dat was een heel geheim-
zinnige, mysterieuze plek voor mij. 
Wat had ik daar graag eens rond 
gekeken! Dikwijls kwam ik te laat 
op school door die mariniers, waar-
voor ik dan fl ink gestraft werd. Dat 
gebeurde vooral op dagen dat de 
mariniers de Nieuwe Maas opgin-
gen om er te roeien. De sloepen 

vertrokken dan vanuit het Boeren-
gat (op mijn schoolroute), vlak bij 
het Oostplein. Een onderoffi cier 
stond aan het roer en op zijn com-
mando bewogen de lange roeispa-
nen zich precies tegelijk. Wat een 
fantastisch gezicht! Er was altijd 
veel bekijks! Dan werd die school 
ook prompt vergeten! Nog zie ik 
dit alles scherp op m’n netvlies!

Respect
Door de oorlog kregen de Rot-
terdamse mariniers terecht een 
heldenstatus. Ik hoef daar niet over 
uit te weiden. Dat is voldoende 
bekend. Zelfs de Duitsers toon-
den respect. De mariniers werden 

bijeen gebracht in het Unile-
vergebouw, maar behielden als 
enige Nederlandse militairen een 
gewapende wacht aan de voordeur 
(zonder munitie uiteraard).
De stad is ten prooi gevallen aan 
de Duitse bommen, maar de herin-
nering eraan is nog zeer levendig. 
De herinnering aan die mooie 
historische stadsdriehoek, die 
verloren ging, die stad waarvan de 
mariniers zo onverbrekelijk deel 
uitmaakten.

Jaap Elenbaas
Una Corda 32
2925 BX Krimpen aan den IJssel

Voor de oorlog groeide ik als kwajongen op in het oude 
hart van Rotterdam. De mariniers maakten deel uit van 
dat oude hart. Niet alleen stond de kazerne, een histo-
risch bouwwerk, midden in de stad, op het Oostplein, 
maar je zag en hoorde de mariniers ook regelmatig. Als ze 
door de stad marcheerden, op de terugweg van het Schut-
tersveld in Crooswijk, naar het Oostplein, was dat steeds 
een prachtig gezicht.

- Mariniers op de Mathenesserlaan -

Menaggio-16-10-06
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Kleiweg 135 (Hillegersberg)  Telefoon 010 - 218 88 76
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27 

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

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

MIEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

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

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

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

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

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

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

6 standaardpunten van ons bedrijf

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

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

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

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

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

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

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht
bereikbaar

Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

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

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

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

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

“EGO”-Barendrecht
Uitgevers

Klavecimbelweg 13
2992 ND Barendrecht

LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE
ABA

Automobielbedrijf
KLOPPERS

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

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

en Oldtimer reparaties.
Nu ook voor 

brommobielen

’n goed kunstgebit?

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

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-2162258 www.fairdent.nl

Advies, reparaties, onderhoud en installaties

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

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

www.inpc.nl / info@inpc.nl

0180 619 411

Autobanden nieuw/gebruikt
vanaf 12 euri allin

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

Lek/tril/lawaai/reserve/wiel/eenlingspecialist

BANDje VERSTANDje

Paul Bestebreurtje  Barendrecht

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

COMFORTABEL RIJDEN

LIGIER
X -TOO2

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

CiTO
houdt u 
MOBIEL

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

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

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

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

CiTO
SUBARU ROTTERDAM

NU EEN LIGIER BROMMOBIEL!

MARC TEUNISSE DIENSTVERLENING ROTTERDAM
VERHUIZINGEN - PAKKET-DIENSTEN

VOOR EEN GOEDE VERHUIZING ZONDER ZORGEN
IN- EN UITPAKKEN  -  DEMONTAGE EN MONTAGE

OOK ENKELE STUKS -- BIJ ONS IS NIETS ONMOGELIJK
TEL. 010-4853047  -  MOBIEL 06-29501705

WWW.IKVERHUIS.NLWWW.DEPOPULIER.COM

ERKEND AUTODEMONTAGEBEDRIJF
de POPULIER

EEN AUTOWRAK?
BEL DAN:

010 421 65 00

MEESTER

Schoorsteentechniek
Rotterdam

“De Griffioen”

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

Tel. 010-4046459

Gespecialiseerd in:
Reiniging, reparatie en renovatie van 

schoorstenen en ventilatiekanalen.
Rooktest, camera-inspectie, 

voeringen trekken, kappen plaatsen

Wooncultuur
Woonmall Alexandrium III op de begane grond
Twee weken lang van 20% tot meer dan 50%
korting op gehele assortiment
Adres: Watermanweg 41, Tel. 010-2200154
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De ‘Waar-was-dat-nou-foto’ 
nummer 29 zal heel veel 
inzenders een boze brief 
naar de RET doen schrijven. 
Het is namelijk Rotterdams’ 
eigen vervoerbedrijf, dat vele 
tientallen De Oud Rotterdam-
mer-lezers op het verkeerde 
been heeft gezet. Al deze lezers kwamen met het Lis(ch)plein 
als oplossing, maar dat antwoord is fout! Op donderdag 15 
oktober 1937 verliet lijn 11 het kopspoor op het Lischplein en 
reed door naar de keerlus aan het begin van de Bergselaan. 
Doordat de RET de bestemmingsaanduiding van lijn 11 nooit 
van Lis(ch)plein in Bergselaan veranderde, dachten de meeste 
Rotterdammers dat het pleintje, bij de achteringang van het 
Bergwegziekenhuis, Lisplein heette. Uit eigen ervaring weet ik 
wel beter!
OK, we zitten aan het begin van een nieuw jaar en daarom 
strijk ik de hand over het hart: Lisplein reken ik ook goed. O 
ja, schrijven naar de RET heeft geen zin, want op 8 mei 1967 is 
deze tramlijn 11 (Mathenesserplein-Lisplein) opgeheven.

Waar was dat nou?

Leo de Kluiver (als hier geen 
plaatsnaam staat, wordt Rotterdam 
bedoeld): “De oplossing van nr. 29 is 
Bergselaan/Lisplein.”
J. Rens laat me met de handen in het 
haar zitten: “Als oud Delfshavenaar 
gingen wij met mijn ouders vanaf de 
Ruigeplaatbrug bij Schiemond met 
lijn 15 naar Crooswijk op familie-
bezoek. De foto die u laat zien is op 
de Rochussenstraat, hoek Claes de 
Vrieselaan; aan de rechterzijde staat 
het oude gebouw van het GEB. Die 
straat aan de linkerzijde is de Claes 
de Vrieselaan, als u rechtdoor gaat 
komt u bij de tunnel.” (Ik  ben bang, 
dat je bij een andere fotowedstrijd 
moet zijn. AvdS).
H. van der Spek (Dieren): “Hoewel 
lijn 11, bij mijn weten, nooit met een 
bijwagen reed, lijkt dit toch verdacht 
veel op het eindpunt van lijn 11 aan 
de Bergselaan. De fotograaf (dat 
was H.M. Mertens. AvdS) staat op 
de Bergselaan, met zijn rug naar 
de Gordelweg en fotografeert in 
de vertrekrichting van de tram. De 
zijstraat is de Lisstraat. Op die hoek, 
Lisstraat/ Bergselaan, woonde dr. 
Bosma, die daar ook zijn praktijk 
had. In de winter 1944/1945 hebben 
we tussen die tramrails heel wat uren 
zoekgebracht met “kooltjes zoeken”. 
Toen de tram weer reed, na de 
oorlog, was de sport om achterop de 
tram mee te rijden, als hij de keerlus 
bij dat eindpunt reed, langs de St. 
Agathastraat en de achteringang van 
het Bergwegziekenhuis. 
P.S. Een vergrootglas hielp me uit de 
brand. Het is geen bijwagen, er staan 
twee trams achter elkaar, ze voeren 
allebei een stroomafnemer. Waar-
schijnlijk is de foto van na de 
oorlog. De panden, die boven de 

eerste tram te zien zijn, staan op de 
hoek van de Schiebroeksestraat en 
zijn in de oorlog gebouwd. Bij het 
bombardement in mei 1940 zijn de 
oorspronkelijke panden namelijk 
verwoest.”
Gerard Wielinga (Berkel en Roden-
rijs): “Dit keer een makkie. Het is 
het eindpunt van lijn 11 op het Lis-
plein. Het andere eindpunt was het 
Mathenesserplein, waar geen keerlus 
was. De trams staan waarschijnlijk 
te wachten op het bezoek uit het 
Bergwegziekenhuis. De straat links 
op de foto is de Lisstraat. Daar was 
op nr. 8, net om de hoek ons elektro-
technisch bedrijf gevestigd, dat later 
naar de Spaanse Polder is verhuisd. 
Mijn buurman was notenhandel Van 
der Hoven, die op de markt stond 
en altijd gezellig zijn auto aan het 
laden was tegelijkertijd met onze 
monteurs, die de spullen voor een 
karwei aan het inpakken waren. 
Het was allemaal erg gemoedelijk 

en wij hebben er een prachtige tijd 
meegemaakt.”
Han Steenbeek: “Ik kan mij vergis-
sen, maar ik ben haast zeker, dat 
dit lijn 11 is bij het eindpunt op de 
Bergselaan. Het andere eindpunt 
was aan het Mathenesserplein. Bij 
het eindpunt liep je via de Sint 
Agathastraat naar de ingang van het 
Bergweg Ziekenhuis.”
B.A.M. van der Heijden (Capelle a/d 
IJssel): “Ik denk dat de foto-opgave 
het beginpunt van lijn 11 aan het 
Lisplein is, kijkend in de richting 
van de Bergselaan.”
Peter Strooy (Barendrecht): “De op-
lossing luidt volgens mij: Spoorsin-
gel, achter het Centraal Station. En 
tweemaal per dag was het natuurlijk 
druk vanwege de reizigers aldaar. 
Nog zichtbaar is volgens mij de 
hoek van de Harddraverstraat.” (En 
ik maar denken dat ik geen moeilijke 
opgaven geef. AvdS).
John Krijgsman: “Dit is de Bergse-
laan bij het Lisplein. Eindpunt van 
tramlijn 11 tot 8 mei 1967. Over zes 
maanden is het dus 40 jaar geleden 
dat er voor het laatst een tram reed 
over de Bergsingel en de Bergselaan 
naar het Lisplein. Op sommige trams 
toen nog aangeduid als ‘Lischplein’. 
In de kruising Bergselaan/ Roden-
rijselaan ligt na 40 jaar nog altijd 
de tramrails. In mei 1967 maakte ik 
als jochie in korte broek met mijn 
oma speciaal nog een laatste rit met 
tramlijn 11. En met tramlijn 15 naar 
Crooswijk (Rusthofl aan).” 

R. Huizer: “Met enige (on)regelmaat 
bezoek ik de website van De Oud-
Rotterdammer. Met veel plezier 
bekijk ik dan de prijsvraag. Soms 
herken ik de foto’s, maar deze 
maand (december) ontgaat mij weer 
helemaal. Maar plezierig vind ik het 
wel. Ik hoop dat u ons ook komend 
jaar weer wil ‘plezieren’ met vele 
prijsvragen. (Volgende keer wel 
meedoen! AvdS).
Ceez van Eijsden: “Dit is het 
Lisplein. De tramlijn is lijn 11. Deze 
tram ging via de Rodenrijselaan, 
Berg- en Noordsingel door het 
centrum naar het Mathenesserplein. 
In het centrum wisselde hij in de 
loop der jaren regelmatig van route. 
Bij het Lischplein, zoals de vroegere 
naam was, stopte hij bij de achter-
ingang van het Bergwegziekenhuis. 
Daar waren de ingangen voor de 
poliklinieken en de bezoekers. Het 
ziekenhuis was, zoals de naam al 
zegt, aan de Bergweg. Nu staat daar 
het gebouw van Humanitas (Eh….de 
Rodenrijselaan heeft nooit een tram 
gekend, bedoel je de Bergselaan? En 
over het Lisplein hebben we het al 
gehad. AvdS).
P.W.A.Klawer: “Volgens mij is 
dit het Lisplein, waar lijn 11 zijn 
eindpunt had en daar een rondje 
draaide om na een rustpauze retour 
te gaan naar het Mathenesserplein 
in Rotterdam west. Ik woonde in 
mijn kindertijd (ben nu 62) in de 
Ruwaertstraat, een zijstraat van de 
Hooidrift, een zijstraat van de Ma-

thenessserlaan. Ik stapte op lijn 11, 
halte Mathenesserlaan, om naar mijn 
tante te gaan, die in de Schiebroek-
sestraat woonde, een zijstraat van de 
Bergselaan, waar deze tram doorrijdt 
om op het Lisplein te komen. Als 
ik bij mijn tante logeerde, hoorde 
ik ’s ochtends vroeg het piepen en 
knarsen van de wielen van lijn 11, 
die de draai maakte op het Lisplein, 
even later gevolgd door het klok-
kengelui van de Opstandingskerk 
Hervormde Gemeente. Het piepen 
en knarsen zullen de omwoners niet 
meer horen, want er rijdt al lang 
geen tram meer door de Bergselaan. 
Het klokkengelui wel. De zijstraat 
op de foto waar de tram zowat voor 
staat is de Lisstraat, die er nu nog 
precies zo uitziet als vroeger. Aan 
de linkerkant van het Lisplein, net 
buiten de foto, heeft jarenlang het 
Bergweg ziekenhuis gestaan, dat ca. 
20 jaar geleden heeft plaatsgemaakt 
voor woonhuizen”.

De attentie gaat deze keer naar 
G.P.J.Meijer, Zeisvoorde 18, 
3204 EN Spijkenisse. Buiten dat 
Lispleingedoe mankeert er niets 
aan zijn inzending: “Volgens mij is 
dit het Lisplein met eindpunt lijn 
11; tweemaal per dag was het daar 
druk in verband met bezoek voor het 
Bergwegziekenhuis.”

Oplossing
“Waar was 
dat nou 29”

TOEN NU

Nieuwe opgave no. 31
Veel foto’s die ik in deze rubriek gebruik, zijn gemaakt door 
H.M. Mertens. Zijn naam staat echter zelden op de foto’s 
in mijn (RiB)verzameling: vaak worden foto’s via Internet 
doorgegeven zonder vermelding van de naam van de fotograaf. 
Daar waar ik de naam van Mertens (of een andere fotograaf!) 
wel weet, zet ik dat direct op de foto.
Zo ook deze keer. ’t Is geen makkie, maar de straat is wei-
nig veranderd tussen toen en nu. En die tram is daar al jaren 
verdwenen.
Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anecdotes of zomaar 
gedachten gaarne vóór 22 januari 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.
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

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

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

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 Thuis Breng Service.

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

Hoofdkussens:

Comforthoogte:

vanaf € 995,- vanaf € 399,-

2 Persoons 
Ledikant + 
Nachtkastjes

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

Maatwerk:

Actie:

Ruim
40 soorten 
modellen
hoofdkussens

Maatwerk in 
Matrasadvies

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. 

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 fietszadeldragers.

& Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
2 minuten vanaf de Algerabrug

*Model Helsinki, uitvoering kruispost

Diverse kleuren mogelijk.
Draai mechanisme, 
rug + zit verstelbaar

Act iepr i j s :

€ 649,-

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

Nieuw in Rotterdam-Ommoord: Electro scooters

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

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

v.a.: € 2595,=

U kunt bij ons ook uw 

bromfi ets en fi ets 

voordelig

verzekeren!
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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

Vanaf 12 januari gaat er een nieuw onderdeel van Klik B.V. 
van start geheten Smile Clinic. Naast de reeds bekende 
behandelingen en mogelijkheden bij Klik B.V. gaan de heren 
J.P. Jonker en S.P. Vellema zich binnen Smile Clinic voor een 
groot deel toeleggen op het computergestuurd implanteren. 

Smile Clinic heeft, als eerste Im-
plantologie praktijk in Nederland, 
een eigen Cone Beam CT-scan die 
qua gebruik en uiterlijk lijkt op een 
traditioneel OPG-(röntgen)apparaat. 
Met deze CT-scan kan het implante-
ren computergestuurd en tot op 0.01 
mm nauwkeurig worden uitgevoerd. 
Deze manier van implanteren 
biedt vele voordelen zoals pijn-
loos en voorspelbaar implanteren, 
geen hechtingen, directe plaatsing 
noodvoorziening of soms meteen 
plaatsing defi nitieve voorziening, 
zeer korte behandelingstijd en geen 
onnodige bottransplantaties etc.. 
Smile Clinic beschikt tevens over 
een modern, volledig ingericht eigen 
Tandtechnisch Laboratorium, waar-
van de Tandtechnici gespecialiseerd 
zijn in de Implantologie. 

Natuurlijk zijn alle behandelmoge-
lijkheden, welke u gewend was bij 
Klik B.V. nog steeds mogelijk en is 
de dienstverlening, door de uitbrei-
ding naar Smile Clinic, alleen maar 
completer geworden.
Bij Smile Clinic kunt u, naast het 
computergestuurd implanteren, 
tevens terecht voor vrijblijvend 
persoonlijk advies, kunstgebitten, 
frames, plaatjes, klikgebit op implan-
taten, kronen&bruggen op implan-
taten, ééndags-reparatie-service en 
uiteraard voor nazorg en controle.

Open Huis
Heeft u problemen met uw kunst-
gebit en bent u op zoek naar een 
defi nitieve oplossing? Kom dan 
vrijblijvend langs tijdens het open 
huis van Smile Clinic op zaterdag 

20 januari tussen 10.00 en 15.00 uur. 
Maak op deze dag een afspraak 
en profi teer van de aantrekkelijke 
Open Huis kortingen.  Zie ook de 
advertentie op pagina 10.

Wilt u meer informatie? 
Bezoek dan de website 
www.smileclinic.nl en vraag een 
uitgebreide brochure aan. Smile 
Clinic is bereikbaar van maandag 
t/m donderdag van 8.15 tot 16.45 uur 
en op vrijdag van 8.15 tot 15.15 uur.

Tot ziens bij Smile Clinic!
Winkelcentrum Binnenhof 
(naast de apotheek), 
Niels Bohrplaats 15, 
3068 JK Rotterdam-Ommoord
Telefoon: 010 - 4200042

------------------------------------------------
Consumentenzaken

------------------------------------------------
Onvrede over betaling 
voor giropasbasis 

Van de Postbank kregen mijn vrouw en 
ik een brief dat we voortaan voor onze 
giropasbasis ieder € 10,95 per jaar moeten 
gaan betalen. Nu is deze pas nog gratis. 
Volgens de Postbank is dat het gevolg van 
een afspraak tussen de Europese banken. 
Het is voor ons dus een kwestie van stik-
ken of slikken. Legt de club van Europese 
banken de betaling voor de giropasbasis 
dwingend op? Dat mag toch niet meer 
door de huidige kartelwetgeving? 

Hoewel de Postbank waarschijnlijk zal 
vasthouden aan het moeten betalen voor 
de giropasbasis, is hierover het laatste 
woord nog niet gezegd. Er zijn zelfs al 
kamervragen over gesteld. Wij verwachten 
dat dit niet zal betekenen dat de Postbank 
haar besluit terugschroeft. De Postbank 
verschuilt zich achter het gezamenlijke 
beleid van de Europese banken in het 
Europese betalingsverkeer. Dwingend 
wordt de tariefverhoging echter niet aan 
de Postbank voorgeschreven, hetgeen ook 
niet meer mag. De banken mogen wel zelf 
beslissen het tarief al dan niet in te voeren.
U zult dus genoegen moeten nemen met 
de betaling voor de pas of een andere bank 
zoeken die het wel gratis wil doen of voor 
een lagere prijs. Voor zover wij weten is 
dat echter niet het geval en is de Postbank 
nog een van de goedkoopste van Europa. 
Aan de nieuwe pas zijn ook voordelen 
verbonden, zoals het kunnen pinnen in het 
buitenland, maar ook in Nederland bij elke 
andere bank (met de basispas kon u alleen 
maar bij de Postbank en ING Bank pin-
nen). De Postbank (al lang geen staatsbank 

meer) heeft ook het recht om in de vrije 
concurrentie zijn tarieven vast te stellen. 
Overigens wordt op het betalingsverkeer 
van particulieren nog behoorlijk verloren. 
Niettemin worden door de maatregel 
vooral armlastige mensen getroffen die 
geen behoefte hebben aan een andere bank 
dan de Postbank en moderne betalings-
diensten. Het zal niet veel helpen, maar 
doet u uw beklag maar bij de Postbank.
------------------------------------------------

AOW en pensioen
------------------------------------------------
Onvoldoende pensioen uit
Nederland en Canada

Volgend jaar word ik 65 jaar. Ik heb 25 
jaar in Canada gewoond en word dus 50 
procent op de Nederlandse AOW gekort. 
Als het pensioen uit Canada niet de andere 
50 procent haalt, wordt dit aangevuld door 
de gemeente, begrijp ik. Speelt dan, ook 
bij 65-plussers, het eigen vermogen nog 
een rol? In het verleden (een jaar of tien 
geleden) heb ik bijstand gehad en moest ik 
ook eerst mijn eigen huis ‘opeten’. Is dat 
weer het geval als ik AOW’er ben?

Uit uw vraag halen we dat u ook geen aan-
vullende inkomsten of pensioenen op uw 
AOW-bedragen uit Nederland en Canada 
verwacht als u 65 jaar wordt. Indien u een 
aanvulling van de sociale dienst in uw 
gemeente op uw onvolledige AOW (tot de 
basisnorm) moet aanvragen, dan gelden 
inderdaad de wettelijke regels dat u eerst 
- boven de vrijlatingen - moet interen op 
uw eigen vermogen, inclusief een deel 
van de vrije waarde in uw eigen huis. De 
vrijlating voor het zogenoemde bescheiden 
vermogen is 5180 euro voor een alleen-
staande. Voor eigen woningbezitters geldt 
een extra vrijlating van 43.700 euro. Komt 
u met uw spaargeld en de vrije waarde van 

uw woning boven deze grenzen, dan zult 
u eerst dat geld moeten opmaken voordat 
u een aanvullende uitkering van de sociale 
dienst kunt krijgen.

Extraatje voor lang geleden
gescheiden vrouwen

Ik ben in de jaren zeventig gescheiden 
van mijn man. Omdat er toen andere 
wetgeving was, kon ik nooit rechten doen 
gelden op zijn tijdens ons huwelijk opge-
bouwde pensioen. Voor alle duidelijkheid: 
ik was de huisvrouw in ons gezin en had 
geen inkomen uit arbeid en kon dus ook 
geen pensioen opbouwen. Nu hoorde ik 
op de radio dat voor deze vergeten groep 
gescheiden vrouwen iets wordt gedaan. 
Klopt dit en wat is het?

Inderdaad zit er voor een deel van deze 
groep wat in ’t vat. Alleenstaande gepen-
sioneerden, die in Nederland wonen en 
gescheiden zijn voor 27 november 1981, 
krijgen volgend jaar onder voorwaarden 
een eenmalige netto-uitkering van maar 
liefst 4500 euro. Het gaat hierbij om 
mensen die geen recht hadden op een deel 
van het tijdens het huwelijk opgebouwde 
pensioen van de ex-partner.
In de praktijk van voor die tijd zijn het 
voornamelijk gescheiden vrouwen. Aan de 
uitkering zijn drie voorwaarden verbon-
den. Ten eerste moet het huwelijk minstens 
zes jaar hebben geduurd. Verder mag het 
totale belastbare inkomen over 2005 niet 
hoger zijn dan 110 procent van de (bruto) 
AOW in 2005. Dit komt neer op 12.822 
euro op jaarbasis. De derde voorwaarde is 
dat men geen recht had op een uitkering 
via de speciale overgangsregeling bij de 
invoering van de Wet verevening pensi-
oenrechten bij scheiding (1995).
De Sociale Verzekeringsbank stelt vast 

wie recht heeft op de eenmalige uitkering 
en betaalt die vervolgens uit. Mensen die 
eventueel in aanmerking komen voor de 
eenmalige uitkering, hoeven zelf geen 
eerste stap te zetten. Ze krijgen tussen 1 
juli 2007 en 1 oktober 2007 automatisch 
een aanvraagformulier thuis gestuurd. Dus 
nog even geduld. Naar schatting 13.000 
mensen in Nederland komen in aanmer-
king voor de eenmalige uitkering. Het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid schat dat met de uitkeringen een 
totaalbedrag is gemoeid van 60 miljoen 
euro.
------------------------------------------------

Erf- en schenkingsrecht
------------------------------------------------
Verdeling erfenis lastig

Mijn stiefmoeder is overleden. Mijn eigen 
vader is al lang geleden overleden. Het 
gezin bestond toen uit drie zonen - onder 
wie ik -  en een latere dochter van vader 
en stiefmoeder. Bij het overlijden van mijn 
vader indertijd heeft onze stiefmoeder 
het vruchtgebruik van zijn nalatenschap 
gekregen. Dat is notarieel vastgelegd. De 
notaris heeft nu te kennen gegeven dat dit 
in de akte verkeerd is opgesteld; ze had-
den er een standaard zin in laten staan, 
waarmee ze gelijk afstand deden van een 
gedeelte van de erfenis bij het overlijden 
van onze stiefmoeder. Zij laat een huis met 
aardig wat grond na. De verdeling gaat 
volgens de notaris nu als volgt: nadat 
het pand is verkocht gaat de helft van de 
opbrengst naar de eigen dochter van onze 
stiefmoeder en de andere helft moet gelij-
kelijk worden verdeeld door ons (de drie 
broers) én onze halfzus. Wij vinden dit een 
rare constructie. De halfzus blijft bij deze 
verdeling. Het meest voor de hand liggend 
vinden wij dat de totale nalatenschap 
gewoon door vier moet worden gedeeld. 

Wat is wijsheid?

Erfrecht wordt bepaald door bloedver-
wantschap. Stel dat vader en stiefmoeder 
getrouwd waren in gemeenschap van 
goederen en gelijkertijd zouden zijn 
overleden. De helft gaat dan naar de drie 
zoons van vader en dochter ieder voor 
een/vierde en de andere helft naar de 
dochter.
Vader is echter eerder overleden en zou 
krachtens de wet nalaten aan zijn vrouw 
en zijn vier kinderen. Blijkbaar heeft hij 
een testament laten maken waarbij hij zijn 
vrouw het vruchtgebruik heeft gegeven 
van zijn nalatenschap, zijnde de helft van 
het gemeenschappelijk vermogen en de 
zoons tot erfgenaam daarvan aangewezen. 
Overlijdt stiefmoeder vervolgens dan 
vererft het vruchtgebruikvermogen naar 
de drie zoons en de rest naar de dochter 
van de stiefmoeder. De zaak blijft echter 
verwarrend zoals u het beschrijft. Inzage 
in de akte die destijds is opgemaakt toen 
vader overleed zou nader inzicht kunnen 
geven. Een rol kan ook spelen of zij op 
huwelijksvoorwaarden waren gehuwd en 
het vruchtgebruikvermogen na overlijden 
van vader afzonderlijk van het overig 
vermogen is geadministreerd. De enige 
logische oplossing is dat alles onverdeeld 
is gebleven en bij overlijden van moeder 
ervan uit is gegaan dat de kinderen nooit 
hun deel hebben gekregen en nu gekozen 
is om de helft als vaderlijk vermogen te 
zien dat moet worden verdeeld door zijn 
vier kinderen en dat het andere deel als 
vermogen van de stiefmoeder naar de 
dochter gaat.

(M.m.v. notaris mr. M.G. van Ravesteyn 
uit Rotterdam) 

naar

Van

- advertorial -

“Licht en Lucht”; 
Wat was dat?
Mijmerend na de reacties op het stukje “Buizenlandje”, 
vroeg ik me af hoe dat nu eigenlijk zat met die vakanties 
van ‘Licht en “Lucht” in de jaren 50. Ik herinner me een 
dagelijkse trein vanuit de Rozestraat naar het strand van 
Oostvoorne, met heel veel kinderen, netjes gegroepeerd 
en met een kaartje om de nek.

Ook ben ik in Hoek van Holland geweest met dezelfde instantie. Maar wie dit 
organiseerde, gemeente, scholen of kerk, is buiten mijn gezichtsveld gebleven. 
Wie kan opheldering verschaffen? Het was in ieder geval goed georganiseerd 
waarbij, gezien de foto’s uit 1951 en 1952, die ik nog in mijn bezit heb, de 
jongens en meisjes gescheiden optrokken, onder wakend toezicht van een 
tweehoofdige leiding per groep van ca 25 kinderen. In mijn herinnering fl itsen 
wat activiteiten door elkaar, zoals slakkenwedstrijden langs de dijk in Hoek 
van Holland, balspelen op het strand in Oostvoorne, maar ook bezoek aan de 
meisjes in de andere groepen. Hierbij herinner ik mij nog 1 meisje, Mia, wier 
broer Jan Tunderman bij mij in de groep zat. Ik ben benieuwd of hier nog meer 
informatie over zal komen .                      jacdewaard@cs.com
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tel. 010-2907307
info@fi scoop.nl

Belastinghulp voor iedereen!

Heeft u een Tz formulier 
ontvangen?

Dan is het zo goed als zeker dat u geld terug-
krijgt van de belastingdienst. Ga echter niet 
zonder meer uit van de gegevens die voorin-
gevuld zijn. Dan laat u in veel gevallen geld 

liggen. Neem contact op met Fiscoop voor het 
beste resultaat.

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

   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

De schoenmaker 
heeft meer in huis

dan u denkt!

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

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 kappers-
vak.  Alle haartypes 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 voor een afspraak

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

AD V I E S C ENTRU
M

Van bloempotmodel tot 
brede scheiding
Bij ons in de buurt kon je je als jongen niet onderscheiden door je haar-
dracht. Dat had er alles mee te maken dat we naar dezelfde kapper gingen, 
Krabbendam, die aan zijn huis aan de Ringvaartweg in Kralingen-Oost een 
‘kapsalon’ had gebouwd. Het probleem was dat deze buurtkapper maar een 
model kon knippen: het bloempotmodel.

Hij deed dat uit z’n blote hoofd, dus een echte 
bloempot kwam er niet aan te pas. Het resultaat 
was evengoed om te huilen en de totstandko-
ming ervan deed nog pijn ook. Hij gebruikte 
zo’n mechanische tondeuse die het haar niet 
sneed, maar uit je hoofd trok. Maar dankzij zijn 
‘vaardigheden’ zagen wij er allemaal hetzelfde 
‘gekapt’ uit.
Aan die kwelling kwam pas een einde op de 
lagere school. Een oom van mij, die in de 
Waterloostraat woonde, ging in zijn jonge jaren 
naar kapper Taapkens, die in de nabij gelegen 
Lusthofstraat zijn zaak had. En voor mij was het 
makkelijk. Op woensdagmiddag na schooltijd 
eerst even een boterham eten bij de ouders van 
mijn oom en dan op naar Taapkens.
Qua model ging ik er niet op vooruit, maar hij 
had ten minste een tondeuse die deed waarvoor 
die was uitgevonden en hij voorzag je van een 
lekker luchtje met een fl inke scheut Berken haar-
water over je hoofd. En na afl oop hield de kap-
per altijd een trommel onder mijn neus waaruit 
ik een snoepje mocht kiezen.
Toch ben ik niet lang bij Taapkens geweest en 
dat kwam door Ab Montijn, die bij mij op school 
zat. Diens vader had een kapperszaak aan de 

Avenue Concordia of de Voorschoterlaan. Het 
voordeel van deze kapper was dat ik na de knip-
beurt nog een poos met zijn zoon kon spelen

Waar voor je geld
Het echte, wat modernere werk begon bij Berlijn 
op de Oudedijk. In het kielzog van mijn vader, 
die altijd heel trots was geweest op zijn weel-
derige haardos, maar nu alle haartjes dusdanig 
moest laten draperen, dat zo min mogelijk kale 
plekken waren te zien, maakte ik kennis met 
kappers die luisterden naar wat jij wou en dat 
was in de jaren zestig wel wat anders dan de 
gemiddelde ouder voor ogen stond.
Verandering van school betekende ook verande-
ring van kapper en model. M’n nieuwe school 
lag in de Karel Doormanhof en om de hoek op 
de Karel Doormanstraat zat kapsalon Th. Boter-
mans. Wat John Postmus qua exclusiviteit was 
voor de dames, was Botermans voor de heren. Je 
kreeg waar voor je geld en een moderne brede 
scheiding, naar believen aan de linker of rechter 
zijde. De coupe voor die tijd, waarmee je met 
een gerust hart het weekeinde in kon.

Peter van Zwienen

- Kapper Taapkens zat in de Lusthofstraat -
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De schrijver over de jungle in 
de verzorgingsindustrie heeft in 
principe gelijk als hij het heeft 
over een doolhof van grootschalige 
bureaucratische zorginstellingen. 
Zelfs als grootschaligheid af en toe 
noodzakelijk is om specialistische 
kennis in huis te hebben, is het 
echter de taak van deze zorgorga-
nisaties die grootschaligheid niet te 
laten voelen door de cliënt.
Met andere woorden grootschalige 
instellingen moeten decentraal, 
kleinschalig werken en dit werken 
moet op het niveau van de cliënt 

integraal zijn (dus niet helemaal 
opgesplitst in aparte taakjes). 
Vertrouwde personeelsleden die be-
kend zijn met het hele plaatje zijn 
inderdaad uiterst belangrijk. Maar 
met wat moeite moet dat ook in een 
grote organisatie kunnen. Het heeft 
daar echter vaak geen prioriteit.
De in het artikel genoemde ‘hul-
peloze gladiatoren’, de armoedige 
mensen die de weg niet weten,
moeten bijgestaan worden door 
geïnteresseerd en betrokken 
personeel dat zelf ook het gevoel 
heeft dat het gesteund wordt door 

de grote warme namaakfamilie van 
de organisaties. In deze ‘extended 
family’ moet iedereen meedoen: het 
management, de vrijwilligers, de 
cliënt met partner, familie, de me-
dewerkers en zelfs de leveranciers 
en de knuffelhond! 
Kan dat wel in die op de markt con-
currerende molochen?
In ieder geval komen we bij Hu-
manitas, waar ik directeur van ben, 
aardig in de richting. En we zijn 
toch tamelijk groot, met 32 locaties, 
een omzet van bijna € 100 miljoen, 
6.000 cliënten, 2.500 medewerkers 

en 1.000 vrijwilligers. Ik heb het 
gevoel dat het redelijk lukt cliënten 
het gevoel van eigenwaarde en 
erbij horen te geven.
Natuurlijk kan het altijd beter en 
dan moeten wij met zijn allen 
proberen doorlopend de zaken te 
verbeteren. Ook bij Humanitas 
gaan voortdurend dingen mis en 
blijken die achteraf beter gedaan te 
kunnen zijn. Leidraad moet altijd 
zijn waar het allemaal om gaat, 
namelijk: het geluk van de oude en 
vaak gehandicapte medemens. En 
voeg daar maar gelijk aan toe, want 

dat werkt over en weer, het geluk 
van de familie, de medewerker en 
de vrijwilliger.
Als dat allemaal goed loopt en 
iedereen plezier en eigenwaarde 
heeft, worden de managers vanzelf 
ook gelukkig. Dit is nog eens wat 
anders dan als management alleen 
maar zeuren over de WMO, het 
ziekteverzuim en “productieafspra-
ken”.

‘De verzorgingsindustrie is een jungle’. Dat was de conclusie van een 
opiniestuk van Hans Roodenburg in De Oud Rotterdammer van 27 
december 2006 naar aanleiding van een publicatie door socioloog en 
schrijver Herman Vuijsje. Hierop heeft directeur H. Becker van Huma-
nitas gereageerd. Nadere reacties in deze discussierubriek kunnen 
worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Hans
Roodenburg

?
&Opinie

              Informatie

Geluk van de medemens 
moet voorop staan!
Door Hans Becker

Basisuitkeringen ouderen groeien mee
De uitkeringen, waarmee ook ouderen te maken hebben, 
zijn per 1 januari omhoog gegaan. De belangrijkste is de 
AOW, het basispensioen van de staat voor de 65-plussers.

AOW’ers zien hun uitkering met 10 
tot 20 euro per maand stijgen.
Hoe hoog het bedrag is, hangt af van 
de persoonlijke situatie. Zo ziet een 
alleenstaande AOW’er zijn netto-uit-
kering toenemen met ruim 15 euro tot 
895 euro per maand. Echtparen waar-
van beide partners 65 jaar of ouder 
zijn, krijgen in totaal netto 20 euro 
per maand erbij. Hun netto-uitkering 
komt dan op 1220 euro per maand.
Dat is exclusief vakantietoeslag en de 
tegemoetkoming AOW. Deze tege-
moetkoming wordt aan alle AOW-ers 
uitbetaald en het bruto bedrag wordt 
vanaf 1 januari met ruim 4 euro per 
maand verhoogd naar 13,82 euro.
AOW’ers die getrouwd zijn of sa-
menwonen hebben elk een eigen recht 
op een AOW-pensioen. De hoogte 
daarvan is gelijk aan de helft van het 
nettominimumloon. De AOW voor 
een alleenstaande bedraagt 70 procent 
van het netto minimumloon.
Voor gehuwde AOW’ers van wie de 
partner jonger is dan 65, gelden af-
wijkende regels. Normaal gesproken 
is het pensioen gelijk aan 50 procent 
van het minimumloon (de uitkering 
voor een gehuwde). Daarbovenop 
komt een toeslag van maximaal 
hetzelfde bedrag, namelijk bruto € 
653,73.  Deze toeslag komt overigens 
te vervallen per 1 januari 2015.

Toeslag
Ingewikkeld is het berekenen van de 

toeslag die de AOW’er krijgt voor de 
partner die jonger is dan 65 jaar. Het 
berekenen van de hoogte van de toe-
slag gaat als volgt: de eerste € 195,12 
van het partnerinkomen is vrijgesteld. 
Ook een derde deel van het inko-
men daarboven telt niet mee. Als de 
partner dus 1000 euro bruto verdient, 
telt de eerste € 195,12 niet mee. Ook 
is een derde deel van het meerdere (€ 
1000 - €195,12) € 804,88 vrijgesteld, 
wat uitkomt op € 268,30. In totaal 
is dan € 463,41 vrijgesteld. Van de 
toeslag wordt dus € 1000 - € 463,41 = 
€ 536,59 euro ingehouden.

Behalve de AOW zijn ook de alge-
mene nabestaandenwet (ANW), de 
werkloosheidsuitkeringen (WW) en 
de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
(WAO en WIA) verhoogd. Voor de 
exacte bedragen verwijzen wij u naar 
het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (www.minszw.nl). 

Sommige ouderen hebben voorts 
te maken met bijstandsuitkeringen 
die door de gemeentelijke sociale 
diensten worden uitgevoerd. Ook 
deze uitkeringen gaan omhoog door 
de koppelingen aan het verhoogde 
wettelijk minimumloon. Met het 
bijstandsstelsel hangen ook samen 
de uitkeringen voor oudere werk-
loze werknemers (IOAW), oudere 
voormalige zelfstandigen (IOAZ) en 
kunstenaars (WWIK). 
Bij het aanpassen van de bijstands-
uitkeringen telt de verhoging van het 
netto minimumloon. Per  1 janu-
ari 2007 is het netto minimumloon, 
inclusief vakantiegeld, € 1236,86  per 
maand. De bijstandsuitkering voor 
gehuwden en ongehuwd samenwo-

nenden is daaraan gelijk. Vergeleken 
met december is de uitkering voor 
hen met € 28,95  omhooggegaan. 
De uitkering voor alleenstaanden 
tussen de 21 en 65 jaar is gelijk aan 
50 procent van het netto minimum-
loon. Dat is € 618,43 per maand. Zij 
gaan er € 14,47 per maand op vooruit. 

Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 
januari 2007 € 20,26 meer. Hun uitke-
ring is gelijk aan 70 procent van het 
netto minimumloon. Dat is € 865,80 
per maand. In alle hier genoemde 
bedragen is de vakantie-uitkering 
inbegrepen.
Bij het vaststellen van de hoogte van 
de bijstandsuitkering van alleenstaan-
den en alleenstaande ouders wordt 
ervan uitgegaan dat zij (woon)kosten 
met anderen delen. Als dat niet het 
geval is, kunnen ze in aanmerking ko-
men voor een toeslag van maximaal 
twintig procent van het netto mini-
mumloon, dus € 247,37 per maand.
De ouderen, die niet een volledige 
AOW hebben opgebouwd, kunnen 
aanvulling krijgen tot het bijstandsni-
veau. Het gaat hier vaak om mensen 
die langdurig in het buitenland 
hebben gewoond en gewerkt en om 
allochtonen die ver na hun 15de jaar 
zich in Nederland hebben gevestigd. 
Zij krijgen echter wel te maken met 
de begrenzingen aan spaargeld en 
ander vermogen dat zij mogen hebben 
voordat zij de aanvulling krijgen. Het 
vrij te laten vermogen voor gezin-
nen (partners) bedraagt € 10.490 en 
voor alleenstaanden € 5245. Voor de 
eigenwoningbezitters geldt een extra 
vrijlating van maximaal € 44.300.
Bij de IOAW (voor oudere werkloze 
werknemers), waarbij het inkomen 
van de rechthebbende en zijn partner 
wordt aangevuld tot het bijstands-
niveau, is geen begrenzing aan het 
vermogen gesteld. Bij de IOAZ 
(voor oudere voormalige zelfstan-
digen) weer wél. Een vermogen tot 

€ 115.275 wordt nog wel buiten 
beschouwing gelaten. Daarboven 
wordt het fi ctieve rendement van 4 
procent in mindering gebracht op de 
uitkering.

Het gemiddelde inkomen van ouderen 
zal de komende jaren verder toene-
men, verwacht het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Het inkomen stijgt doordat de AOW 
gekoppeld is aan de stijging van de 
lonen en doordat ouderen steeds va-
ker hogere aanvullende pensioenen en 
bijvoorbeeld een eigen huis hebben 
in vergelijking met de ouderen van 
vroeger.

De bruto AOW per 1 januari 2007:

AOW Bruto per maand Bruto vakantie-
uitkering per maand

Gehuwden €  653,73 € 38,83

Gehuwden met maximale toeslag
(partner jonger dan 65 jaar) €1307,46 € 77,66

Maximale toeslag €  653,73

Ongehuwden €  956,18 € 54,36

Ongehuwd met kind tot 18 jaar €1186,43 € 69,89
In bovenstaande bedragen zit niet de tegemoetkoming AOW van € 13,82 bruto per maand.
Is de AOW ingegaan voor 1 februari 1994, dan is het systeem iets anders.
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(naast de apotheek)

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

naar

Van

O P E N H U I S
Loop vrijblijvend binnen voor informatie over de mogelijkheden tijdens ons:

Zaterdag 20 januari tussen 10.00 en 15.00 uur
Maak op deze dag een afspraak en profiteer van onze aantrekkelijke Open Huis kortingen - Pijnloos en nauwkeurig implanteren

 (tot op 0,01 mm)
- Geen hechtingen
- Directe plaatsing noodvoorziening
- Soms meteen plaatsing
 definitieve voorziening
- Zeer korte 
 behandeling
- Geen onnodige 
 bottransplantaties

Voordelen computergestuurd 
implanteren:

“In één dag 
mooie tanden”

Nieuw!!
Computergestuurd 

implanteren

NISSAN ROTTERDAM
Metaalstraat 5  

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

www.nissanrotterdam.nl
OP=OP
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Lezing en spreekuur over 
oud papier in Schielandshuis
Afbrokkelende randen, ver-
kleuring, ongedierte, vocht, 
schimmel, inktvraat… Pa-
pier wordt van alle kanten 
bedreigd door de tand des 
tijds. De kwetsbaarheid én 
restauratie van papier staat 
centraal in de tentoonstel-
ling ‘Oud Papier!’ van de 
Atlas Van Stolk in Museum 
Het Schielandshuis.

Naast een griezelkabinet met 
aangetast papier is te zien hoe het 
restauratiewerk van diverse objecten 
is aangepakt. Topstukken uit de col-
lectie van de Atlas Van Stolk tonen 
hoe fris goed bewaard papier ook na 
eeuwen nog kan zijn. De Atlas Van 
Stolk beheert een uitgebreide collec-
tie prenten en tekeningen. Aanwin-
sten zijn soms beschadigd door de 
kwetsbaarheid van het materiaal, 
intensief gebruik of slechte bewa-
ring. Medewerkers van de Atlas Van 
Stolk en een papierrestaurateur in 
opleiding van het Instituut Collectie 
Nederland (ICN) gaan tijdens de 
lezing op zondag 14 januari in op de 
bedreigingen die er zijn voor papier, 
diverse bewaarmethodes en restau-
ratie. De lezing begint om 12.00 uur 

en duurt 45 minuten. Vooraf worden 
deelnemers ontvangen met koffi e of 
thee.

Aansluitend is er een spreekuur 
waarin het publiek gebruik mag 
maken van de expertise van de Atlas 
Van Stolk en het ICN. Er wordt 
advies gegeven voor restauratie en 
bewaring van meegebracht papier-
materiaal. Het spreekuur loopt van 
12.45 tot 13.45 uur.
Reserveren voor de lezing en/of 
het spreekuur wordt aanbevolen en 
kan via e-mail: reserveringen@hmr.
rotterdam.nl of telefoonnummer: 
010-2176767.
Aan zowel de lezing als het spreek-
uur zijn geen kosten verbonden. Het 
gebruik van papier door de eeuwen 
heen komt uitgebreid aan bod in 
publicatie ‘Oud Papier!’ (€14,90, 
uitgeverij Thoth). Deze is onder 
meer te koop in de winkel van het 
museum.
Het Schielandshuis en de Atlas van 
Stolk, gevestigd aan de Korte Hoog-
straat 31 in Rotterdam. Informatie: 
010-2176767 of www.atlasvanstolk.
nl of www.historischmuseumrot-
terdam.nl

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

- Het exterieur van het Schielandshuis (links) is in de loop der jaren vrijwel niet 
gewijzigd. Foto collectie Rein Wolters -

Deelnemen aan 14e Charlois’ 
Kunstfestival nog steeds mogelijk

Inschrijvingen nog welkom!

Oudejaarsavond 1945
De oudejaarsavond met 
de traditionele oliebollen 
en appelfl appen is weer 
voorbij. Tegenwoordig 
zijn bij ons de avonden 
een stuk rustiger dan 
vroeger. Zo vergeet ik 
nooit meer de eerste 
oudejaarsavond na de 
bevrijding. Het werd 
gevierd in het café van 
mijn tante Mien en oom 
Louis, op de hoek van de 
Kogelvangerstraat en de 
Korte Bajonetstraat.

Mijn vader kwam uit een grote, 
muzikale familie, dus werd er 
die avond veel muziek gemaakt, 
gezongen en toneelstukjes opge-
voerd. Oom Jan, broer van mijn 
vader, hield van plagerijtjes, dus 
waren er diverse spelletjes waar 
je geblinddoekt aan moest mee-
doen. De zenuwen gierden door 
mijn keel, want je wist nooit wat 
hij voor jou uitgedacht had.
Op de klanken van de accor-
deon, bespeeld door mijn vader, 
werd er rond het biljart gedanst. 
Vooral de Hoki Poki werd 
regelmatig herhaald. Het feest 
werd beëindigd met de gebrui-

kelijke polonaise. Mijn vader 
speelde de feestmars van “van 
der Glas”, waarbij iedereen uit 
volle borst meezong. Dat ging 
dan van “Hoeperdepoep zat op 
de stoep” tot “En waarom zullen 
we treuren” enz.
Zo rond een uur of vier gingen 
we allemaal lopend naar huis. 
Oom Cor had iets te diep in het 
glaasje gekeken en zong luid-
keels, in het Blijdorptunneltje, 
zijn lievelingslied Amor Amor 
Amor.
Er zijn daarna nog veel gezellige 
oudejaarsavonden gevolgd, maar 
zo’n avond als in 1945 hebben 

we nooit meer meegemaakt. We 
moesten na vijf jaar oorlog onze 
schade inhalen, denk ik.
Nu vierden we de avond rustig, 
samen voor de buis, dat heb je 
als je een jaartje ouder wordt. 
We laten het feesten nu maar 
aan de jongelui over.
Ik wens iedereen een voor-
spoedig en vooral een gezond 
Nieuwjaar toe en geniet van het 
leven zolang het nog kan.

Wil Ketting - van Zijl

Voor deelname aan het 
door de Stichting “Charlois’ 
Kunstfestival” georgani-
seerde 14e Festival kan 
nog ingeschreven worden. 
Het wordt gehouden op 
zondag 11 februari 2007 in 
het Locaal Cultuur Centrum 
(wijkgebouw) “Larenkamp”, 
aan de Slinge 303 in Rotter-
dam-Zuidwijk. 

Het festival biedt amateurs op het 
gebied van muziek, dans, zang, beel-

dende kunst en literatuur de moge-
lijkheid zich gratis te presenteren aan 
het publiek.

Inschrijven voor alle onderdelen is 
nog mogelijk tot zaterdag 20 januari 
2007.
Informatie en Inschrijfformulieren 
voor het festival kunt u krijgen via 
het secretariaat: 
Stichting “Charlois’ Kunstfestival“ 
- Tel. 06 26056750 of E-mail: 
charloiskunstfestival@gmail.com

Paarden- en ponymarkt Intratuin Rhoon
Ouderwets handjeklap is zaterdag 20 
januari te aanschouwen op de paarden- en 
ponymarkt tussen 13.00 en 16.30 uur bij 
Intratuin Rhoon aan de Stationsweg 5 te 
Rhoon.

Het is een van de 23 markten die Rotterdammer Piet 
Hoepel elk jaar in Nederland organiseert. Zijn bekend-
ste is die van Heenvliet, maar die van Oud-IJsselmonde, 
Poortugaal en Ridderkerk mogen er ook zijn. In voorbe-
reiding heeft hij een paardenmarkt voor Oud-Overschie 
op 16 juni.

De aanvoerpremie voor een paard is 12 euro en voor 
een pony 7 euro. Informatie of aanmelden voor markt-
deelname bij Piet Hoepel: 010-4655677 of bij Chantal 
Zevenbergen van Intratuin: 0620-201351.

- Rotterdammer Piet Hoepel organiseert al jaren tal van 
grote paardenmarkten in Nederland als die van Oud-IJs-

selmonde, Oud-Overschie, Heenvliet, Rhoon en Poortugaal. 
Foto Ellie Schop -

Hulp en genezing langs geestelijke weg 
door de leer van Bruno Gröning

Meer informatie vindt u op Internet: 
www.bruno-groening.org of 
telefoonnr. 010-4764225 of 010-4527822 
E-mail: netherlands@bruno-groening.org

Informatieve lezingen:
Op zondag 21 januari van 13.30 tot ca. 15.00 uur in zaal 
Thermiek, Van Noortwijckstraat 30, Rotterdam. 
Op woensdag 24 januari van 19.30 uur tot ca. 21.00 uur 
in zaal Het Plein, Koningsplein 2, Ridderkerk. 
Alle geïnteresseerden zijn welkom. 
Toegang gratis.

- De Korte Bajonetstraat -
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De kleuterschool van 
Juffrouw Hanke, late jaren 1930
Aan weerszijden van de 
deur van onze kleuter-
school liepen gemetselde 
trappen. Als je die opliep, 
kwam je op een soort 
balkon, met gouden versie-
ringen op de muur.  Daar 
was de ingang van de bieb. 
Maar wij, kleuters, wij gin-
gen door onze eigen grote 
ronde deur naar binnen, 
naar de school van Juf-
frouw Hanke.

Na de voordeur waren links en 
rechts de klaslokalen en rechtdoor 
het speellokaal. Ik zat in de klas 
links, zodat ik kon uitkijken over 
de speelplaats. Mijn jas hing ik 
altijd bij het zwarte olifantje in 
de gang. Bij de kapstokken zaten 
geglazuurde tegeltjes in de muur, 
met fi guurtjes, zodat ieder kind zijn 
jas kon terugvinden, bij zijn eigen 
plaatje.
Het mooiste in de klas waren de in 
de zon glinsterende bellen, waar-
van je het tinkelende geluid leek 
te horen, alleen al door ernaar te 
kijken. Ik heb er trouwens nooit zelf 
op gespeeld, nooit heb ik het stokje 
vastgehouden waarmee de bellen 
aangetikt werden. Ik zal ze waar-
schijnlijk ooit echt gehoord hebben, 
maar ik herinner me daar niets van. 
Wel dat imaginaire geluid, elfenmu-
ziek gelijk.

Het speellokaal
Van de tamboerijn, die de juf sloeg 
om de maat aan te geven als we 
over de cirkels op de vloer van 
het speellokaal liepen, kan ik het 
geluid wel voor me halen. Er waren 
een binnen- en een buitencirkel op 
de vloer geschilderd en we liepen 

in twee groepjes in tegengestelde 
richting, het ene groepje op de rode 
en het andere op de groene cirkel. 
We moesten voortdurend opletten, 
want het ritme dat juf sloeg veran-
derde steeds, zodat we dan sneller, 
dan langzamer moesten lopen. Ook 
moesten we plotseling gaan zitten; 
of met twee voeten tegelijk huppe-
len; en ook wel hinkelen. Die cirkels 
liggen nog in de vloer van het speel-
lokaal, met contrasterende kleuren 
ingelegd in het linoleum.
De deuren van het speellokaal 
kwamen uit op de speelplaats, waar 
de grote, diepe zandbak was. Ik kon 
er een gang in graven, zo diep dat 
mijn schouder helemaal het zand 
inging, maar nog steeds was er zand, 
ik haalde nooit de klei. We groe-
ven ook met z’n tweeën of drieën 
gangen naar elkaar toe. Als je elkaar 
ontmoette, kon je heel diep in het 
zand elkanders vingers aanraken. 
Grappig. Net wormen, maar het 
waren gewoon onze eigen vingers.

Knippen en plakken
We knipten en plakten veel. Ik weet 
nog goed, dat ik een lantaarnpaal 
aan het knippen was. Zo’n hoge, 
die bovenaan weer naar beneden 

boog en waar een blauwwitte bol 
aan hing. “Als je die witte stukjes 
er nog wat afknipt, wordt de lamp 
nog ronder, Pietertje.” Nou toen 
knipte ik heel de lamp van de paal 
af. Die juf toch, ze overschatte mijn 
knipkunde totaal.
Wie jarig was, mocht trakteren. Ik 
was in de grote vakantie jarig en had 
dus nooit een echt feest te vieren 
op school. Toen mijn vriendje Hans 
van der Steur jarig was, stond er tot 
onze verrassing ineens, zomaar, in 
de grote deur naar de speelplaats, 
een heuse ijskar en kregen we alle-
maal een ijsje! Veel later heb ik een 
foto teruggevonden van die ijskar 
en de ijsman erachter. Dat bleek 
het dienstmeisje van de familie, die 
Hans altijd achter op haar fi ets naar 
school bracht. Ze droeg nu een wit 
kapje op haar hoofd en schepte ijs 
uit een hoog vierkant koekblik. De 
ijskar was gewoon een schooltafel. 
En ik was er nog zo van overtuigd 
dat het een complete echte ijskar 
was. Zo zetten bepaalde ideeën en 
herinneringen zich vast in je hoofd. 

Piet Varkevisser
pvarkevisser@lycos.nl

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

Bijzonder is dat de auteur het 
boek niet heeft geschreven vanuit 
de visie van deze luchthaven, 
maar over de gehele luchtvaart 
van Rotterdam. Al in 1783 was 
hier voor het eerst in Nederland 
een luchtvaartuig te aanschouwen. 
In 1804 steeg er de eerste ‘Vlie-
gende Hollander’ op en 106 jaar 
later werd aan de Waalhaven de 
eerste echte start- en landingsbaan 
van Nederland aangelegd. 
Rotterdam liep ook voorop 
bij andere luchtvaartprimeurs 
waaronder de aanleg van de 
eerste echte burgerluchthaven 
van Europa. Ook had Rotterdam 
in 1956 de wereldprimeur van de 
eerste internationale helikopter-
lijndienst tussen Heliport Hofplein 
en Brussel.
‘Woorden en daden’ is het 

eerste boek in Nederland dat de 
luchtvaartgeschiedenis, compact 
en tot in detail onderbouwd, 
van een stad in beeld brengt. 
Natuurlijk nemen pioniers als 
Jan Olieslagers, Anthony Fokker 
en Albert Plesman en vliegtuig-
bouwer Frits Koolhoven in het 
boek een belangrijke plek in. 
De namen van veel pioniers zijn 
gebruikt voor de naamgeving 
van (industrie)straten die daarna 
op het op 10 mei 1940 vernie-
tigde vliegveld Waalhaven zijn 
gekomen.
Het boek is verkrijgbaar in de 
betere boekhandel, informatieba-
lie Rotterdam Airport en redactie 
Overschiese Krant, Pieter van 
Aschstraat 16 te Rotterdam. Het 
kost 24,95 euro. 
ISBN 90.78575.02.6.

Historie Rotterdamse luchtvaart in woord en beeld

Fraai boek van Jan Willem 
de Wijn met honderden foto’s
‘Woorden en daden in de geschie-
denis van de Rotterdamse lucht-
vaart’ luidt de titel van het door 
Jan Willem de Wijn (59) samenge-
steld 398 pagina’s en honderden 
(bijzondere) foto’s tellend boek-
werk. Bij de recente viering van 
het vijftigjarig bestaan van Rot-
terdam Airport, in de volksmond 
vliegveld Zestienhoven, is het 
uitgebracht. 

- Een FK58 in 1938 onderweg naar vliegveld Waalhaven boven één van de in aan-
bouw zijnde ventilatiegebouwen van de Maastunnel. Foto: Rotterdam Airportboek -

- Heliport in 1956 tegen de achtergrond van het stadhuis aan de Coolsingel. 
Foto: Rotterdam Airportboek -

Dia-voorstelling over Rotterdam-Zuid
Op zondag 21 januari presenteert Harm Kramer een diavoorstelling over Rotterdam- Zuid. Hij 
wandelt met U door de diverse wijken van Rotterdam Zuid, waarbij de nodige anecdotes over de 
geschiedenis van dit stadsdeel. 

De presentatie vindt plaats in de Expowoning van de “Stichting Ons Rotterdam” aan de Kerkwervesingel 55 in Rotterdam- Pen-
drecht. De zaal is open vanaf 13.30 u en de presentatie vangt aan om 14.00u. De toegang is gratis.
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Ooit verdiende Eddy Doorenbos meer 
met schilderen dan met zingen
Statig aristocratisch, charmant, 
witgrijze kuif en een rijzige levens-
lustige verschijning. Eddy Dooren-
bos mag er zijn met zijn 85 jaar. En 
dat weet de zanger zelf ook wel. 
Hij zit boordevol plannen en als 
een jonge vent praat Eddy enthou-
siast over de voorbereiding van 
een nieuwe cd. Ook gaat hij weer 
schilderen, want dat kan hij ook.

Aan niets is af te zien dat Eddy’s veelbewogen 
levensweg naast hoogtepunten ook met proble-
men was geplaveid. Daar doet hij luchtig over, 
maar gemakkelijk hebben zijn vrouw Micky en 
hij het toch niet. Externe oorzaken geven die 
rimpels. Dat is de reden waarom het duo klein-
zoon Aday opvoedt. Eerder deden ze dat met 
een andere kleinzoon, die intussen veertien is. 
Aday is zeven en grootvader Doorenbos brengt 
hem elke dag naar zijn school De Draaimolen in 
Barendrecht.
In die gemeente zijn de Doorenbosjes neer-
gestreken in een rijtjeshuis, na hun leven vol 
reizen en verhuizen. “Nu hebben we het prima 
naar onze zin. Barendrecht ligt immers dicht 
bij ons geliefde Rotterdam. Daar heb ik mijn 
hele leven al iets mee, hoewel ik in Den Haag 
geboren ben.”

Aan de costa
Eddy Doorenbos is van het kaliber Eddy Chris-
tiani, Pia Beck en Annie de Reuver. Ze komen 
van het gerenommeerde amusementsfront uit de 
jaren dertig. Eddy Christiani en Annie de Reu-
ver treden af en toe nog op. “Soms doe ik een 
vriendschappelijke schnabbel”, lacht Doorenbos 
terwijl hij zijn spierwitte poes Minono aait. “Die 
komt van Barcelona in Spanje, waar ik ook een 
jaar of twintig heb gewoond”, springt hij van de 
hak op de tak. 
In 1985 vestigde Eddy zich aan de Costa del 
Sol. Naast genieten van het klimaat ging hij er 
schilderen. Eddy ontdekte er, na een mislukt 
huwelijk met Nellie van der Wal van de Rot-
terdamse Rochussenstraat, waar hij een tweeling 

bij heeft, zijn Micky. Zijn kunstzinnige 
schilderwerk was een openbaring voor fi lmster-
ren als Gina Lollobrigida, Anita Ekberg en Sean 
Connery, die doeken van hem kochten. Voorts 
exposeerde hij in Frankrijk, Zwitserland, Neder-
land, België, Zweden en Spanje.
Dat Eddy Doorenbos naar Spanje vertrok was 
de schuld van de opkomst van popmuziek: er 
was ineens veel minder belangstelling voor 
swing en jazz. Van 1947 tot 1961 zong hij bij 
het vermaarde Miller Sextet van Ab Molenaar. 
Ze deden veel radio-optredens en maakten lang-
durige tournees in binnen- en buitenland. 

Nieuwe cd
Doorenbos is te horen op alle cd’s van De 
Millers. In de jaren negentig formeerde hij na 
terugkomst in Nederland zijn eigen kwartet The 
Swingmill en zong drie cd’s vol. Voorts maakte 
hij in 1994 met Joke Bruijs de cd ‘Niets meer 
aan te doen’ en zes jaar later ‘What a Kick to 

Sing’. Daar komt in 2007 een nieuw album bij. 
“De voorbereidingen zijn in volle gang”, vertelt 
hij enthousiast, zonder details in te vullen.
Jonge Eddy, telg uit een gescheiden gezin 
van vijf kinderen, was voorbestemd voor een 
nautisch beroep. Met succes doorliep hij de 
Zeevaartschool in Delfzijl. Stage liep hij bij de 
Rotterdamsche Lloyd, waar oom Jacques kapi-
tein op een passagiersschip was. “Toen brak de 
Tweede Wereldoorlog uit en moest ik onderdui-
ken bij een molenaarsgezin in Harmelen. Daar 
had ik het goed”, memoreert hij.

Schilderen
Na de oorlog ontwikkelde autodidact Dooren-
bos zich in de muziek, onder meer met Coen 
van Nassau in Brussel. “Daar verbleven we in 
het pension bij dikke Marieke, die tippelde op 
Kees Kranenburg van The Ramblers, die daar 
ook langdurig speelden.”
Lachend: “Ik had er ook pooier kunnen worden. 
Er was een pracht van een vrouw die bij mijn 
optreden altijd met een verrekijker naar me 
koekeloerde. Ze gaf me cadeautjes, zelfs een 
horloge. Ik kon bij haar komen wonen, maar 
dat heb ik toch maar niet gedaan toen ik vernam 
dat ze een luxe prostituee was die haar oog op 
me had laten vallen.”
Eddy woonde een tijdje aan de Lengweg in 
Hoogvliet, maar ook aan de Lede in Vree-
wijk. Bij herhaling zegt hij het in Barendrecht 
uitstekend naar zijn zin te hebben, al helemaal 
doordat daar nogal eens leuke uitnodigingen 
op de deurmat vallen. “We kennen héél veel 
mensen, onder wie Gerard Cox, burgemeester 
Ivo Opstelten, directeur Rob Wiegman van het 
nieuwe Luxor en noem maar op. Ook krijg ik 
nogal eens verzoeken om belangeloos ergens op 
te treden.”
Waar Eddy Doorenbos binnenkort ook gehoor 
aan geeft, is het verzoek van de Amerikaan Tom 
Bennett (niet te verwarren met de zanger) om 
een schilderij te maken van zijn dochter. “Dat is 
weer eens iets anders, schilderen doe ik graag.”

Rein Wolters 

Micky en Eddy Doorenbos bekijken in hun gezellige woonkeuken hun vele albums met knipsels en foto’s. Eddy toont de hoge on-
derscheiding die hij op 10 december 2006 voor zijn repertoire kreeg van de Internationale Sinatra Society-Holland. Foto Ellie Schop

- Toon Hermans (links) en Eddy Doorenbos waren dik met elkaar bevriend, zoals blijkt op deze foto uit 1984 
toen de twee graag poseerden. Foto privébezit -

Onvergetelijk
op reis met 
50+Vakantieclub
De vakantiegids 2007 van de 50+ 
Vakantieclub is uit. Acht bijzondere 
reizen heeft Marijke Huyskes in haar 
kleurrijke brochure opgenomen en ook 
nog eens zes dagtochten van bijzonder 
kaliber. Deze zijn afgestemd op men-
sen van 50+ die redelijk ter been zijn. 

Klein, héél fi jn en uitstekend verzorgd. Deze 
kwalifi catie past bij de Rotterdamse 50+ Vakantie-
club van Marijke Huyskes, die dit jaar de twintigste 
verjaardag viert. Destijds is de club opgericht om de 
vakantie-impasse te doorbreken tussen ‘gewoon en 
extravagant’. Iedere vergelijking met programma’s 
van andere reisorganisaties gaat mank. Dat komt 
door de bijzondere formule en constructie die de 
50+ Vakantieclub de deelnemers biedt met een zeer 
persoonlijke benadering, begeleiding en extra luxe 
als speerpunten.
De reizen van 
Marijke Huyskes 
zijn van hoog 
niveau, tot in 
detail verzorgd, 
inclusief alle 
excursies
en entrees 
onderweg. Dus 
ontbijt, koffi e 
met gebak, 
lunch, diner, 
busexcursies,
concerten,
dans- en amu-
sementsavonden, afscheidsdiner en bagage-, reis- en 
ongevallenverzekering. Nooit zijn er onverwachte 
uitgaven en er hoeft vooraf thuis geen papierwinkel 
doorgeworsteld te worden om zelf verzekeringen in 
orde te brengen.

Persoonlijke begeleiding
Voorgaande opsomming is geen opgesmukte recla-
meboodschap om nieuwe deelnemers over de streep 
te trekken. Wie eenmaal één keer is mee geweest 
met de 50+ Vakantieclub, zal niet snel overwe-
gen ergens anders te boeken. De boekingsprijs is 
weliswaar hoger dan elders, dát gebiedt de waarheid 
te schrijven, maar in de reissom is álles inbegrepen. 
Niet de drankjes tijdens de vakantie. Dát, en voor het 
kopen van een souvenir of ansichtkaart, is in feite het 
enige waarvoor de portemonnee meegenomen moet 
worden.
Alle reizen zijn all-in en Marijke begeleidt ze in 
persoon. Vertrekken en arriveren geschiedt van vaste 
plaatsen in Rotterdam: Kruisplein, Zuidplein en 
Alexanderpolder.
Marijke Huyskes is van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en 12.00 en 14.00 en 17.00 uur op 
010-4550697 bereikbaar voor informatie. Maar 
ook per e-mail: vakantieclub@hetnet.nl of via 
www.50plusvakantieclub.com

Musicus John Verkroost is een van de optredende 
artiesten tijdens reizen van de 50+ Vakantieclub 
Foto Ellie Schop
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De Oud-Rotterdammer zoekt:
Een ervaren advertentieverkoper die zich enkele 

dagen per week wil inzetten voor De Oud-Rotterdammer.

Uw werkgebied ligt voornamelijk aan de westzijde van de stad.

De Oud-Rotterdammer verwacht van u
enthousiasme en hart voor de krant.

Onze voorkeur gaat uit naar een m/v uit de doelgroep (50+)

Bent u in het bezit van een auto en wilt u graag wat bijverdienen, neem dan 
contact op met:

Fred Wallast
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180-322575
Email: info@deoudrotterdammer.nl

Leren meubels spuiten

09
01
06

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

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

Bel  0186-603268 voor een prijsopgave

ECONOLOGISCH  DE  BESTE ®

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

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

Car Cleaning
SORGUN

Showroom klaar!

Wij maken uw auto 
als nieuw van binnen 

en van buiten

vanaf  € 49,95

UW VOORNEMEN
VOOR 2007...
DE WARE LIEFDE
VINDEN ?

Op zoek naar een partner voor een
duurzame relatie?

Ruim 75% van de ingeschrevenen
ontmoet bij ons de juiste persoon!

* Grootste bureau
* Erkend AVR
* Geschillencommissie

Bel voor een eerlijke voorlichting:
 Mevr. van Dalen : 010-4660419

Gratis brochure:
 Postbus 1432, 4700 BK Roosendaal

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL

MEUBELSTOFFEERDERIJ
CAPITON

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

Nassaustraat 94
Rotterdam

Tel. 010 - 4231620
www.stoffeerder.nl

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

Erkend gediplomeerd meubelstoffeerdersbedrijf

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

We zwierven door heel Rotterdam en wisten overal de 
weg. We lieten ons als echte havenbaronnen per koets 
verplaatsen. Onze koets was dan natuurlijk de slepers-
wagen. Zelfs de bootwerkers lieten zich op die manier 
vervoeren. Voor ons, kwajongens, was het een must 
helemaal achterop te gaan zitten, zodat de voerman 
niet met zijn zweep bij je kon komen.

In de Albrecht Engelmanstraat had 
je de stallen van Barendrecht en 
als daar geen mogelijkheid was op 
te stappen, dan liepen we richting 
Koushaven. Even langs de visafslag 
aan de Middenkous, een paar verse 
mosselen scoren (net zo lekker als 
oesters), luisteren naar de afslager 
die op een zangerige wijs en voor 
ons bijna onverstaanbaar stond te 
mijnen, en dan naar de stallen van de 
APC in de Badstraat. In de Vierha-
venstraat bij café “de Bierbron” was 
een drinkbak voor de paarden die 
daar voorbij kwamen. We dronken 
daar zelf ook uit. Hadden we beet, 
dan reden we over de Westzeedijk 
langs de loodsen van “van Gent en 
Loos”, richting Haringvliet. Daar 
stapten we meestal af, want daar 
werd bruine suiker verscheept en 
matten met rozijnen in binnensche-
pen geladen en een handje met bruine 
suiker of rozijnen was nooit weg, 

daar kon geen snoepwinkel tegen op.

Rijpe pruim
Aan de Boompjes lagen altijd 
een paar kleine zeebootjes. Onder 
anderen de Batavier-lijn van de 
rederij Wm. Muller. Het was daar 
altijd druk met schepen, bootwerkers 
en sleperswagens. De grootste pret 
was natuurlijk om via de trossen aan 
boord van zo’n zeebootje te klim-
men, alleen stond er toevallig altijd 
iemand je op te wachten aan dek en 
die schopte jou dan weer naar bene-
den. Ja, en dan viel je wel eens in het 
water. Het overkwam mij ook eens. 
Ik zwom gelukkig als een zeehond, 
dat moest van mijn vader, anders 
mocht ik niet meevaren op de water-
boot. De zeeman, die mij boven aan 
dek stond op te wachten, schudde net 
zolang aan de tros waaraan ik hing 
tot ik als een rijpe pruim in het water 
viel. Ik probeerde nog een mooie 

duik te maken, maar dat lukte maar 
half. Gelukkig kwam ik er makkelijk 
uit, want je had overal van die ijzeren 
ladders naar de wal, maar daar stond 
een politieagent me op te wachten. Ik 
kreeg een paar opvoedende klappen 
op mijn achterkant (ze heetten toen 
nog geen Oom Agent, ze waren niet 
makkelijk en hun handjes zaten nog 
wel eens een beetje los) en ik stoof 
naar huis. Niks ritje op een slepers-
wagen, ik had het koud en teveel 
haast om in het wandeltempo van de 
trekpaarden naar huis te gaan.

In de teil
Ik was met mijn elf jaar maar een 
klein opdondertje en de bel zat 
helemaal bovenaan de deurpost. 
Ik dreunde dan met mijn achterste 
tegen de voordeur en klepperde 
met de brievenbus tot mijn moeder 
opendeed. Ik trof het niet. Het was 
mijn moeders verjaardag. Opoe Mer-
relaar en alle zussen van mijn moeder 
uit Rotterdam Zuid waren op visite. 
Allemaal moesten ze lachen, mijn 
moeder gelukkig ook. Ik werd in een 
teil warm water gestopt en schoon-

geborsteld. Kun je je dat voorstellen, 
met al je tantes om je heen, gillend 
van het lachen. Als ik daar nu aan 
terug denk, kan ik er ook om lachen, 
maar het maakt me ook een beetje 
verdrietig.

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

De haven was van ons...
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’t Paviljoen 
halteplaats voor interviews
Cafés hebben als halteplaats een belangrijke rol vervuld in mijn werkzame leven. Nu kom ik er nauwe-
lijks meer. Hangen op een barkruk is nooit iets voor mij geweest. Mijn al vroege kennismaking met de 
horeca kwam doordat ik als kind nogal eens knechtje was van een melk- of broodbezorger. Die spoelden 
hun twaalfuurtje weg met een kopje koffi e en het liefst in een café of in een vestiging van de Volksbond.

Als kind vond ik cafés bijzonder en op 
mijn zwerftochten stond ik meestal even 
stil om door een caféraam naar binnen te 
gluren. De Maastunnel en het Park aan 
de noordkant van de Nieuwe Maas had ik 
reeds ontdekt, evenals straten en pleinen 
in Hillesluis, Feijenoord en het Noor-
dereiland. Vanuit de Pantserstraat, mijn 
poortwoonstraatje in Hillesluis, maakte 
ik steeds langere tochten. Het Karel de 
Stouteplantsoen in Charlois kon, toen 
ik het had gevonden, mijn waardering 
wegdragen. Zeker de muziektent in het 
midden van het groene gazon, want deze 
leek op die op het Afrikaanderplein, waar 
ik al eens had staan kijken naar muziek-
makende mannen. 
Mijn belangstelling gold ook café ‘t 
Paviljoen op de Wolphaertsbocht aan de 
zuidkant van het plantsoen. Het gebouwtje 
was me opgevallen vanwege de bijzondere 
ligging en de charme die het uitstraalde. 
Bovendien vond ik de glas-in-loodramen 
mooi. Dat ik er een paar jaar later (ik was 
toen dertien en spijbelde van school als 
het in mijn fi nanciële kraam te pas kwam) 
mijn boterhammen zou opeten, dan wist ik 
op dat moment uiteraard niet.

Interviews
Ik hielp ‘tante’ Cor de Rijke met het in 
Oud-Charlois aan huis bezorgen van 
tijdschriften als de Panorama, Libelle, 
Margriet en Donald Duck. Zij woonde aan 
het Benneveld in Zuidwijk en haar man 
Aad werkte bij de constructiewerkplaats 
en machinefabriek van Braat N.V. aan de 
Doklaan 22.
Woensdag en donderdag waren de bezorg-
dagen. Die onderbraken we omstreeks 
het middaguur. Dan gingen onze fi etsen 
tegen de pui van café ’t Paviljoen. Daar zat 
echtgenoot Aad, die ook schafttijd had, al 
te wachten. Onder het genot van een kop 
overheerlijke koffi e schrokten we onze 
boterhammen naar binnen, want langer 
dan twintig minuten kon je niet op één kop 
koffi e blijven zitten.
In de jaren tachtig gebruikte ik het café 
vaak voor het afnemen van interviews 
voor mijn wekelijkse rubriek ‘Moeje-
luistere’ in Het Vrije Volk. Met heel wat 
bekende en ook minder bekende mensen 
heb ik in ‘t Paviljoen menig kop koffi e 
opgeslobberd. Met Netty Rosenfeld van 
de VPRO heb ik er ook nog opnames 
gemaakt voor een tv-programma over 

de opkomst van ultra-rechtse partijen in 
Charlois. Niet dat het café een broeinest 
was van zulke mensen, maar omdat van 
een aantal vaste bezoekers bekend was dat 
ze geen blad voor de mond namen. 

Wereldhaven
In de jaren zestig was café Wereldhaven 
van ‘ome’ Willem en ‘tante’ Cor van 
de Boom op de hoek van Pleinweg en 
Verschoorstraat een vast rustpunt. Bij 
hen dronk ik, zeker als het koud was, een 
vieuxtje en smikkelde ik een schoteltje 
Kips leverworst weg. Zoon Wim kwam 
in die periode in de zaak. Hij ontwik-
kelde zich tot een bekwaam barkeeper en 
werd zelfs enkele jaren uitgeroepen tot de 
beste biertapper van het land. Jonge Wim 
verruilde de zaak, nadat hij deze van zijn 
ouders had overgenomen, voor café-petit-
restaurant Hollandia op de hoek van Sluis-
jesdijk en Waalhaven o.z. Uiteraard onder 
de naam Wereldhaven. Café Wereldhaven 
aan de Pleinweg heette vanaf dat moment 
New Hollandia.
Soms dronk ik ook een kop koffi e in café 
van de legendarische Feijenoord- en Oran-
jespeler Puck van Heel op de hoek Bas 
Jungeriusstraat/Wuysterstraat. Puck kon 
boeiend vertellen, evenals zijn barkeeper 
Boelo Boerma, die naderhand de zaak 
van Van Heel overnam. Hoewel Boerma 
en zijn vrouw hun stinkende best deden, 
zo sfeervol als toen Puck van Heel zelf 
de kelkjes nog vulde, is het nooit meer 
geworden.

Café Havenzicht van Jan Neerhout aan de 
Hillelaan was jarenlang een vaste halte. 
Maar dan ’s avonds als ik op reportage 
was geweest en geen zin had om op de 
redactie te gaan schrijven. Via zijn tele-
foon belde ik mijn verhaal door naar de 
stenotypiste op de redactie, die het verhaal 
keurig uitgetikt op mijn bureau achterliet.

- Links het Karel de Stouteplantsoen met café ’t Paviljoen. Tramlijn 2 reed in 1964, toen deze foto werd gemaakt, nog over dit gedeelte van de Wolphaertsbocht naar de Grondherenstraat 
Foto collectie Rein Wolters  -
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200 jaar Sportfondsen-
baden Rotterdam
De vier Sportfondsenbaden in Rotterdam 
bestaan in 2007 samen 200 jaar. Deze 
mijlpaal wordt uitgebreid met de bezoekers 
van deze vier zwembaden gevierd met leuke 
activiteiten, zoals een expositie ‘Historisch 
Zwemjaar’, een spaaractie voor het ‘Grote 
Zwembadspel’, themaweken voor kinderen 
en sponsorzwemmmen voor KiKa (Kinderen-
Kankervrij).

Rotterdam is een echte sportstad, mede door het grote 
aantal zwembaden in de stad. Van de dertien zwem-
baden worden er vier door Sportfondsen Nederland 
N.V. geëxploiteerd. Dit zijn het Oostelijk Zwembad 
(75 jaar), Sportfondsen Rotterdam Noord (70 jaar), 
Recreatiecentrum Oostervant (25 jaar) en Recreatie-
centrum Zevenkampse Ring (25 jaar). Deze sport- en 
recreatiecentra worden sinds vijf jaar bestuurd door 
de Stichting Samenwerkende Zwembaden Rotterdam. 
Samen tweehonderd jaar Sportfondsen in Rotterdam.

Bol van de activiteiten
Een van de activiteiten, de expositie ‘Historisch 
Zwemjaar’, richt zich op de historie van de Sport-
fondsenbaden in Rotterdam en het zwemmen in het 
algemeen.

In 1932 opende het Oostelijk Zwembad haar deuren, 
kort daarop gevolgd door Sportfondsen Rotterdam 
Noord (1937). In 1982 kwamen de recreatiecentra 
Oostervant en Zevenkampse Ring daarbij. Dat biedt 
voldoende materiaal voor een mooie expositie. Vanaf 
2 januari rouleert de interactieve expositie binnen de 
vier accommodaties die voor menig bezoeker een 
feest der herkenning zal zijn. 
Zwemmen is geschikt voor jong en oud, dun en dik 
en wordt beoefend in alle culturen. Om de ontspan-
ning door te zetten in de huiselijke kring hebben de 
Rotterdamse Sportfondsenbaden een gezelschapsspel 
uitgebracht; Het Grote Zwembadspel, dat bezoekers 
van de Sportfondsenbaden van januari tot en met 
maart bij elkaar kunnen sparen. En zo volgen nog 
veel meer acties in 2007.

KiKa
De Sportfondsenbaden tonen hun maatschappelijke 
betrokkenheid door tijdens het feestjaar stil te staan 
bij kinderen waarvoor het niet zo gewoon is te zwem-
men. Daarom is er het hele jaar aandacht voor KiKa, 
een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar 
betere en snellere genezingsmethoden voor kinder-
kanker.
De Sportfondsenbaden in Rotterdam bieden naast 
binnen- en buitenzwembaden, ook horecagelegen-
heden, sporthallen, squashbanen, bowlingbanen, 
fi tnesscentra, vergaderruimten en kinderopvang. 
Natuurlijk worden ook deze bezoekers komend jaar 
in de watten gelegd, maar vooral voor de bezoekers 
van de zwembaden van Sportfondsen Rotterdam 
wordt 2007 een spetterend jaar. 

- Een muziektent, zoals deze op het Afrikaanderplein, stond tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw ook in het Karel de 
Stouteplantsoen. Op de achtergrond de St.-Franciscuskerk, huize Assisi en clubhuis Sarto Foto 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

www.lancar.nl
de goudsmid

Schiestraat 16-18 (dichtbij Hofplein en openbaar vervoer)

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

Dansen voor senioren op zondagmiddag 21 januari!
Van 13.30 - 16.00 uur bij:

Danslessen voor Senioren
op woensdag en donderdag overdag

1988 - 2007

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

www.deoudrotterdammer.nl
Virtuele boek/cd-winkel voor Oud Rotterdammers
BESTELBON
❏ CoxColumns 12,90
❏ Bruggen in Oud Rotterdam 14,95
❏ Ogen als schoteltjes 16,95
❏ Mijn Looppad  14,00
❏ Onder de Trap  15,00
❏ Rob, Babyboomer  13,95
❏ Rotterdamse Stegen  14,95
❏ Mijn Vader die in de hemel is  16,95
❏ Waltzing the waves 12,95
❏ Schot voor de boeg   6,95
❏ Dwarsliggers   9,90
❏ Witte de With, so cool 24,90
❏ Waltzing the waves 12,95
❏ Opgegaan in Lucht 

(Herinneringen aan jazz in Rotterdam) 21,50
❏ Obers per uur 14,95

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

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

❏ + Verzendkosten              3,95
   

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

Email

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

Bezoek ook www.deoudrotterdammer.nl
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In het spionnetje

door Aad van der Struijs

Als het nieuwe jaar net vijf dagen oud is, verdwijnt er door brand een gebouw waar ik de 
leukste (jeugd)herinneringen aan bewaar. De laatste jaren was het gebouw getooid met 
de fraaie naam ‘Partycentrum Palace’, maar voor mij was het gewoon Feestzaal Palace in 
de Zomerhofstraat.

In vele opzichten was dit nood-
gebouw(!) een feestzaal voor mij: 
ik ontmoette Sint Nicolaas daar, 
maar zong er ook gewijde liedjes 
onder de Kerstboom. Ik zag er 
artiesten als Jan Blaaser en Cees 
de Lange optreden, maar hoorde 
ook de eerste songs van tiener-
zangeres Willeke Alberti. Ik zag 
er dansparen aan regionale wed-
strijden deelnemen en verbaasde 
me over de vingervlugheid van 
Fred Kaps.
De herinneringen zullen zeker 
niet verdwijnen, maar het sinds 
1941 bestaande Palacegebouw 
zal mijn gedachten niet meer 
ondersteunen. Ach, we wisten het 
al vanaf het begin: Palace was 
slechts tijdelijk en moest een keer 
verdwijnen. Dat het tijdelijke 
bijna 56 jaren duurde, kon nie-
mand bevroeden.

Een begrip in Rotterdam zijn 
altijd de Clubhuizen van ‘De 
Arend’ en ‘De Zeemeeuw’ 
geweest. Ik mocht er niet naartoe, 
want het was niet goed genoeg 
voor mijn christelijke ouders. 
Voor mijn zussen en mij waren er 
de clubhuizen van ‘De Haven-
loods’. Daar was niets mis mee, 
getuige het feit dat mijn jongste 
zus de man van haar leven in het 
Voor- of Achteronder heeft leren 
kennen.
Goed, ‘De Arend’ en ‘De Zee-
meeuws’: Steeds meer clubhuis-
gasten van toen zijn nu op zoek 
naar hun vriendinnen en vrien-
den. Agnes van Wingerden-de 
Boek coördineert die zoektocht 
en heeft daarom een speciale 
website geopend: http://www.
klubhuisdearendendezeemeeuw.
nl .
Op deze site kan je veel lezen 
over de clubhuizen van toen, 
maar ook de nodige foto’s 
bekijken. Ook niet Internetters 
zijn welkom bij Agnes; als je bv 
op de Goudsesingel, de Schie-
kade, de Spiegelnisserkade, de 
Persoonshaven, de Tollensstraat, 

de Van der Werfstraat, de Texel-
sestraat, de Stampioenstraat, de 
Kaapstraat, de Gouderijweg, de 
Molewaterweg of de Jacob Lois-
straat bij ‘De Arend’ en/of ‘De 
Zeemeeuw’ kind aan huis was, 
moet u bellen naar 010-2183638.
Agnes wil de hele geschiedenis 
van de clubhuizen verzamelen en 
te zijner tijd daar een boek over 
uitgeven. Al uw verhalen, maar 
ook uw foto’s uit die tijd, zijn van 
harte welkom.

Het is bekend, dat mensen de 
vreemdste dingen sparen. Of het 
nu theelepeltjes of suikerzakjes 
zijn, of er hongerig gekeken 
wordt naar tuinkabouters of mo-
del vrachtauto’s, of het nu oude 
fotocamera’s of oude wapens 
betreft, altijd is er wel iemand die 
het spaart.
Wanneer het Rotterdamse dingen 
aangaat, vallen de verzamelaars 
over elkaar heen. Stadsplattegron-
den, ansichtkaarten, RET-route-
kaarten, oude en nieuwe foto’s, 
tram- en busfoto’s, (zee)schepen, 
havengezichten, Rotterdamse 
dag- of fotoboeken en nog veel 
meer zijn gevraagde artikelen 
bij die Rotterdam-verzamelaars. 
Misschien ben ik wel één van 
hen, want ik laat niet snel een 
Rotterdamse foto los.
Arnold Tak uit Waddinxveen is 
nog gekker; hij verzamelt echt 
alles over Rotterdam. Hij liet me 
weten, en wellicht kunt u hem 
helpen, “Ik heb nog ruimte voor 
prentbriefkaarten en fotokaarten 

en particuliere foto’s van Rot-
terdam met name van de Stads-
driehoek en het gebied ten westen 
daarvan tot aan de Schie. Verder 
zoek ik reclameansichtkaarten, 
ansichtkaarten van horecagele-
genheden (in- en exterieur) en 
van Rotterdamse artiesten. Ik 
ontvang ook graag naslagwerken 
over Rotterdam, zoals telefoon-
gidsen, plattegronden en adres-
boeken van Rotterdamse kerken, 
scholen, bedrijven, verenigingen 
en bedrijven.”
Arnold Tak stelt uw medewerking 
zeer op prijs; hij verzekert me, dat 
hij, bij onbekend materiaal, bereid 
is ‘diep in de buidel te tasten’.
Via Internet is Arnold te bereiken 
via arnoldtak@planet.nl; telefo-
nisch hoort u hem als u 0182-
610349 belt.

Mijn oproep om hulp bij een foto 
waarop ik als 8(?)jarige bij een 
welpengroep stond, leverde één 
telefonische reactie op. Maar ’t 
was wel een reactie, waar ik wat 
aan had. De reactie was daarnaast 
zeer komisch.
Aad van der Meer uit Charlois 
belde me en vertelde, dat hij nu 
voor de 2e keer met mij op een 
foto in deze krant stond. Maan-
den geleden had ik een foto van 
mezelf met buurtgenootjes bij het 
standbeeld van Piet Heyn geplaatst 
en op die foto had hij zich uiterst 
links opgesteld. Zijn zus Hennie 
had destijds alle gewenste info aan 
me gegeven en that was that!

Van der Meer had nu de welpen-
foto gezien, herkende mij en ook 
een jongetje op de voorgrond. 
Dat jongentje kwam hem bekend 
voor, maar wie was dat nou? Hij 
pijnigde z’n hersens, maar kwam 
geen klap verder. En daarmee kon 
hij mij nog steeds niet helpen.
Toen hij een veertien dagen later 
bij z’n zus Hennie op bezoek was, 
vroeg deze aan hem of hij zich-
zelf nog in De Oud Rotterdammer 
had gezien. Aad ontkende dat en 
Hennie toverde de krant tevoor-
schijn: Aad zag dat waar ik rechts 
op de foto sta, hij uiterst links te 
zien is.

En toen wist hij ineens waar hij 
dat jongentje op de foto-voor-
grond van kende!
Hij en ik hebben bijna geen 
herinneringen aan dat welpenge-
doe; ’t speelde zich af in de Van 
Speykstraat en was opgezet door 
het Leger des Heils Rotterdam. 
Verder blijft ons geheugen steken 
in een grauwe mist, die verleden 
heet.

Wanneer je, zoals ik, een kater al 
18 jaar in je huis hebt rondlopen, 
dan maak je je zorgen over het 
feit, dat deze kat de laatste tijd 
iedere nacht ‘hart en longen’ 
staat uit te kotsen. Vaak is in het 

braaksel een haarbal te ontdek-
ken, maar meestal niet. Een 
mededeling van de dokter is, 
dat het beestje ‘aan het eind van 
zijn latijn is’, maar dat weiger 
ik te geloven. Als ik zie, hoe hij 
met een 8 jaar oude poesgenoot 
omgaat, hoe hij kunstmuizen ach-
terna zit en hoe hij vol belang-
stelling langsvliegende meeuwen 
bekijkt, dan zie ik wel dat hij oud 
is, maar (nog) niet aan het eind 
van de rit. Ik zoek de problemen 
in zijn voedsel: is de gewone 
brokjes- en patéblikvoeding nog 
wel geschikt voor mijn Rambo? 
Tussen mijn lezeressen en lezers 
moet vast iemand zitten, die dit 
probleem kent.
Ik denk dat De Oud Rotterdam-
mer dé krant voor 50-plussers is, 
om dit locale probleem even op 
te lossen.

Tot slot: wellicht had ik met dit 
stukje kopij moeten beginnen, 
maar ’t is beter laat dan nooit!
Zowel als reactie op mijn ‘Waar-
was-dat-nou rubriek’ als ‘In-het-
Spionnetje’ ontving ik tientallen 
beste wensen voor het nieuwe 
jaar. Ik dank u allen daarvoor.
Mijn jaarwisseling heb ik in ge-
paste deemoed doorgebracht: met 
mijn vrienden had ik een brui-
sende Oudejaarsavond, natuurlijk 
had ik veel te veel aan ‘happen en 
snappen’. Dat werd helemaal te 
veel, toen mijn buurman (Neen, 
neen, neen. We noemen geen 
namen) om 00.10 uur mijn party 
en mij uitnodigde om nog even 
verder bij hem en z’n gezelschap 
verder te feesten.
’t Was jammer dat ik niet mocht 
fotograferen, want anders had u 
hier foto’s gezien…………..
Iedereen toch nog een fi jn, ge-
zond en gelukkig nieuwjaar!
Spionneur

- Rambo -
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -fl ats in Groot Rotterdam staan de krantenrek-
jes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio. 
Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam
 Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven 
 Looiershof 1
Deelgemeente Charlois
 Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde
 Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Crooswijk
 Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord
 Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie 
 Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander
 Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof
 Romeynshof
C 1000
 Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord
 Briandplaats
Edah
 Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn 
 Hesseplaats 13
 Kleiweg Rotterdam
 Benthuizerstraat R’dam
 Mathenesserplein R’dam
 Nieuwe Binnenweg, R’dam
 Bentinckplein R’dam
 Zuidplein Hoog 622
 Oudedijk, Kralingen
 Krabbendijkestraat 10
 Vuurplaat 340
 Streksingel 69
 Vasteland 108
 Goudse Rijweg
 Lijnbaan 121
 Mya van Yperenplein 89
Boumankliniek
 Pr. Constantijnweg 127 
Sigarenhandel Groen
 Schieweg 139
Sigarenwinkel de Wolbocht 
 Wolphaertsbocht 46
Vestia
 Schere 31
Multishop Boden
 Rijnwaterstraat 51
Wijkwinkel IJsselmonde
 Kreileroord 222
Wijkcentrum Heijplaat
 Victorieuxstraat 20
Buurtcentrum Tuinenhove
 Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus
 Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen
 Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk
 Dreef 83
’t Kopblok
 Riederlaan 200
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
Rotterdam Store
Spaanse Poort 26

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
Multishop
L. Hilleweg 59
Patatzaak Jason’s Place
Olympiaweg
Tabakshop
Dumasstraat 233

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

Pernis
Wijksecretarie Pernis
 Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis
 Pernis

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

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

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

Maassluis
Bibliotheek Maassluis
 Uiverlaan 18
Konmar 
 Koningshoek 
C 1000
 Lang Boonestraat 31 
Albert Heijn
 Mesdaglaan 199 

Bottelier Zonneveld
 Mesdaglaan 231 
De Vloot
De Vliet

Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis
 Stadsplein
Bibliotheek
 Stadsplein 39
Nic Visser
 Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis
 Capelle a/d IJ
Edah   
 ’s Gravenland
Café Kaatje   
 Picassopassage 8

Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek
 Nachtegaalstraat 8
Edah
 WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf
 WC De Korf
Spar
 Stad en Landschap 
Wijkgeb. Gouden Regen
 Gouden Regen 
Super de Boer
 Raadhuisplein 87 
’t Kaerthuys 
 Cascade 1 
Super de Boer
 De Korf 8 
Crimpenersteyn
 Zandrak 
Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
 De Lairessestraat 13a

Hellevoetsluis
Bibliotheek Hellevoetsluis
 Woordbouwerplein 1

Eetcafé ’t Verschil 
 WC De Struytse Hoek
Albert Heijn 
 Evertsenplein 68
 WC De Struytse Hoeck
Plusmarkt
 Branding 
Plusmarkt Trommel
 Moriaanseweg 46 
M C D 
Forel 2E  
C1000    
Konmar
 WC De Struytse Hoeck
Spar
 Oudenhoorn

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-
centrum
Zorgcentrum Borgstede
 Marjoleinlaan

Barendrecht-
Carnisselande
Dienstencentrum
Waterpoort
 Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
 Middeldijkerplein

Kapsalon ‘Heren Haar’
 Avenue Carnisse 95
Albert Heijn
 Carnisse Veste
Primera
 Carnisse Veste
Hans Anders
 Carnisse Veste

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

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

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

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

Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice
 Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum
 Smitshoek 18

Zuid-Beijerland
Herenkapper ‘t Kruintje
 Gravin Sabinastraat 2b

Hoek v. Holland
Wijkcentrum De Hoekstee
 Mercatorweg 50

Overige
Bibliotheek Barendrecht  

Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard 

Dorpsstraat 34

Oproepjes
Henk Visser
Rina Keizer-Hoegee (geboren in 1933 op de 
Kleiweg te Schiebroek) wil graag in contact 
komen met oud-collega Henk Visser die in de 
jaren 52/53/54 bij Wiener en Co werkzaam was in 
het Groothandelsgebouw. Henk zal nu rond de 65 
jaar zijn. Gaarne reacties naar tel. 0111-402966 
(dochter) of email naar dekee@zeelandnet.nl.

Kathy de Brabander
--------------------------------------------------------
Geachte redactie,
Ik lees elke keer met veel nostalgisch plezier “De 
Oud Rotterdammer” en daarin zie ik de rubriek 
‘Oproepjes’ waarin gevraagd wordt naar personen. 
Nu heb ik de moed verzameld om via uw rubriek 
in contact proberen te komen met familieleden 
i.v.m. De Familiestamboom.

Ik ben op zoek naar de familie Janse, die woonden 
aan het Heiman Dullaertplein nabij de Schoon-
derloostraat. Ik weet nog dat het mijn Tante Anna 
was en Oom Bertus. Ze hadden een zoon die in 
de jaren vijftig al bezig was met de familiestam-
boom. Ze hadden ook een dochter, Anna, gehuwd 
met ene “Fritsey”; van deze naam daar weet ik 
de juiste schrijfwijze niet. Ik weet nog dat ze een 
radio/TV zaak hadden in de Rosier Faassenstraat, 
nabij het Bospolderplein.
Ik zou erg graag in contact komen met de nazaten 
van Gerrit van der Kubbe en Griet van Zanten, die 
in Bergschenhoek woonden. Alle info is welkom.

R.J.v/d Kubbe, 3042 CX Rotterdam
info@r-van-der-kubbe.speedlinq.nl

---------------------------------------------------------
Schonebergerweg
Van 1938 tot 1942 bezocht ik de meisjesmulo 
aan de Schonebergerweg in Rotterdam, hoofd 
mejuffrouw Baerveldt. Ik zou graag willen weten 
hoe het met drie vriendinnen van mij is gegaan na 
schooltijd, te weten Lien Koot, waarmee ik op kan-
toor heb gezeten bij de Haka, Stien Roumen, die 
later in het Sportdorp woonde en Lena Kriesch, 
die omgeving Staringplein woonde. Het lijkt mij 
leuk wat van ze te horen.

Annie Karreman-Dubbeldam
Schutwant 14, 3192 JS Hoogvliet Rt
telf.010 4161775
e-mail w.karreman@tiscali.nl

--------------------------------------------------------
Rabeling
Mijn naam is Anneke Rabeling. Ik ben al jaren 
bezig met onze stamboom. Er is een hiaat in onze 
stamboom. Mijn man zijn vader, Johannes Hen-
drikus Rabeling, is geboren in een kindertehuis in 
Rotterdam in Overschie op 27-01-1923. Kent
iemand dit kindertehuis en misschien de naam 
ervan? De moeder, Jannetje Maria Rabeling, was 
zwanger toen ze 19 jaar oud was. Ze was niet 
getrouwd, dus een schande in de familie. Op dit 
moment is iedereen overleden die er iets vanaf 
wist. Het werd toen doodgezwegen. Een naam is 
ooit naar boven gekomen van de vader van Johan-
nes. De achternaam van Bergen Henegouwen. 
De ouders van Jannetje hadden een café aan de 
Botersloot. Heeft iemand een aanvulling op deze 
gegevens. Zelf ben ik van oorsprong Rotterdam-
mer en geniet van alle verhalen. En omdat er 
zoveel antwoorden op de oproepjes binnenkomen 
heb ik ook maar de stoute schoenen aangetrok-
ken.

r.rabeling@tiscali.nl
Merwedehof 6, 3134 NZ Vlaardingen

--------------------------------------------------------
Sanatorium
Heeft iemand nog foto’s van het sanatorium van 
Hoek van Holland? Ik heb daar als kind een jaar 
moeten kuren vanwege tbc; het was in 1948.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

J.J. Verbrugge, omabloem@caiway.nl
---------------------------------------------------------
Annie Faassen
Hierbij wil ik namens mijn zwager, Theo de 
Koning, een oproepje doen om Annie Faassen te 
vinden. Zijn en haar ouders waren vroeger vrien-
den en Annie en haar familie woonden destijds in 
de Bloemkwekerstraat in Rotterdam, boven het 
bedrijf waar beide vaders werkten, n.l. Ciolina. Het 
was in de jaren ’52-’55.
Hij zou graag willen weten hoe het haar is vergaan 
in al die jaren.

Fien de Koning-v.d.Donker
Rietdekkerij 55, 2993 CS Barendrecht.
vddonker@planet.nl, Tel. 0180532048 

-------------------------------------------------------
Van Helden
Uit de nalatenschap van mijn ouders kwamen 
fotoboeken te voorschijn met foto’s van mensen 
waarvan wij zeker weten of zij zijn overleden 
of nog leven. Op één van de foto’s stonden 
uitgebreide gegevens waarmee wij aan de slag 
willen gaan.

Kornelis van Helden - Clara Wander, de ouders
Petra Francina Hendrina  van Helden, geboren 
26-4-39, Joop van Helden, geboren 1942?, Lidia 
van Helden, geboren 1945?
Zij hebben tot 1955 aan de Zwaanshalskade 70b 
gewoond in Rotterdam Noord en van 1955 t/m 
1982 Navanderstraat 10 d in Blijdorp.
Als iemand hen of familie kent, wilt u hen s.v.p. 
met ons in contact brengen. 

P.Verhoeven
Overschiese Kleiweg 726, 3045 LP Rotterdam
010-4664977, Houtworm@tiscali.nl 
Of pverhoev.1@hccnet.nl

--------------------------------------------------------
Schoollied
Ook ik was van 1950 – 1952 leerling van de 
Industrieschool voor meisjes. Wat Gré v.d. Does 
schreef was allemaal zo herkenbaar. Ik heb con-
tact met haar gezocht, omdat ik mij herinnerde 
dat er een schoollied bestond. We hebben beiden 
in oude schriften gezocht, maar helaas is het in 
de vergetelheid geraakt. Maar bepaalde strofen 
herinner ik mij nog. Het ging als volgt dacht ik.
“Bij ons worden banden van vriendschap gelegd
We werken en leren vereend en oprecht
We wassen en koken en naaien tezaam  
en maken ons zo voor de toekomst bekwaam
Maar ’t leven eist meer, ook verstand hoort erbij
Opdat elkeen van ons een goed huisvrouwe zij.”
Refr. ?
Het klop niet helemaal meer denk ik. Nu is mijn 
vraag : “Zijn er andere oud leerlingen die dat 
schoollied nog wel kennen of misschien nog in 
een schriftje tussen andere
nostalgie bewaard hebben ?

Ansje Schuring, Vloedlijn 1
3191 HS Hoogvliet Rt
mail  c.a.van.dijk@hetnet.nl

-------------------------------------------------------
Gezocht:
In 1965-1966 werkte ik bij Unilever en volgde een 
typcursus bij Schoevers. Daar was Anneke Boot 
mijn vriendin. Ze ging vaak met mij naar huis 
en mijn vader maakte dan bami met pindasaus. 
Ik ben erg benieuwd hoe het met Anneke is 
vergaan. Ook kwam er rond 1965 bij ons in de 
v.d. Veldelaan in Hillegersberg een melkboer en 
die had een hulpje genaamd Steef Wesseling. 
Hij woonde in Bergschenhoek en kwam op 
zaterdag wel eens bij ons kaarten. Ook gaf hij les 
in schoonspringen in het zwembad aan de van 
Maanenstraat. Via hem leerde ik Rinus Blits ken-
nen, hij werd mijn eerste vriendje, woonde aan de 
Rusthoflaan 13 in Crooswijk en had een zus Ineke 
en een broer Peter. Ook van Steef en Rinus zou ik 
graag eens iets horen.

Marja (de Jong) Willemse
De Indus 2, 5152 VC Drunen N.B.
0416-374193

-------------------------------------------------------
Thea Vlug
Ik ben op zoek naar Thea Vlug uit de Davidsstraat 
9. Zij was mijn eerste vriendinnetje.

Jan de Haan
emailadres jane30@hetnet.nl

-------------------------------------------------------
Gezocht
Wie kan mij meer vertellen over het melk-/krui-
denierswinkeltje van mijn overgrootmoeder (rond 
1900) aan het Haringvliet. Het nummer was 10 
en ernaast zat café ‘De Stad Antwerpen’ van J. 
van Veen. Mijn overgrootmoeder was de weduwe 
Kerkhof.

G.M. Karaivanof-Oosterling
’t Want 5, 3181 NE Rozenburg

-------------------------------------------------------
Tramongeluk
Omstreeks 1948 kwam ik samen met mijn 
maat Toon Maasland met een vrachtauto vol 
gebluste kalk van de Maasbrug afrijden. We 
draaiden linksaf de Boompjes op. Ik zag een 
tram aankomen en waarschuwde Toon, maar hij 
reed gewoon door en we reden pardoes frontaal 
in op de tram. De ravage was groot en we 
moesten naar het Coolziekenhuis om opgeknapt 
te worden. Wie kan zich nog iets van dit ongeluk 
herinneren of heeft er misschien foto’s van? Ik 
hoop op reacties.
H. Terlouw, J. Blankenstraat 60
3221 XH Hellevoetsluis, 0181-312995
-------------------------------------------------------
Davidsstraat
Ik zou graag in contact komen met oude beken-
den, die, net als, mooie herinneringen hebben 
aan de Davidsstraat. Ik zoek met name: Herman 
de Heer, Hans Jürhend, Ferry Schoonenberg, 
Gerard de Bruin, Aad en Leen van de Laan en 
Hans Keijzer om met hen ons verleden te delen.
Tino Bijvoets
Nieuwe Kerkstraat 79a, 3054 NG Rotterdam
010-4610379

●   U heeft al een 
  abonnement voor 

€ 49,90 p/jaar

Een abonnement op 
De Oud-Rotterdammer!
Wat moet u doen?
Maak voor een abonnement op de mooiste 
krant van Rotterdam 49,90 Euro over op giro 
4220893 t.n.v.  De Oud-Rotterdammer o.v.v. 
abonnement.
Vergeet niet uw adres-
gegevens te vermelden! 
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Puzzel mee en win !!!
De donkere dagen rond kerst en oud en nieuw lijken bij uitstek geschikt om lekker te 
puzzelen. Nooit eerder ontving De Oud-Rotterdammer zoveel oplossingen op de puzzel. 
Alleen al via email kwamen er meer dan vierhonderd!!! inzendingen binnen en dat is nog 
maar hooguit eenderde van het totaal aantal inzendingen. Moeilijk was het ook ditmaal niet, 
getuige het grote aantal juiste oplossingen, die luidde; Veel leesplezier in het nieuwe jaar. 
Nu de kalenders op zijn, mogen de winnaars deze keer een exemplaar van het boekje Cox 
Columns tegemoet zien. De gelukkigen zijn:

Horizontaal
1. gebogen ijzeren reep waarmee paarden beslagen worden; 7. wild zwijn; 13. naar aanleiding 
van (afk.); 14. gevaarlijke sprong (van acrobaten); 16. bloeiwijze; 17. kwetsuur; 20. afgemat; 
21. inkerving; 23. sterk ijzerhoudende grondsoort; 24. knolvormige eetbare wortel; 26. walm 
(damp); 28. klein paardje; 29. Belgische kiezelzandsteen; 31. inhoudsmaat (afk.); 33. radon 
(scheik. afk.); 34. spijskaart; 35. boomsoort; 37. rivier in Frankrijk; 40. bewonderaar van een 
artiest; 41. gereed; 43. wiel; 45. beteuterd; 46. gevangenverblijf; 47. heden; 48. emelt (larve); 
50. muzieknoot; 52. dameskledingstuk (afk.); 53. luchtig hol gebak; 55. Britisch Airways 
(afk.); 56. menseneter; 57. naamloze vennootschap (afk.); 58. omgebogen rand aan een 
metalen plaat; 60. Duitse N.V. (afk.); 61. windrichting (afk.); 62. ouderloos kind; 64. ooster-
lengte (afk.); 65. haarkrul; 67. muurholte; 69. plaaggeest; 71. Chinese rekenmunt; 72. deel 
van huis; 73. stengel; 75. nagerecht; 77. handgreep (klink); 79. lidwoord; 80. United States 
(afk.); 82. boterton; 84. watering; 85. vreemde muntsoort; 87. ledikantje voor baby’s; 89. ont-
kenning; 90. heftige beroering; 92. aanwijzend voornaamwoord; 94. claxon; 96. vlaktemaat; 
97. graansoort; 99. lofdicht; 100. afdeling tanks; 101. claxonneren.

Verticaal
1. door holografie verkregen beeld; 2. toegang; 3. free alongside ship (afk.); 4. werklust; 5. 
boomsoort; 6. katastrofe; 7. loge (gast); 8. voorgezette opleiding (afk.); 9. uitloper (loot); 
10. verpakkingsmateriaal; 11. vergelden; 12. god van de zee; 15. soort onderwijs (afk.); 18. 
roem; 19. jong dier; 21. electrisch geladen metalen deeltje; 22. telwoord; 25. bergweide; 27. 
vreemde muntsoort; 30. aanspreektitel voor een koning; 32. eenvoudig (simpel); 34. sappig; 
36. vogel; 38. verbrandingsrest; 39. niet parkeren (afk.); 40. ijzer (scheik. afk.); 42. dieren-
verhaal; 44. fabelmonster; 46. wanorde (bende); 47. mist; 49. laagte tussen bergen; 51. grie-
zelig; 52. kerkelijke straf; 54. Engels telwoord; 58. volksoverlevering (oude gebruiken); 59. 
krachteloos; 62. overblijfsel van een verongelukt schip; 63. zijn handtekening plaatsen; 66. 
in orde (afk.); 67. deel van bijbel; 68. selenum (scheik. afk.); 70. Amsterdams peil (afk.); 72. 
laaghartig mens; 73. sociaal economische raad (afk.); 74. werkschuw; 76. katachtig roofdier; 
78. namaak; 79. direkteur (afk.); 81. tennisterm; 83. hertensoort; 85. verdriet; 86; lusthof; 87 
windrichting; 88. afvoerkanaal voor water; 91. bid (Lat.); 93. titel (afk.); 95. plaats in Gelder-
land; 97. Japans bordspel; 98. tegenover (afk.).

G. Wielinga, Berkel en Rodenrijs
M.L.Hektor van Dongen, Ridderkerk
A. Huijgen, Oostvoorne
J. Rotmans,Rotterdam
A.P. Edelbroek-Smits, Schiedam

J. Paauwe, Rotterdam
E. Holleman, Spijkenisse
A. de Grauw, Vlaardingen
Th. Kruithof-v.d. Beugel, Barendrecht
J. Verschoor-Döring, Hoogvliet

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer 
publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en ver-
volgens met de letters uit de genummerde vakjes 
een woord of slagzin vormt. Als u denkt de juiste 
oplossing gevonden te hebben, stuur deze dan 

VOOR WOENSDAG 24 JANUARI 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!!

Het voetbalkaartje
In mijn jeugd bezocht ik meestal de thuiswedstrijden van Excelsior. 
Niet dat er zulk hoogstaand voetbal werd gespeeld, maar Woudestein 
lag dichtbij mijn huis en ik had er zelf in de adspiranten gespeeld en 
dat geeft een binding. Zo af en toe ging ik met mijn vader en/of vrien-
den naar Feyenoord.

Bij de keuze van de wedstrijd liet ik me 
altijd leiden door de rood-witte kartonnen 
aankondigingen die in de trams hingen. 
Want het moest wel een aansprekende 
tegenstander zijn. Feyenoord-Ajax was 
toen nog niet de voetbalklassieker, maar 
het duel tegen DWS, ook uit Amsterdam en 
vaak in de race om het kampioenschap met 
verdedigers als Schrijvers, Flinkevleugel, 
spits Geurtsen en in het doel Jan Jongbloed. 
Ook FC Twente, ADO uit Den Haag, het 
toenmalige DOS uit Utrecht, Go Ahead uit 
Deventer en NAC uit 

Breda waren aantrekkelijke tegenstanders. 
Ajax en PSV waren wel in opkomst, maar 
speelden pas later hun rol mee in de strijd 
om de landstitel, hoewel het toen al wel 
geduchte opponenten waren. AZ bestond 
nog niet op het hoogste niveau.

Voorverkoop
Na de teloorgang van DWS werd de voet-
balklassieker Feyenoord-Ajax een feit. Kon 
je bij Excelsior gewoon aan het stadion een 
kaartje kopen, wilde je een topwedstrijd van 

Feyenoord bezoeken, dan moest je zorgen 
dat je er een in de voorverkoop bemachtig-
de. Van een clubcard had je nog geen last, 
maar dat hield nog niet in dat het eenvoudi-
ger was een plaatsbewijs te bemachtigen.
Op de dag van de voorverkoop vormden 
zich lange rijen voor de deur van de weder-
verkoper. En als de deur dan open ging, was 
het een heel gedrang om binnen te komen. 
Wij haalden onze kaarten altijd bij de siga-
renzaak op de Slaak in Kralingen.

Juichen
Je kon in het stadion nog gewoon juichen 
voor een doelpunt van Feyenoord, zonder 
direct gemolesteerd te worden (kom daar 
heden ten dage eens om). Ook als je per 
ongeluk in het vak van de tegenstander was 
beland, doordat die club de onverkochte 
toegangsbewijzen had teruggestuurd, die 
bij jouw wederverkoper terecht waren 
gekomen. In de sigarenhandel ging het er 
heter aan toe. Als een aantal kaarten was 
verkocht, beweerde de verkoper doodleuk, 
dat ie uitverkocht was. Maar iedereen wist 
beter. Hij hield gewoon kaarten achter 
voor z’n vaste klanten. En dat pikten vele 
wachtenden niet, zodat de man bijna werd 
gemolesteerd. Gezien mijn leeftijd en pos-
tuur wachtte ik het resultaat nooit af. Dan 
maar weer naar Excelsior en als dat niet 
thuis speelde, maar naar de radio luisteren 
om de wedstrijden te volgen.

Peter van Zwienen

Voor iedereen die zich 
realiseert dat er wel 
eens wat mis kan gaan
Een verpleger heeft opgemerkt dat bij een 
ongeluk de betrokkenen dikwijls een GSM 
bij zich hebben, maar het urgentieperso-
neel weet vaak niet met welke persoon 
zij contact op kunnen nemen uit de grote 
lijst met telefoonnummers. Het zou dus 
een goed idee zijn, als er een standaard-
naam is, die overeenstemt met de te bel-
len belangrijkste contactpersoon. 

Hij stelt voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert 
onder de naam “ICE” (=In Case of Emergency). ICE is 
ondertussen al internationaal erkend als afkorting
Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de 
persoon die als eerste of tweede gebeld moet worden in 
geval van nood. Dan weten politie, ambulancepersoneel, 
de dokter, enz... steeds wie ze moeten benaderen.
Indien u verschillende nummers wilt opslaan, maak dan 
gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3,... 
Het is makkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker 
een verschil maken als het snel moet gaan.
Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in 
je GSM en geef dit door aan zoveel mogelijk personen, 
zodat deze naam bekend wordt en gebruikt kan worden.
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Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol be-
richten over de dienstverlening van Humanitas, over het wo-
nen en werken en de nieuwste ontwikkelingen. 

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

Wilt u inlichtingen over de (huur- of koop) woningen van Humani-
tas, de dagopvang, de dagbehandeling, de restaurants, de fysiothe-
rapie, de ergotherapie, het herinneringsmuseum, de wandschilde-
ringen of heeft u een andere vraag 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

Humanitas heeft altijd plaats 
voor verzorgenden IG en 

verpleegkundigen
(fulltime of parttime)

Telefoon
010 - 461 53 47

Niet naar een traditioneel bejaarden- of 
verpleeghuis? Wij hebben het alternatief!
Humanitas streeft naar een 
mix van bewoning: arm en 
rijk, allochtoon en autochtoon, 
ziek en gezond. Zo vermijden 
wij  ‘misère-eilanden’.  In de 
appartementen van Huma-
nitas 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!  Hieron-
der een selectie van het huidi-
ge aanbod.

Oosterwiek (Oosterflank)
Aan de Varnasingel  (Oosterflank) 
wachten   prachtige  tweekamer-
koopappartementen op u. Met 
het uitstekende restaurant ‘De 
Bezige Bij’ , een mooie tuin met 

terras, een fysiotherapeut en 
alle zorg, tot en met verpleeg-
huiszorg, die u eventueel nodig 
heeft.Prijs: gerenoveerd onge-
veer € 135.000,- k.k. Ongereno-
veerd: ca. € 125.000,- k.k.
Inlichtingen bij NVM-makelaar 
Kok, 010 - 418 11 08. Er zijn in 
de Oosterwiek ook huurapparte-
menten beschikbaar. De gemid-
delde nettohuurprijs is ca. € 515,- 
exclusief service en warmte.

Prinsenwiek (Het Lage Land)
Ook in de Prinsenwiek (deelge-
meente Prins Alexander) met 
restaurant ‘De Prins Pinguïn’ zijn 
nog twee- en driekamerkoop-
woningen beschikbaar. De prijs 
is ca. € 130.000,- k.k. 
Inlichtingen bij Atta Makelaars,
010 - 433 57 10.

IJsselburgh (Beverwaard)
IJsselburgh is een prachtig, groot 
servicecomplex met 198 twee-
kamerappartementen (64 m2) en 
een royale, veilige binnentuin. 
En natuurlijk een restaurant: ‘De 
Blaffende Bever’. De gemiddelde 
nettohuur bedraagt  ca. € 450,-
exclusief service- en verwar-
mingskosten.
Inlichtingen voor alle huurwo-

ningen: PWS Team Humanitas 

010 - 750 67 00.

Open de luiken van uw geheugen...
Speciaal ter gelegenheid van de opening van het Herinnerings-
museum heeft Humanitas een boek uitgegeven, ‘Open de luiken 
van uw geheugen’, geschreven door de Rotterdamse journalist/
publicist Herman Moskoviter. Het is een uitgave geworden met 
meer dan 150 afbeeldingen en veel verhalen met herinneringen 
uit vervlogen jaren. Het is zonder twijfel interessant voor zowel 
mensen die een groot deel van de vorige eeuw heel bewust heb-
ben meegemaakt, als voor jongeren om een indruk te krijgen van 
de jeugd van hun (groot)ouders. Dit luxe ingenaaide 
en gebonden boek kunt u ook in uw be-
zit krijgen! Het kost slechts  
€ 11,95 (exclusief  € 2 
verzendkosten).
Voor meer informa-
tie: 010 – 461 53 47.

Annie de Reuver 
opent Herinnerings-
museum Humanitas
Voor een enthousiast publiek 
van bijna 1.000 mensen, open-
de zangeres Annie de Reuver 
o.a. met haar bekende ‘Kijk 
eens in de poppetjes van mijn 
ogen’ op  vrijdag  22  decem-
ber  2006  feestelijk het eerste 
Humanitas Herinneringsmu-
seum. Het museum omvat 
spullen, afbeeldingen, geuren, 
geluiden en documentatie uit 
de afgelopen eeuw. Het gekke 
oranje meubilair uit de jaren 
’70 is er te zien, de fietsplaat-
jes en distributiekaarten uit de 
oorlog, maar ook de benzin-
edistributiebonnen uit de olie-
crisis, de oude Solex en Puch. 
Er zijn compleet ingericht ‘stijl-
kamers’ uit vervlogen jaren, 
zoals slaap- en woonkamers, 
keukens, schuur, kinderkamer, 
opa’s werkplaats, enz. De oude 
hout-, kolen-, petroleum-, 
gas- en elektriciteitskachels en 
fornuizen, de vimbussen, de 
tomado-apparatuur, de oude 
radio’s en televisies, het is er al-
lemaal en nog veel meer. 
Het museum is gevestigd in 
Humanitas-Akropolis, Achilles-
straat 290, 3054 RL Rotterdam. 
De voorlopige openingstijden: 
dagelijks van 13.30 tot 16.00 
uur en verder op afspraak (te-
lefoon 010 - 461 53 47).
De toegang is gratis!

Annie de Reuver vroeger en nu ‘still going strong’

Gezellige drukte bij de opening van het Humanitas Herinneringsmuseum

Nieuwjaarsbijeenkomst Humanitas druk bezocht

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van Humanitas op don-
derdag 4 januari was drukker bezocht dan ooit. Dat kwam vast 
ook doordat veel lezers van De Oud-Rotterdammer deze keer 
acte de présence gaven.

Als vanouds werd het nieuwe 
jaar weer gezamenlijk ingeluid 
door de Stichting Humanitas 

Thuiszorg en Maatschappelijke 
Dienstverlening, de Vereniging 
Humanitas en de Stichting Hu-
manitas.
Namens Humanitas Thuis-
zorg vroeg directeur  drs. G.J. 
Kempen aandacht voor de 
problematiek van 
de nieuwe WMO. Hij 
wees erop dat het, ondanks 
de marktwerking en de ‘aan-
besteding’ zaak is om de 
kwaliteit en aandacht voor 
het individu te waarborgen.
Prof.dr. H.M. Becker vermeldde 
trots dat het Humanitas is gelukt 
om het leuk, gezellig en plezierig 
te houden, ondanks de steeds 
grotere omvang (inmiddels al 
ruim 30 vestigingen). ‘Het is zaak 

aandacht te blijven schenken 
aan het menselijk houden van 
de ouderenzorg.’ 

Gijs Kempen Hans Becker


