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Vier de verjaardag mee 
met De Oud-Rotterdammer
In oktober viert De Oud-
Rotterdammer zijn tweede 
verjaardag. Daar mogen 
we best een beetje trots 
op zijn en dat zijn we ook. 
In het mediageweld dat 
de laatste jaren over ons 
wordt uitgestort, heeft 
deze puur Rotterdamse 
krant zijn bestaansrecht 
bewezen en handhaaft De 
Oud-Rotterdammer zich 
knap tussen de veelal veel 
kapitaalkrachtiger con-
cullega’s. Dat is vooral te 
danken aan de enorme po-
pulariteit onder de lezers, 
die, zoals blijkt uit de vele 
reacties, de krant van voor 
naar achter en terug lezen 
en hem absoluut niet meer 
willen missen. Daarom wil 
De Oud-Rotterdammer zijn 
tweede verjaardag graag 
samen met die lezers 
vieren.

Op zoek naar een leuke activiteit, 
waarmee we samen met de lezers 
onze verjaardag kunnen vieren, 
kwam redacteur Aad van der Struijs 
met de suggestie in oktober een 
zaterdag met twee historische trams 
van de stichting Romeo een rondrit 
door de stad te maken. Navraag bij 
Romeo leerde dat dit geen probleem 
zou zijn en dus werd de organisatie 
in gang gezet.

Al snel werd duidelijk dat het idee 
weliswaar leuk was, maar dat we op 
deze manier slechts een zeer klein 
deel van de lezers een plezier zouden 
kunnen doen. De historische vieras-
ser van Romeo heeft, motorwagen 
plus aanhanger incluis, maximaal 56 
zitplaatsen. Met twee trams worden 
dat er dan 112. Dus informeerden we 
voorzichtig naar uitbreidingsmoge-
lijkheden. Ook geen probleem, aldus 

Romeo. Dan neem je twee trams 
voor een ochtendrit en twee voor een 
middagrit.
In de veronderstelling dat we ook 
met 224 deelnemers nog altijd veel 
mensen zouden moeten teleurstellen, 
werd meteen besloten dan maar twee 
zaterdagen te gaan rijden, zodat we 
al 448 plaatsen beschikbaar zouden 
hebben.
Zou dat genoeg zijn? Opnieuw on-

zekerheid. Waarop Romeo aanbood 
nog twee zaterdagen in optie te 
geven, zodat we, mocht het aantal 
aanmeldingen de pan uit rijzen, het 
aantal beschikbare plaatsen nog 
konden uitbreiden naar 896.

Door alle buurten
Om er iets bijzonders van te maken, 
is de rondrit van De Oud-Rotterdam-
mer een stuk uitgebreider dan de 
bekende rondritten die je elke zomer 
kunt maken met Lijn 10. De Oud-
Rotterdammer voert de deelnemers 
langs nagenoeg alle buurten die met 
de tram bereikbaar zijn, zodat vrij-
wel iedereen ook door de voor hen 
bekende omgeving rijdt. En dus kan 
zien wat er van zijn of haar buurtje 
geworden is. Natuurlijk is er in de 
stad veel veranderd de afgelopen 
decennia, maar deskundige gidsen 
geven tijdens de rit uitleg en vertel-
len over de omgeving waar de tram 
doorheen rijdt.

Inschrijven
De lezers die deze rondrit willen 

meemaken, moeten er rekening 
mee houden dat zij voorlopig alle 
zaterdagen vrij houden. Het is de be-
doeling dat men zich aanmeldt voor 
de rondrit, waarna de organisatie 
alle aanmeldingen verzamelt en ver-
volgens de deelnemers verdeelt over 
de zaterdagen 6, 13, en eventueel 20 
of 27 oktober. 

Aanmelden kan uitsluitend 
via de bon bij dit artikel 
(dus NIET via email).

De organisatie kiest voor deze 
aanmeldprocedure om te voorko-
men dat lezers zonder internet een 
achterstand hebben. De inschrijving 
staat open totdat er maximaal 896 
deelnemers zijn (+ enkele reserves 
voor eventuele afvallers).
Deelname aan de rit kost 10 Euro 
per persoon. U bent hiervoor 
verzekerd van een zitplaats en 
krijgt tijdens de rit nog een kopje 
kof� e of een glaasje fris. Gezien de 
hoge instap in de historische trams 
is deelname van rolstoelers niet 
mogelijk. Mensen die slecht ter been 
zijn, moeten rekening houden met 
de slechte toegankelijkheid van de 
trams.

Uw inschrijving dient uiterlijk 
1 september bij De Oud-Rotterdam-
mer binnen te zijn. Na de sluitings-
datum ontvangt iedereen bericht op 
welke zaterdag zij zijn ingedeeld en 
hoe zij kunnen betalen.

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

-  De Oud Rotterdammer neemt u mee terug in de tijd -

INSCHRIJVINGSFORMULIER “DE OUD-ROTTERDAMMER TRAMRIT”

Naam :

Adres :

PC + Plaats :

Tel. :

Aantal pers. :

Opsturen naar:

De Oud-Rotterdammer

Postbus 113

2910 AC  

Nieuwerkerk a.d. IJssel

Oplage: 90.000 ex.

De ritten gaan per stuk ruim twee uur duren, waarbij volgens plan de volgende route wordt gereden:
Proveniersplein  -  Provenierssingel  - r.a. Schiekade  -  Hofplein  -  Coolsingel  -  Churchillplein  -  Schiedamsedijk  -  Erasmusbrug -   
Laan op Zuid  -  Varkenoordseviaduct  -  Stadionweg  -  Dwarsdijk  -  Groene Tuin  -  Reyerdijk  -  Spinozaweg  -  Molenvliet  -                      
Beukendaal  -  Randweg  -  Beyerlandselaan  -  Laan op Zuid  -  Erasmusbrug  -  l.a. Vasteland  -  Westzeedijk  -  Hudsonplein  -                        
Spanjaardstraat  -  r.a. Schiedamseweg  -  Lage Erfbrug  -  Nieuwe Binnenweg  -  l.a. Mauritsweg  -  r.a. van Oldenbarneveldstraat  -   
van Oldenbarneveldplaats  -  r.a. Coolsingel  -  l.a. Blaak  -  Burg van Walsumweg  -  l.a. Oostplein  -  r.a. Boezemweg  -  
Boezemstraat  -  l.a. Pijperstraat  -  Crooswijksestraat  -  Zaagmolendrift  -  Zaagmolenstraat  -  r.a. Benthuizerstraat  -  Bergweg  -  
Straatweg  -  l.a. Kleiweg  -  rondje Kleiwegkwartier  -  Kleiweg  -  r.a. Straatweg  -  Bergweg  -  l.a. Schiekade  -  r.a. Provenierssingel  
-  Stationssingel  -  Bentinckplein  -  rondje Blijdorp  -  Bentinckplein  -  Stationssingel  -  Proveniersplein. 
De tweede tram rijdt dezelfde route in tegengestelde richting.
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TANTE POST(BUS) Via postbus 113, 2910 AC  Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-Rotter-
dammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen). 

Geachte redactie
Jaap Elenbaas schreef in de krant van 10 
juli over Bokkie springen of “Bok-sta-
vast”.
Óf het er ruw aan toeging. Je nam een 
enorme aanloop om zo ver mogelijk 
terecht te komen op die “brug van rug-
gen”. De voorste, die zich tegen de muur 
vasthield, had het moeilijk. Wij kozen 
een jongen uit die met de rug tégen de 
muur ging staan, de handen gevouwen 
op de buik, zodat het hoofd van de eerste 
jongen er op kon rusten. Als iedereen 
zat, begon de rij jongens te schommelen 
om de zittende jongens er af te werpen.. 
Geen spel voor watjes.
Ook het knikkeren of “hokkie knarren” 
was leuk. De knikkers die alle kanten uit-
stoven na een gooi met de stalen knikker, 
waren dan eigendom van de werper en 
werden nauwkeurig geteld. Op een gege-
ven ogenblik misten we een groot aantal. 
Nergens te vinden. Wat bleek? Eén van 
de toekijkende jongens (zijn achternaam 
was Mirani) had een gat in de zool van 
zijn laars en onopvallend zette hij zijn 
voet op een weggerolde knikker om zijn 
verzameling aan te vullen. Heel gemeen!
Knikkeren langs de stoeprand had zijn 
gevaren. Door het straatvuil aan je 
handen, opgelopen door het “schoffelen”, 
werd je gezicht besmet waardoor je 
uitslag kreeg. Bij mij was een zoge-
naamde krentenbaard ontstaan. Ik zat in 
de Vredeskerk aan de Lede; een meisje 
op korte afstand in een bank naast me 
zat met een vies gezicht constant naar 
mij te kijken. Dat werd ik zat. Ik wist dat 
die grote korst los zat en met m’n duim 
wipte ik ‘m omhoog. Geen last van dat 
meisje meer gehad!

John Kegel
Breitnerstraat 53 B
3015 XB  Rotterdam
010-4365429

RBvLO
Ik ben een trouwe, enthousiaste lezer 
van De Oud-Rotterdammer. Regelmatig 
wordt er aandacht besteed aan vakantie-
kampen voor kinderen naar Hoek van 
Holland, Ouddorp enz. Tot heden mis 
ik echter de jongens- en meisjeskampen 
van de RBvLO (Rotterdamse Bond voor 
Lichamelijk Opvoeding) in Gilze-Rijen. 
Toch moeten daar duizenden jongens en 
meisjes uit Rotterdam heen zijn geweest.
Herinneringen heb ik genoeg! We ver-
trokken altijd onder het spoorviaduct aan 
de Binnenrotte met bussen; sliepen met 
24 meisjes in hele grote tenten, wel 20 tot 
30 stuks; ‘s morgens werden we gewekt 
door de sirene, die mijn vader (Leo Bak-
kers, assistent-hoofdleider) bij zijn tentje, 
midden in de grote tentencirkel bediende. 
Elke morgen eerst ochtendgymnastiek 
voor “de Til”; daarna eten in de grote 
eetzaal waar je ook weer in rijen heen 
ging.
Nog meer herinneringen: het zwembad 
Surae in Dorst (ver lopen); bramen 
zoeken langs de spoorbaan; de leidster 
beheerde je zakgeld; het snoepwinkeltje 
bij de eetzaal; spelen op het exercitie-
veld; de kok Joop Stekelenburg met 
dochter Teddy; de fotograaf die van elke 
tent foto’s kwam maken.
Hoofdleider was de heer Van Tiel. 
Enkele leidsters waren: Gien Zoon, Ans 
Vrooman, Nel Bakkers. Ik heb er heel 
veel jaren een � jne vakantie gehad en dat 
zullen er velen met mij beamen.

Bep Floor-Bakkers
Azaleastraat 32, 2821 TN Stolwijk

--------------------------------------------------
Het Soetendaalseplein
Onlangs zag ik op de voorpagina een 
prachtige foto van het Soetendaalseplein 
en het verhaal van Els Beekmans heb ik 
met bijzondere belangstelling gelezen. 
Haar verdienste is naar mijn smaak dat 
zij beschrijft dat het toen ook geen tijd 

was van rozengeur en maneschijn. 
Als jongste uit een gezin met vijf kinde-
ren werd ik in de herfst van 1921 geboren 
in de Tochtstraat in Rotterdam Noord. Ik 
herinner mij de bedsteden, een toilet met 
een houten deksel zonder waterspoeling 
en in de huiskamer een gaslamp. Als 
kleine jongen ging ik met mijn moeder 
op zoek naar een betere woning en•die 
vonden wij op de Soetendaalseweg. Daar 
waren geen bedsteden, een behoorlijke 
WC en zelfs elektrisch licht!
Weer later verhuisden wij naar de 
nieuwbouw op de Soetendaalskade, maar 
doordat de huur te hoog was vertrok-
ken we naar de Soetendaalsestraat waar 
maar 18 woningen waren. Aan het eind 
van de straat stond een hek waarachter 
op een weiland koeien liepen. Later 
lagen op• de weilanden grote stalen 
buizen vanaf de Rotte tot aan de nieuwe 
Diergaarde en het hele gebied werd 
opgespoten met zand. Daar ontstonden 
de woonwijken Blijdorp, Bergpolder en 
de Gordelweg met een Kinderziekenhuis 
en een Ambachtschool en werd een 
kanaal gegraven. Veel later kwam daar 
de huidige rijksweg. Als kinderen hadden 
wij dus een enorm zandgebied dat het 
‘Opgespoten land’ genoemd werd. Dit is 
jaren lang voor ons een recreatiegebied 
geweest, waar we van oude gordijnen 
tentjes bouwden, kampvuurtjes stookten 
en aardappeltjes en poffertjes bakten. 
Voetbal was heel belangrijk! Je moest 
wel een bal hebben en die maakten we 
soms van touw en krantenpapier en 
speelden daarmee op het asfalt van het 
Soetendaalseplein. Improvisatie was een 
algemeen gegeven.
Op de Soetendaalsweg woonde Servaas 
Wilkes. Ik heb ook z’n ouders, zus en 
broer gekend. Wat Faas op het opgespo-
ten land en het plein presteerde was soms 
bar en boos en we liepen gevaar een min-
derwaardigheidscomplex te krijgen. Faas 

was verder een gewone jongen, maar 
tijdens het voetballen liepen wij er als 
� guranten bij. Hij is onlangs overleden, 
wat ik betreur, want hij zou het verhaal 
van Els Beekmans met de prachtige foto 
van het Soetendaalseplein zeker gelezen 
hebben. 

A. Slaager
Kellogplaats 434, 3068 XB Rotterdam
010-2280195

--------------------------------------------------
Van der Ham
Ik wist niet wat ik zag toen ik in De 
Oud-Rotterdammer van 24 juli het artikel 
las over schildersbedrijf Nico van der 
Ham. Daar heb ik achttien jaar gewerkt 
en ik heb Nico nog als baby op schoot 
gehad. Niek zijn vader had namelijk een 
nieuwe Ford Taunus Station gekocht en 
hij bracht ons met een ploegje schilders 
naar vliegveld Valkenburg. Tijdens de 
rit werd afgesproken de nieuwe auto ’s 
avonds ‘nat’ te maken. Dat gebeurde bij 
zijn ouders in de Snellinckstraat, waar de 
kelen � ink gesmeerd werden. Daar heb ik 
toen de kleine Niek een tijdje op schoot 
gehad.

J.C. de Bus
Zuiderkruisstraat 48, Zwijndrecht

--------------------------------------------------
Stoopweg
Ik heb genoten van het verhaal ‘Schooi-
eren langs de Stoopweg’. Ik ben daar in 
1947 op nummer 29 geboren. Mijn vader, 
zoon van een druivenkweker uit Poeldijk, 
nam direct na de oorlog een van de twin-
tig tuinderijen over. De tuinderij werd 
gehuurd voor 400 gulden per maand. 
De opstallen, een grote houten schuur, 
een kas, circa 400 platte ramen en twee 
lorries met spoor kocht mijn vader voor 
� . 4.000,00.
De grote schuur, waarin een aparte 
ruimte was voor een werkpaard en 
varkens, richtte mijn vader deels in als 
woonhuis; een woonkamer, keuken, gang 

en twee slaapkamers. Aan een badkamer 
werd in die jaren niet gedacht. Kosten: 
� . 1.500,00. Als enig kind kreeg ik al 
gauw enige taken, zoals het voeren van 
de kippen, konijnen en duiven en het 
schoonhouden van de hokken. Mijn moe-
der werkte volledig mee in de tuinderij.
Ongeveer viervijfde van de tuin was 
open land, waardoor mijn vader in het 
voorjaar en de zomer zoveel mogelijk 
moest zien te verdienen met snelgroei-
ende groenten (sla, spinazie enz) doordat 
het land ’s winters niets opbracht. In de 
onverwarmde kas kweekte hij tomaten of 
snijbonen.
Regelmatig kwamen kinderen uit 
Crooswijk voor krieltomaatjes (nu heel 
deftig cherry-tomaatjes) of stekkomkom-
mertjes. Hun moeders maakten daar 
tomatensoep of augurkjes van. Voor de 
tuinders waren deze producten onver-
koopbaar (afval).
Mijn zakgeld verdiende ik bij mijn vader 
met tomaten plukken, kistjes papieren 
en tomaten sorteren. Ook verkochten 
wij oud ijzer, lood en koper aan een 
handelaar in lompen en metalen die ook 
op de Stoopweg woonde. Het was een 
heerlijke onbezorgde jeugd met � jne 
schoolvakanties waarin vaak nichtjes uit 
het Westland kwamen logeren en veel 
schoolvriendjes graag kwamen spelen. 
Over het pad langs kruidenier Schiereck 
� etste ik jarenlang naar school in de 
Johan de Witlaan.
Faas Kamerling dronk graag samen met 
mijn vader een borrel in de veilingkanti-
ne. Als hij voorzichtig met zijn auto over 
de Stoopweg naar huis reed, wisten wij 
dat er een aardige borrel was gedronken.
In maart 1969 onteigende de gemeente 
mijn vader en kwam er een einde aan het 
buitenleven.
Cees Mulder
Lokkertsemolenweg 304
3194 WC Hoogvliet, 010-2161969

GEGARANDEERDE
KLASSE

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

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

Deze prachtige
echt lederen bank

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

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

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

Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

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

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

Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam

0800 - 023 10 10 (gratis)

Voor meer informatie www.monuta.nl

Verh
uisB

ox
   Particuliere verhuizingen

    ( groot en klein )   Seniorenverhuizingen ( 10% Korting )

   Inpakservice    De/montage meubilair

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

Uw betrouwbare 
            verhuispartner
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Al het verkeer tussen Zuid en Noord 
propte zich na de openstelling op 24 
oktober 1878 van de Willemsbrug 
door de Van der Takstraat. Daar waren 
ook nog eens vier tramlijnen bij. Op 

1 juli 1981 stelden koningin Beatrix 
en kroonprins Willem-Alexander de 
nieuwe Willemsbrug open. Kinderen 
konden daarna veilig spelen op de 
verlaten oprit van de oude Willems-
brug. 
Die oprit was een logisch gevolg van 
het opvijzelen van de Willemsbrug 
voor de steeds hoger gebouwde bin-
nenvaartschepen. In 1927 werd de 
brug in zijn geheel, en in april 1974 
alleen de middelste overspanning, op 
Rijnvaarthoogte gebracht. Het opho-
gen met 2,17 meter naar 8,5 meter 
boven de waterspiegel, maakte in 1927 
in de Van der Takstraat de bouw van 
een oprit noodzakelijk. Overigens zéér 
tegen de zin van middenstanders en 
kroegbazen. Het was daarna immers 
afgelopen met het direct kunnen over-
steken van de straat. Ruim 57 jaar later 

is de oprit in 1984 weer afgegraven. 
Men kon weer ongehinderd van de ene 
naar de andere kant van de straat.

Middenstand
De Van der Takstraat heeft in de 
129-jarige geschiedenis tal van mid-
denstanders gehuisvest. Vroom & 
Dreesmann had er vóór de Tweede 
Wereldoorlog op 18-24 een vestiging. 
Eerder was het pand in gebruik bij 
Magazijn De Zon. Nadat V&D naar 

het centrum was verhuisd vestigde 
ijzerwaren- en gereedschappengigant 
P. Mennens & Co zich in het pand. Het 
bedrijf kon er niet verder groeien en 
betrok een grotere behuizing in de IJs-
selmondse Stolwijkstraat. Scheepswo-
ninginrichter J.C. van Wingerden werd 
de nieuwe gebruiker van het pand. Na 
� orerende jaren slankte hij gedwongen 
zijn bedrijf af en sloot de meubelafde-
ling. De verkoop werd beperkt tot één 
winkel op de hoek van de Van der Tak-

straat en Prins Hendrikkade. In 1997 
sloten Thea en Jan van Wingerden hun 
bedrijf de� nitief.
Joop van Dijk opende in de voorma-
lige showroom een supermarkt als 
uitbreiding van zijn groentezaak van 
het Burgemeester Hoffmanplein. In 
het pand is anno 2007 nog steeds een 
supermarkt gevestigd. 

Van der Takstraat alweer 26 jaar een 
rustige woonstraat
De Van der Takstraat was tot 1 juli 1981 de belangrijkste en 
drukste doorgangsstraat op het Noordereiland. Op 14 augus-
tus 1878 is deze vernoemd naar Christiaan Bonifacius van der 
Tak, die leefde van 1814 tot 1878. In Rotterdam was hij direc-
teur van Gemeentewerken vanaf 1861 tot aan zijn sterfdag. 
Van der Tak bouwde onder meer de Willemsbruggen en de 
bruggen over de Koningshaven. Ook werden onder zijn leiding 
de Drinkwaterleiding in Kralingen en de havens op Feijenoord 
aangelegd.

- De Van der takstraat in de jaren vijftig van de vorige eeuw waar een agent vanaf een verhoging (bij de lantaarnpaal) het verkeer regelde. 
De nostalgie druipt van deze kiek af. Foto’s collectie Rein Wolters -

- De winkel van Van Wingerden op de hoek Van 
der Takstraat (links) en de Prins Hendrikkade die in 

1997 de� nitief op slot ging. -

Dick al 54 jaar en zijn vrouw direct 
na hun trouwen. De twee worden ook 
wel aangeduid als ‘monumenten van 
de markt’. Sinds kort staat de vijfde 
generatie Vriens achter de kraam, 
kleinzoon Vinnie. Zijn moeder, de 43-
jarige Monique, staat ook al haar hele 
leven achter de kraam.
“Grootvader Arie begon meer dan 
zeventig jaar geleden op de Binnen-
rotte. Mijn vader, Piet, nam het bedrijf 
over en ik weer van hem. Monique is 
de vierde in de familiegalerij en Vin-
nie de vijfde”, reconstrueert Dick de 
familielijn.
En: “We blijven werken, want we 
kunnen niet zonder de mensen, zonder 
de contacten. Uiteraard is het allemaal 
anders dan vroeger. Toen was het een 
kilostructuur tegen nu een stukscul-
tuur. Het ‘mag het een onsje meer 
zijn’ is er niet meer bij. Tegenwoordig 
koopt men afgepast. Daardoor is de 

handel behoorlijk uitgedund, want je 
kunt overal groenten en fruit kopen. 
Gelukkig beschikken we over een 
grote kern aan oudere klanten.”

Sportief
Dick en Lenie verkeren in uitstekende 
conditie en zijn kerngezond. “Sporten, 
hé, sporten. Telkens weer”, lacht Dick. 
“Vorig jaar ben ik gestopt met boksen. 
Dat heb ik 43 jaar gedaan als lid van 
de beruchte Windmills, dus Bep van 
Klaveren, Leen Jansen, Aad Veerman 
en mijn trainer Wim van Klaveren. 
Verder doe ik nog steeds aan bloot-
voetwaterskiën op het Brielse Meer. 
Daar hebben we al dertig jaar een cara-
van en houden we ook onze vakantie. 
Voor ons geen buitenland.”
Drie dagen per week staat Dick om 
kwart over twee op. Niet ’s middags, 
maar ’s nachts. Een kwartier later rijdt 
hij naar de Groothandelsmarkt in de 

Spaanse Polder voor verse waren. 
Omstreeks vijf uur arriveert hij op zijn 
standplaats (op dinsdag en zaterdag 
op de Binnenrotte in Rotterdam en 
vrijdags op de hoek Lange Kerkstraat 
en Broersveld in Schiedam) om uit te 
pakken. “Dat zijn drie lange werk-
dagen van elk zestien uur. Het blijft 
echter leuk.” Lenie bevestigt: “Al die 
sociale contacten zou ik niet kunnen 
missen. Dus blijven we gewoon door-
gaan met wat we altijd hebben gedaan. 

We kunnen trouwens niks anders.”
Dick Vriens werd geboren onder de 
kraam van zijn vader in de vooroor-
logse Westewagenstraat. “Daarna 
woonden we 38 jaar in de Raephorst-
straat in het Oude Noorden. Overal 
hebben we op de markt gestaan, ook 
op het Afrikaanderplein, Spanjaard-
straat en het Visserijplein. Op de 
Binnenrotte staat onze kraam sinds het 
eerste uur.”

Dick en Lenie Vriens denken 
nog lang niet aan stoppen op de markt
Dick Vriens is 69 en zijn vrouw Lenie staat sinds vorige week 
op zeven kruisjes. Menigeen is op die leeftijd uitgewerkt, doet 
leuke dingen of maakt reizen. Het in afgelopen februari een 
halve eeuw getrouwde stel doet ook leuke dingen, maar an-
ders. Intussen blijven ze gewoon doorgaan met werken op de 
markt, waar ze groenten en fruit verkopen. 

CCtjeCCtje

Cox Column

Gerard is op vakantie, daardoor 
kon hij deze week geen bijdrage 
inleveren voor Cox Column.
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Jammer ff niet, maar v/a € 12,- wel gebruikte
Bij Paul nw. band, btw,mont.bal.mil.vent.koffie/t. superservice 
ALLIN Band “nog goed” blijft erop. uw reserve goed/nieuw? 1 

bijpassen, “voor minder” klaar, en goed.
Lawaai/lek/tril/reserve/wiel/eenling/probleemoplosser

Ruil/huur/verkoop wintersets, velgen staal/alu.nw/gebr.
Auto, scooter € 30/55, smart € 60/66, oldtimer, usa/4x4/

ahw/camper/vcar

Nieuwe autoBANDen v/a € 1,- allin??

BANDje VERSTANDje afspraak 24u PAUL BESTEBREURTJE
Nabij Heinenoordtunnel B’dr. bewaar/bespaar 0180-619411

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.

tel. 088 0700700
info@fi scoop.nl

Belastinghulp voor iedereen!

NIEUW & OCCASIONS

AUTORIJBEWIJS NIET NODIG

LIGIER
X-TOO

CiTO
houdt u 
MOBIEL

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

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

CiTO
SUBARU ROTTERDAM

Offical 
Ligier 
Dealer

KLAVERBAAN 62 CAPELLE/ 
GRENS R’DAM 010-4676789 

www.citoautobedrijf.nl

GERALDO Sports & Beauty
Pedicure Manicure (Sport)massage
Diabetische en Reumatische aantekening

Nu ook voor een schoonheidsbehandeling

Strevelsweg 852
3083 LV  Rotterdam
Telefoon:  010 - 844 75 19
E-mail:  g-oudenhoven@chello.nl
internet: www.geraldo.nl 

Een sterfgeval brengt naast veel verdriet ook een zware 
administratieve last met zich mee. Een last die veel mensen
 zwaar valt. F-biljet en Successieaangifte vragen tijd en aan-

dacht die u liever aan andere zaken geeft.
Fiscoop neemt deze zorgen graag van u over.

Uw successieaangifte verzorgen 
wij vanaf 199,95

Kijk op www.fi scoop.nl of bel met 088 0700700

www.lancar.nl
de goudsmid

v.d. Leckestraat 23-25, tel. 010-2120472
T!P-Kaders

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

Dames en 
heren kapsalon

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

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

Onze prijslijst voor thuisbehandelingen:

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

Knippen 
voor maar € 9,95

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

OP ZOEK NAAR WERK?
BEL MARO SERVICE:

0180 - 411 310

Uitzenden
Detacheren

Payrollen
Projecten
24Hrs. Service

VOOR ONZE KLANTEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:

Neem snel contact opvoor prima salaris- enarbeidsvoorwaarden.

Zuideinde 148,
2991 LK Barendrecht
E-mail: andre@maroservice.nl
internet: www.maroservice.nl

Algemeen
personeel:
�

 Magazijnmedewerkers
�

 Heftruckchauffeurs
�

 Industrieelreinigers
�

 Schoonmakers
�

 Bouwopruimers
�

 Productiemedewerkers

Technisch 
personeel:
�

 Flensmonteurs
�

 Sleutelaars
�

 Constructiebankwerkers
�

 Machinebankwerkers
�

 Onderhoudsmonteurs
�

 IJzerwerkers
�

 Lassers
�

 Boltensioners

Administratief
personeel:
�

 Boekhoudkundig
�

 Secretarieel
�

 Data-entry
�

 Commercieel
�

 Administratief
�

 ondersteunend

Walenburgerweg 110-114
3033 AK  ROTTERDAM
tel.  (0031)10 - 465 34 07
fax: (0031)10 - 265 61 12
e-mail: landegem@hetnet.nl

Alle geselecteerde merken printer-
schrijf-foto en tekenpapier

Alle kantoorartikelen op voorraad

Kom langs of vraag een offerte aan

Waar krijgt u momenteel nog een vak-
kundig advies?

Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

Openhaarden & Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157, 3061 VR  Rotterdam

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

Word vrijwilliger
Help ons hart- en vaatziekten te bestrijden.

Kijk wat u kunt doen op onze website of
bel 070 - 315 55 39

www.hartstichting.nl

WAT TE VERVOEREN 
OF TE VERHUIZEN?
VANAF € 30,- P/U
TEL. 06-53536107

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 3073 DT  Rotterdam
Tel. 010 - 485 91 47

Opticien
� Mode per meter
� De nieuwe herfst-
 stoffen zijn binnen!
� 7 dagen per 
 week open

LET OP: 11 SEPTEMBER A.S.
DE DAG VAN DE ZELFMAAKMODE

TOEGANG GRATIS, MEER INFO BEL OF KIJK OP
WWW.JACQUES-STOFFEN.NL

�
�
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De BEDOEIEN organiseert 
een gezellige 50+ avond

U kunt weer heerlijk ouderwets dansen op 
muziek uit de jaren ‘60 t/m ‘90.
De avond zal gehouden worden op: 

Zaterdag 15 september a.s. 
Volkstuinvereniging De Tochten 

(ruime parkeergelegenheid)

De prijs voor deze 

swingende avond bedraagt  € 22,50
Deze prijs is incl. warm/koud buffet 
en 2 consumpties.
Aanvang 19.30, zaal open 19.00 uur.
Om teleurstellingen te voorkomen 
adviseren wij u om vooraf te reserveren. 
Graag heten wij u van harte 
welkom op deze avond.
Uw gastheer en -vrouw zijn Ben en Rita

Tel. reserveren: 010-2201323
of email: bedoeien@kpn-of\ cedsl.nl

www.debedoeien.nl

capelle

Molenbaan 14
Capelle aan den IJssel 
Tel.: 010 - 450 12 24
Bij de Hoofdweg t.o. Brugman Keukens

AUTOPOETSEN
incl. btw 124,95

Betr.: Waxoyl (Teflon) 
 behandeling
 met 3 jaar garantie

Showroom klaar!
Wassen, poetsen, waxen 
en interieur reinigen

Boeken over Rotterdam bestel je via
www.deoudrotterdammer.nl



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 7 augustus 2007 pagina 5

Mijn ouders pompten het er bij 
me in en tegenwoordig hoor 
ik het nog regelmatig om me 
heen: “Toeval bestaat niet!”
Ik leg me daar stil bij neer, 
maar verklaar me dan wel 
waarom juist in dezelfde  uitga-
ve van De Oud-Rotterdammer 
Rein Wolters een prachtig verhaal over de (verdwenen) Rotter-
damse nooddorpen schreef en ik de raadfoto rond het Brabantse 
Dorp opnam. Vele inzenders dachten aan een één tweetje tus-
sen Rein en mij, maar ik kan helemaal niet voetballen. Zelfs als 
doelpaal ben ik afgekeurd!

Waar was dat nou?

Voor fotograaf Erwin Bakker was het 
weer een onmogelijke opgave. ‘Ergens 
in de buurt’ van winkelcentrum Zuid-
plein en het Ikaziaziekenhuis moest hij 
zijn, maar waar precies. Hij hoort wel 
van de echte Zuiderlingen of ex-Bra-
bantse Dorpers of hij veel mis zat met 
de hedendaagse foto.

De oplossing van foto 44 staat al 
tweemaal hierboven: het is een (voor 
mij) onbekende straat in het zoge-
naamde Brabantse Dorp aan het begin 
van de Dordtsestraatweg. Begin jaren 
zestig van de vorige eeuw kwam de 
sloper in dit stukje Charlois langs en 
had ‘het Dorp’ zijn langste tijd gekend. 
Nu vinden we op die plek o.a. het 
Ikaziaziekenhuis en het winkelcentrum 
Zuidplein.

Rien Stam (Sansai Noi-Sansai, Provin-
cie Chiang Mai, Thailand): “Dit waren 
de noodwoningen in Rotterdam Zuid. 
De bewoners uit de gebombardeerde 
binnenstad waren destijds hier gehuis-
vest. Ik heb daar tijdens het schaatsen 
op de omliggende brede vliet een 
jongetje van de verdrinkingsdood gered 
door hem op het laatste moment uit een 
wak te halen. Zelf was ik toen een jaar 
of twaalf.”
Arnold Kuijpers (Havelte (Dr.)): 
“Het was gelegen achter Schouwburg 
Zuid en moest wijken voor het Ikazia 
Ziekenhuis. Ik heb hier nog als kleine 
jongen de melkboer geholpen met het 
rondbrengen van melk en frisdrank 
(Exota of was het Riedel?). In mijn her-
innering was het een zeer apart wijkje. 
Het was voor mij de enige legitimatie 
om hier te komen! Het lag een beetje 
apart en je moest eerst een stuk(!) 
gras oversteken vanaf de Dordtselaan. 
Het lag er ook wat geisoleerd bij. Ik 
woonde in de Zwederstraat en mocht 
soms op zaterdag in de zomervakantie 
met de melkboer van de ERMI mee. 
Een superbelevenis en je verdiende er 
ook nog wat mee.”
Riet de Graaf-Wemelsfelder (als hier 
geen plaatsnaam staat, wordt Rotterdam 

bedoeld): “Het is het Brabantse Dorp, 
het nooddorp; vlakbij stond de Nieuwe 
Kerk waarin ik gedoopt ben en belijde-
nis heb gedaan. Nu staat het Ikaziazie-
kenhuis er.”
F. van Bodegraven sr. (Barendrecht): 
“Na de oorlog van 1940 tot 1945 waren 
er veel huizen in Rotterdam gebombar-
deerd. Toen hebben ze noodwoningen 
geplaatst in Rotterdam-Zuid. Hoe die 
straat heette, is mij niet bekend. De 
oude huizen zijn afgebroken.”
Aad Melis (Mijnsheerenland): “Ik zat in 
de jaren ‘61 tot en met  ‘65 op de LTS 
Don Bosco aan de Jan Ligthartstraat 
en hier was zwemmen onderdeel van 
sport en kregen we één keer in de week 
zwemmen in het Sportfondsenbad aan 
de Gooilandsingel. Dit betekende dat 
we twee keer in de week de oversteek 
school-zwembad en terug moesten 
maken. Meestal probeerden we om het 
dorp heen te lopen, maar zaten we wat 
krap in de tijd dan werd het spitsroeden 
lopen dwars door het dorp. Vaak had-
den we geluk, maar het kwam ook voor 
dat je een groep knullen tegenkwam 
gewapend met stokken en � etsket-
tingen. Dan vielen er over en weer wat 
klappen, want wij gingen er uiteraard 
ook zo veel mogelijk in een groep door-
heen, dan liep je het minste risico. Dit 
is eigenlijk de duidelijkste herinnering 
die ik aan dit dorp heb.”
Aad van Staveren (Rockanje): “Zoals 
op de foto te zien is, wordt het dorp 
al gesloopt. Ook ik heb er met veel 
plezier in mijn jongensjaren gewoond 
en gespeeld. Ik heb gewoond in de 
Breugelstraat, één van de kortere 
straten aan de zuidkant van het dorp. In 
de zomer gingen we altijd zwemmen in 
het kanaaltje bij het watergemaal. Dit is 
het enige gebouw dat van het Brabantse 
dorp is blijven staan. Het bevindt zich 
nu ter hoogte van de parkeerplaats van 
Ahoy’ aan de Zuiderparkweg.”
C.Luijten-Ruijtenberg (Spijkenisse): 
“Het is volgens mij de Deurnestraat; 
wij  hebben zestien jaar gewoond in het 
Brabantse Dorp of gewoon Nooddorp, 
zoals wij het noemden, in de Mierlo-

straat 42. Voordat mijn moeder er met 
mij kwam wonen, had er een Joods 
gezin in ons huis gewoond. Toen wij 
verhuisden in 1960 naar Schiebroek, 
was al een gedeelte gesloopt voor de 
bouw van het Ikazia ziekenhuis. Er 
was een bloeiend verenigingsleven; we 
hadden een Cultureel Centrum, Patro-
naat en badhuis. Pater van Gisbergen 
(van het patronaat) heb ik later vaak 
ontmoet in het bejaardencentrum Huize 
Dorpsveld aan de Eksterstraat, waar ik 
heb gewerkt.
Mijn man Frans Luijten komt ook uit 
het Nooddorp en woonde in de Klun-
dertstraat 28; hij is verhuisd in 1956 
naar Bloemhof. We hebben allebei de 
melkboer Sjaak geholpen. Wij hebben 
beiden leuke herinneringen aan deze 
wijk. Mijn schoonvader was keeper in 
het eerste elftal van DOK.”
Willem Sluimer, Margrietstraat 8, 3214 
CK Zuidland: “Ik herkende de kleine 
woningen al meteen! Nee, ik heb nooit 
in Rotterdam gewoond. Ging in 1964 
naar LTS de Vaan met de tram van de 
RTM. Dan moest je een heel stuk lopen 
en dan kwam ik via het nooddorp bij de 
school. In 1964 was het Ikazia zieken-
huis in aanbouw. Een houten bouwkeet 
werd in de brand gestoken en de daders 
zouden in dit nooddorp wonen ( ook 
wel Brabantse Dorp genoemd). Ook 
werden wij gewaarschuwd om ons niet 
te veel te bemoeien met de “opgescho-
ten jongens” uit dit dorp, want deed 
je dit wel dan liep je kans dat je aan 
een paal gebonden werd. Alhoewel je 
een beetje bang was de tussenstraatjes 
van dit dorp te betreden, gingen wij in 
de pauze’s een patatje kopen bij een 
vrouw, die zelf patat maakte. Van die 
heerlijke frieten in een grote zak voor 
10 cent!
Ik zat op de Vaanschool tot 1969 en zag 
in die tussentijd blokje voor blokje het 
hele dorp verdwijnen! Het voor mij ty-
pische wijkje met die kleine woningen, 
die wij “kippenhokken” noemden. Ook 
herinner ik mij de bestrating van z.g 
“kinderkopjes””.
De attentie gaat naar Zuidland.
Anneke van Walsem-Ambtman (Pa-
pendrecht): “Wij noemden het altijd het 
Nooddorp. M’n vader, Bas Ambtman, 
had daar z’n straatwijk. Wij hadden in 
de Sikkelstraat een groentewinkel, maar 
m’n vader deed in het Nooddorp de 

straathandel. Veel kon hij er altijd over 
vertellen. Veelal kochten de mensen op 
de pof, zoals dat vroeger heette. Dat 
werd bijgehouden in een opschrijf-
boekje en inmiddels wist m’n Vader 
wanneer de mannen thuis kwamen met 
hun loon; dan ging hij het geld ophalen. 
Er werd meestal wel betaald, want bij 
de mannen was het hun eer te na. Er 
waren veel ruzies, maar er woonde in 
dat dorp ook een Pater die de boel een 
beetje in het oog hield. Eens reed ik met 
m’n vader mee; er moest een bestelling 
worden afgegeven. Ik bleef in de cabine 
van de auto zitten en omdat een auto 
toen nog een zeldzaamheid daar was, 
drong er in no time een aantal kinderen 
om de auto heen. “Wie is dat”, vroegen 
ze aan m’n vader. “Dat is de koningin”, 
antwoordde hij, “zwaai maar”. En heel 

lief begonnen de kinderen te zwaaien. 
Ze kregen van ‘de groenteboer’ dan een 
appeltje, wat in die tijd heel wat was. 
Even zomaar een herinnering.”
Riet Beket-Hanssen (Hellevoetsluis): 
“Ik ben er geboren in de Waspikstraat 
13 en heb er een prachtige jeugd gehad. 
We hadden daar een Cultureel Cen-
trum, een badhuis, een muziekkorps 
en een wandelclub. Het dorp kende 
zelfs z’n eigen voetbalclub: DOK. 
Elke zomer gingen de kinderen van het 
nooddorp naar Ameland; zogenaamde 
Bleekneusjes. De ouders moesten toen 
een deel van de kinderbijslag afstaan 
om de kinderen mee te laten gaan naar 
Ameland. Nou dat was wat in die tijd, 
want er waren grote gezinnen.”

Oplossing  
“Waar was 
dat nou 44”

TOEN NU

Nieuwe opgave no. 46

De heer Joop Noordzij uit Rotterdam stuurde me een ansichtkaart en stelde 
mij de vraag: Waar was dat nou? Gelukkig gaf hij in zijn brief ook gelijk 
de oplossing, maar ik zou ik niet zijn als ik voor de � nal check niet even 
bij het Gemeentearchief Rotterdam om nadere informatie had gevraagd. Dé 
topogra� sche expert daar is Wim den Winter: Wat hij niet weet, heeft nooit 
in Rotterdam bestaan! Maar óók hij ging verder op de informatietoer. Goed, 
we weten het nu zeker.
Om u te helpen zeg ik nog, dat op de achterkant van de kaart niet alleen de 
naam van het gebouw staat, maar ook de toelichting “Tuin met uitzicht op 
‘De Schaapskooi’”. Deze ansichtkaart werd door vele – niet gezonde – Rot-
terdammers  naar familie, vrienden en kennissen gestuurd.
Waar was dat nou?

Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór  20 augustus 2007 per post zenden aan
Waar was dat nou, Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ  Rotterdam
 
Het e-mailadres is: waarwasdatnou@xs4all.nl

Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar!
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Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

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

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

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

MIEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

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

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

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!

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

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

Gratisophalen enterug bezorgen
Altijd 3 jaargarantie

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

J.D. Dubbelt
Uitvaartverzorging
Voor een waardig afscheid.

J.D. (Joke) Dubbelt

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

Bent u nieuwsgierig naar onze brochure?
Even bellen, 

dan sturen wij u dit geheel vrijblijvend toe.

U heeft de keuze uit 
diverse rouwcentra

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

Wij verzorgen uitvaarten 
in de gehele regio 

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

Zeer persoonlijke begeleiding

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Gespecialiseerd in:

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

3036 BK Rotterdam
010 4651120

� 06 51606587 � 06 41247482 

www.huis-ontruiming.nl

Linker Rottekade 11b  -  3034 NT  Rotterdam  -   Kvk nr. 24338212 
Voor info: 010-414 86 43 of 06-1812 4248

email: info@huis-ontruiming.nl

�� Wij zijn gespecialiseerd in woningontruiming.

�� Tevens zijn wij ook gespecialiseerd in verhuizingen van  
 groot naar klein met eventueel in- en uitpakservice.

�� De woning wordt in staat van oplevering gebracht naar
  de  eisen van de woningbouwvereniging of makelaar.

�� Wij werken door het gehele land.

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

Ook voor 
gehoor-

apparaten

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

u zich direct inschrijven

AGADENT
Tandheelkundigcentrum

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

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

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

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

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

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

Bel ons voor een afspraak dan 
kunnen wij u vrijblijvend advies 

uitbrengen.

Tel: 010-4225808
Kleiweg 107, 3051 G.L. Rotterdam
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Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave 
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl 
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’. Hans 

Roodenburg

De opinie van Van Ravesteyn is voor 
mevrouw Dezentjé Hamming-Blue-
mink ‘een positief teken’ dat op een 
constructieve wijze wordt nagedacht 
hoe de successierechten draaglijker 
kunnen worden gemaakt.
,,De VVD vindt de successiebelasting 
namelijk een irritante belasting. Wij 
staan dan ook op het standpunt dat de 
successierechten het liefst volledig 
afgeschaft zouden moeten worden. 
Echter; een budgettaire dekking 
daarvan is momenteel niet mogelijk. 
Met andere woorden, de inkomsten uit 
successie zijn dusdanig groot, dat het 
problematisch is voor de schatkist om 
deze zomaar af te schaffen. De VVD is 
er daarom voor om de successierech-
ten geleidelijk af te schaffen.’’
Om te beginnen stelt het in de oppo-
sitie zittende Kamerlid voor het tarief 
met de helft te verminderen. ,,Zo varen 
we een meer realistische koers richting 
uiteindelijke volledige afschaf� ng van 
de successiebelasting. Gelukkig heeft 
staatssecretaris De Jager onlangs ook 

aangekondigd toe te willen naar een 
integrale verlaging van de successie-
rechten. Dit naar aanleiding van een 
internationaal onderzoek in opdracht 
van het ministerie van Financiën, 
waaruit bleek dat men in veel landen 
minder successierechten betaalt, of 
in sommige (zoals Zweden) zelfs 
helemaal niets.’’
Dezentjé Hamming-Bluemink zegt 
dat de VVD zich ook inzet om de 
successiewetgeving waar mogelijk 
aan te passen en te vereenvoudigen. 
,,Zo bekijk ik momenteel bijvoorbeeld 
mogelijkheden waarmee schenken 
makkelijker wordt.’’
Over het speci� eke voorstel van Van 
Ravesteyn om in geval van langstle-
vende kwesties een gezinsvrijstelling 
of een zogenoemde conserverende 
aanslag voor de vordering van de 
kinderen in te stellen is zij wat genu-
anceerder.
Waar ging het in deze ingewikkelde 
kwestie om? De Rotterdamse notaris 
heeft aan de hand van zijn praktijk-

ervaring gesteld dat in geval van 
een vordering van kinderen op de 
langstlevende er in sommige situaties 
� nanciële problemen kunnen ontstaan 
als de langstlevende of de kinderen on-
voldoende contante middelen hebben 
om de soms oplopende aanslag van de 
belastingdienst te kunnen voldoen. Dat 
zou kunnen betekenen dat de langstle-
vende de hypotheek op het eigen huis 
moet verhogen of zelfs het huis moet 
verkopen om de � scus de successie-
rechten te kunnen betalen.
Deze kwestie kan aan de orde zijn 
doordat sinds 2003 de langstlevende 
ouder automatisch (dus zonder testa-
ment) alles onder zijn of haar hoede 
krijgt en dat de kinderen hun erfdeel 
in de vorm van een vordering op de 
overgebleven ouder krijgt. Dezelfde 
problematiek speelt ook bij de ou-
derwetse verdeling en langstlevende 
testamenten van voor 2003.
Het invoeren van de door Van Ra-
vesteyn bepleite ‘gezinsvrijstelling’ is 
volgens het Kamerlid praktisch erg las-

tig. ,,Wie vallen onder het gezin? Zijn 
dat degenen die in huis wonen? Zo ja, 
dan dekt dat niet deze casus; kinderen 
zijn vaak al uit huis. Bovendien zijn er 
al tal van vrijstellingen.’’
Positiever is Dezentjé Hamming-Blue-
mink over een conserverende aanslag 
in deze kwestie. ,,Dat zou kunnen, 
maar betekent veel extra werk voor de 
� scus. Deze is op het moment al zo 
overbelast, dat daar geen extra werk 
meer bij kan. Bovendien kan er rente 
worden gederfd ten opzichte van de 
situatie dat de � scus het geld meteen 
krijgt. En hoever ga je? Aanslag voor 
alles, ook indien er voor het overige 
meer dan genoeg vermogen is? Daar 
moet dan dus een waardeoordeel aan 
ten grondslag liggen. In welke situatie 
mag dat via de aanslag en in welk ge-
val moet gewoon worden afgerekend? 
Ik ben bang dat dit al gauw discrimine-
ren wordt.’’
De voorgestelde oplossingen in de 
opinie van Van Ravesteyn zijn volgens 
haar op zich interessant. ,,Maar de 

VVD gelooft meer in een algehele 
herziening, vereenvoudiging en ver-
laging van de tarieven. Dit leidt tot 
een eenduidiger successiebeleid. We 
moeten immers oppassen dat geen lap-
pendeken van oplossingen ontstaat die 
technisch zo ingewikkeld zijn dat een 
(nieuw) � scaal gedrocht in het leven 
wordt geroepen.’’

(Deze erfrechtkwestie heeft ook diverse 
andere vragen van lezers opgeleverd. 
In de volgende krant komen we daarop 
terug.)

De nationale politiek heeft de opiniepagina van De Oud Rotterdammer ontdekt. De Rotterdamse notaris Michiel van Ravesteyn had in de krant van 26 juni een 
stuk geschreven over een mankement aan het in 2003 ingevoerde nieuwe erfrecht. Het Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) reageert.

Hans 
Roodenburg? &Opinie     Informatie

‘Successieheffing is irritant’

Sociale voorzieningen

Met IOAW-uitkering
een huis kopen
Ik ben een getrouwde man van 61 
jaar en ik heb een IOAW-uitkering. Ik 
woon nu in een huurhuis en wil een 
huis gaan kopen. Kan ik dat met deze 
uitkering doen zonder dat ik in de 
problemen kom met de sociale dienst?

De IOAW is een werkloosheidsregeling 
die aan oudere werkloze werknemers 
een inkomensgarantie biedt op het 
niveau van het sociaal minimum. Het 
belangrijkste verschil tussen de IOAW 
en een bijstandsuitkering is dat voor 
de IOAW geen vermogenstoets geldt. 
Dat betekent dat u met uw vermogen 
een huis kunt kopen zonder dat uw 
IOAW-uitkering in gevaar komt. Uw 
situatie komt zelden voor. Wel van 
mensen die al een huis hadden voordat 
zij in de IOAW kwamen. Net zoals bij 
de bijstand en de WW hebben u en uw 
vrouw (de IOAW is een huishouduit-
kering!) een arbeidsverplichting voor 
zover dat mogelijk is. Zodra u en uw 
vrouw inkomsten uit arbeid hebben, 
worden die wel grotendeels gekort op 
de IOAW. 

Familierecht

Grootouders willen
kind van zoon zien
Mijn zoon is gescheiden. Hij heeft een 

dochtertje van acht. Hij is bij verstek 
gescheiden en wist daar niets van. 
Toen ben ik naar de advocaat van mijn 
ex-schoondochter gegaan en het een en 
ander gevraagd omtrent het kind. Hij 
zei: ‘Laat je zoon haar maar halen, één 
keer in de twee weken een weekend’. 
Tot op heden gaat dat mis. Ze doet niet 
open. Dit loopt al vanaf begin maart 
dat mijn zoon en wij, haar grootouders, 
het kind niet mogen zien. Dat doet ons 
veel verdriet. Kunt u ons aanraden wat 
wij kunnen doen? Een sociale advocaat 
heb ik geprobeerd, maar dan moest ik € 
197 aan eigen bijdrage neertellen. Dat 
is een hoop geld voor mij en mijn man. 
Ik hoop nu dat u ons kunt helpen?

Bij een echtscheiding, waarbij kinderen 
in het spel zijn, wordt er altijd een 
omgangsregeling getroffen, tenzij een 
van de partners daarvoor onbekwaam 
wordt geacht. Dus aannemende dat uw 
zoon niet voor ‘iets’ is veroordeeld, 
kan hij rechten doen gelden op omgang 
met zijn kind. Wil zijn ex-vrouw 
daaraan niet meewerken, dan moet 
hij inderdaad een advocaat in de arm 
nemen, waarvoor hij afhankelijk van 
zijn inkomen (niet dat van u en uw 
man) moet betalen. Een omgangsrege-
ling van grootouders met kleinkind is 
heel moeilijk te realiseren.
U schrijft dat uw zoon ‘bij verstek’  ge-
scheiden is verklaard en dat hij daarvan 
niets afwist. Met alle respect, als dat zo 
is, heeft hij dus niet meegewerkt aan 

de echtscheiding of zelfs bij de rechter 
niet zijn verweer kenbaar gemaakt. 
Heeft hij zich soms helemaal niks 
aangetrokken van alle aanmaningen 
en contacten van de advocaat van zijn 
ex? Is de echtscheiding al uitgespro-
ken door de rechter? Heeft hij bij de 
echtscheidingsprocedure een eigen 
advocaat in de arm genomen? Is hij 
misschien tijdelijk met de noorderzon 
naar het buitenland vertrokken?
Aan de hand van uw gegevens kunnen 
ook wij alleen maar gissen naar de pro-
cedures die hij (en u) nog kan voeren.

AOW en pensioen

Samenlevingscontract
melden voor pensioen
Na een echtscheiding hebben mijn 
nieuwe partner en ik een samenle-
vingscontract afgesloten. Heeft dat 
nog consequenties voor mijn pensioen 
en moet ik dat doorgeven aan mijn 
pensioenfonds?

Jazeker. Pensioenfondsen worden 
weliswaar door de gemeentelijke basis-
administraties op de hoogte gehouden 
van huwelijken en geregistreerde 
partnerschappen. Ze worden echter 
niet automatisch geïnformeerd over 
door een notaris vastgelegd samen-
levingscontract van twee individuen. 
Dat heeft echter ook gevolgen voor het 
nabestaandenpensioen. Daarom is het 
zaak uw pensioenfonds op de hoogte te 

stellen van het samenlevingscontract. 
De meeste pensioenfondsen controle-
ren daarna ook of uw samenlevings-
contract voldoet aan de voorwaarden 
voor een eventueel recht op nabestaan-
denpensioen.

Consumentenzaken

Inhoud tas vragen bij
verdenking diefstal
In de supermarkt werd mij door de 
caissière gevraagd of zij in mijn win-
keltas mocht kijken. Ik was verbijsterd 
en voelde mij beledigd. Met redenen 
omkleed heb ik dat geweigerd. Hebben 
medewerkers van een supermarkt het 
recht mij staande te houden en de 
inhoud van mijn boodschappentas te 
controleren op eventuele diefstal?

Personeel van een winkel mag natuur-
lijk bij een verdenking van diefstal 
vragen of het de inhoud van uw tas 
mag zien of dat u uw jaszakken leegt. 
Echter daaraan hoeft u niet mee te 
werken. U hebt de wet aan uw kant om 
dat te weigeren. Bij een gerede ver-
denking - bijvoorbeeld na constatering 
van bewakingscamera’s - dat u ‘iets’ in 
uw tas hebt gestopt, kan het personeel 
dan nog maar één ding doen, de politie 
laten komen die u verhoort en wél de 
bevoegdheid heeft van u te eisen dat u 
de inhoud van uw tas laat zien. 
Uw situatie is overigens niet zo gebrui-
kelijk. In de regels van supermarkten 

worden verdachte klanten discreet 
gevraagd even mee te komen naar een 
aparte plaats of kantoor en wordt daar 
de vraag gesteld of u iets hebt gestolen 
en of u uw tas wilt laten zien. 
Sommige mensen hebben de gewoonte 
om hun boodschappen al direct in een 
tas te doen en bij de kassa netjes af te 
rekenen. Dit kan in een winkelsysteem 
natuurlijk leiden tot grote misverstan-
den en is daarom ook niet toegestaan. 
Er zijn niet voor niks winkelwagens en 
mandjes.
In een aantal supermarkten hangt bij 
de ingang een bord met huisregels 
waarbij onder meer erop wordt gewe-
zen dat personeel mag vragen of u uw 
tas wilt legen bij verdenking van dief-
stal. Deze verkoopvoorwaarde treedt 
dan bij binnenkomst in werking. Wilt 
u daar niet aan meewerken dan kunt u 
beter maar de supermarkt vermijden.
Anderzijds moet het voor u ook geen 
probleem zijn om even de inhoud van 
uw tas te laten zien als daarom wordt 
gevraagd en u ervan overtuigd bent dat 
u geen diefstal hebt gepleegd. Er zijn 
nu eenmaal bepaalde spelregels om te 
voorkomen dat winkelen ‘anarchie’ 
wordt. Blijkt u onschuldig te zijn dan 
hebt u natuurlijk alle recht om daarover 
verontwaardigd te zijn. Uw onschuld 
of delict kan altijd pas achteraf worden 
vastgesteld, in het uiterste geval door 
de rechter.
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Orthopedische
hoofdkussens
en drukverlagende 
matrassen
Wereldwijd aanbevolen 
door meer dan 30.000 
medisch specialisten.

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

Changing the way 
the world sleeps.

Met welke klacht gaat u slapen?

FIBROSITIS

ARMPIJN

RUGPIJN

HEUPPIJN

ISCHIAS

KNIEPIJN

PROBLEMEN
MET

BLOEDSOMLOOP

Droomvlucht Slaapcomfort; 
dé specialist voor boxsprings en 
ledikanten op comforthoogte

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

HOOFDPIJN
STIJVE NEK

www.droomvluchtslaapcomfort.nlPULLMAN EXCLUSIEF
LUND DEALER

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

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

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

OUDERKERK
A/D IJSSEL
LEKKERKERK
SCHOONHOVEN

CAPELLE A/D IJSSELROTTERDAM

KRIMPEN
       A/D IJSSEL

KRIMPEN
A/D LEK

's-GRAVELAND

CAPELLE
WEST

INDUSTRIE-

TERREIN

TIENDW
EG

CARPE DIEM

2 minuten
na de 

Algerabrug

P Parkeren
voor de deur

De koffie 
staat klaar Industrieweg

Verbindingsweg

C.G. Roosweg

C.G. Roosweg

Nwe Tiendweg

 Tiendweg

Algerabrug Routebeschrijving:

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

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

Maatwerk:

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

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

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

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

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

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

Hoofdkussens:
Ruim
40 soorten 
modellen
hoofdkussens

Zomeractie:

vanaf € 399,-

Bij aankoop van
een matras:

Gratis Tempur
Fietszadeldekje

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

Actie:

Nieuwe Supreme
Bedcollectie

TEMPUR

*Vraag 
naar
de voor-
waarden

Maatwerk in caravan 
en boot matrassen

Maatwerk 
in
Matrasadvies

Rechts taan

Bloedc i rcu la t i e

Rusten

Relaxen

Act iepr i j s :

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

Electrisch verstelbaar 
rug + benen
Extra sta-op-hulp
van € 899,- nu voor € 599,-

Diverse

showroom

relaxfauteuils

t/m 20%
korting

‘Ik kon niets meer na m’n beroerte, 
maar kijk nu eens.’

Meneer Mijnlieff (75) was 
rijksambtenaar bij het 
ministerie van landbouw en 
visserij. Een bijzonder actief 
man, die zijn vrije tijd vulde 
met talrijke hobby’s. Het 
harmonieorkest, de tuin, 
zeilen, het verfraaien van 
zijn huis, zijn leven kende 
geen moment rust en hij ge-
noot elke seconde. Dat ac-
tieve leven kwam op 20 juli 
1999 tot een abrupt einde. 
Op die gedenkwaardige dag 
werd meneer Mijnlieff ge-
troffen door een beroerte.

‘Je staat er niet bij stil dat het ook jou 
kan overkomen. En waar je zeker niet 
over nadenkt zijn de gevolgen van  
een beroerte. Tot je er zelf mee 
geconfronteerd wordt. Ik kon van het 
ene op het andere moment helemaal 
niets meer. Mijn rechterkant was 
verlamd, ik kon niet meer praten,  
niet meer bewegen en niet meer lezen. 
Naar muziek luisteren kon nog wel. 
Dat was een schrale troost.’

Maanden van revalidatie 
‘Na twee weken ziekenhuis en vier 

maanden revalidatie mocht ik naar 
huis. Ik had leren lopen met een stok 
en een enkel-voet orthese. Want door 
m’n beroerte had ik een sleepvoet.  
Ik kon honderd meter lopen, dat  
was alles. Langzaam aan leerde ik 
weer praten. Na een periode van 
intensieve oefeningen was een lang-
zaam stijgende lijn te ontdekken.  
Om de functies van m’n hand en 
arm te verbeteren, oefende ik met de 
NESS Handmaster. Op een dag kreeg 
ik een brief met DVD van NESS,  
over de NESS L300. Dat systeem 
sprak meteen aan. Het activeert de 
spieren, dus zou me meer bewegings-
vrijheid geven. En wat heel belangrijk 
was, ik hoefde niet geopereerd te 
worden.’

Andere behandeling van een 
sleepvoet
Er zijn diverse manieren om het lopen 
met een sleepvoet te verbeteren.  
Onder andere met een aangepaste 
schoen of enkel-voet orthese.  
Het zijn ‘statische’ oplossingen die 
de spieren niet activeren. Daardoor 
mag er ook geen verbetering van 
de bewegingsmogelijkheden van de 
voet en de enkel verwacht worden. 

Een belangrijk verschil met de NESS 
L300 die de spieren wel activeert. 
De voet wordt tijdens het lopen op de 
juiste manier en op het juiste moment 
opgetild. Hij sleept hierdoor niet meer 
over de grond. 

Bevordering van revalidatie
‘De NESS L300 maakte voor mij 
een wereld van verschil. Mijn enkel 
is minder dik en weer �exibel. Ik 
kan nu zelfs m’n voet optillen onder 
de voorwaarde dat de L300 aanstaat.  
En hij is enorm makkelijk in ge-
bruik. De L300 past zich aan 
m’n loopsnelheid en de ondergrond 
aan. Dat geeft me enorm veel 
bewegingsvrijheid, hoe ik me ook 
voel en waar ik ook ben. Bovendien 
kan ik de L300 met één hand be-
vestigen, onder de knieschijf. Er 
lopen geen draadjes tussen de or-
these, de controle unit en de 
voetsensor in de schoen. Dus broeks-
pijp naar beneden en niemand die 
er iets van ziet.’

Actiever dan ooit
‘Het klinkt raar, maar ik heb het 
gevoel dat ik met sprongen vooruit ga. 
Maanden geleden kon ik bijna niks. 

Nu tuinier ik alweer een beetje, doe 
lopend boodschappen en kan zelfs 
alweer naar zeilwedstrijden toe. Dat 
had ik niet voor mogelijk gehouden. 
Ik moet natuurlijk wel hard oefenen, 
maar de resultaten stimuleren mij 
enorm.’

Meer weten over de NESS L300?
De NESS kliniek in Ridderkerk is 
op werkdagen, tijdens kantooruren 
bereikbaar op nummer: 0180-481600. 
Meer informatie vindt u op 
www.ness.nl en voor vragen kunt 
u mailen naar info@ness.nl

- Meneer Mijnlieff: ‘Ik kan elke dag wat meer en ik heb weer zin in het leven.’ -

- advertorial -
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Nieuwe foto
Wij schrijven 1954 als een ongekend aantal 
bezoekers de sportieve prestaties van deze 
wielrenners volgt. Voor lezers die ter plekke 
bekend zijn, is deze raadfoto niet zo moeilijk 
maar of dit voor alle Rotterdammers geldt?

Het rijke Rotterdamse sportleven kent vele bekende en onbekende foto’s. Cees Zeven-
bergen plukt elke veertien dagen zo’n foto uit zijn omvangrijke archief, waar u zich de 
tanden op kunt stukbijten. Twee weken later onthult hij het raadsel en kunt u zien of 
u het bij het goede eind had. 

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

Oplossing foto 10 juli
De toss voor deze bijzondere wedstrijd op woensdagmiddag 23 decem-
ber 1953 in het Stadion Feijenoord wordt verricht door scheidsrechter 
Leo Horn. Links kijkt SVV-er Jan van Schijndel toe. Ongeveer 40.000 
toeschouwers waren afgekomen op het treffen tussen het Rotterdams 
Elftal en Valencia. Niet in het minst kwamen zij voor Faas Wilkes, die 
toen voor de Spaanse club speelde. Het was de eerste keer dat men Faas 
weer in actie kon zien sinds zijn vertrek naar Italië (1949). In het boekje 
‘Het voetballeven van Faas Wilkes’ zegt hij zelf daarover: “Voor het 
eerst weer voetballen op mijn geboortegrond in Rotterdam. Het greep 
me.” De wedstrijd (2-3) viel enigszins tegen, Faas scoorde eenmaal, 
Gerrit van Pelt (SVV) tweemaal. Het Rotterdams Elftal kwam uit in de volgende opstelling: Dufourné (keeper) 
van Sparta, Verboom (Excelsior), Osterholt (Hermes-DVS), Hartog (Excelsior), Van Schijndel (SVV), Steenber-

gen (Feyenoord), Van Ede en Benningshof 
(Sparta), Könemann en Van Pelt (SVV) en 
Heyster (Hermes-DVS). Hans van der Hoek 
(Feyenoord) en Rinus Terlouw (Sparta) moes-
ten wegens blessures verstek laten gaan.

Wolter de Waard
huisarts

  De pil steekt van wal

Halfstok

Om een beter inzicht te krijgen in 
deze aandoening, moet eerst de 
anatomie en fysiologie besproken 
worden. De penis bevat zwellicha-
men. Via een slagader (arterie) vult 
dit lichaam zich met bloed. Door-
dat de ader daarachter (vene) zich 
vernauwt, stroomt het bloed zeer 
langzaam weg. Hierdoor richt de 
penis zich op en wordt een erectie 
in stand gehouden. Om een erectie 
te krijgen is een seksuele prikkel 
(stimulus) nodig. Dit kan bestaan 
uit een fantasie, aanraking of kijken 
naar pornogra� e. Verder moet de zin 
in het vrijen (libido) aanwezig zijn. 
Tevens speelt het mannelijk hormoon 
testosteron een rol in het krijgen van 
een erectie.
Vanuit bovenstaande kunnen nu de 
oorzaken verklaard worden waarom 
er geen of onvoldoende erectie 
bereikt wordt. Psychologische oor-
zaken: faalangst, depressie en andere 
psychiatrische stoornissen.
Neurologische oorzaken: aandoe-
ningen aan het centrale (hersenen) 
en perifere (ruggemerg en zenuwen) 
zenuwstelsel, waardoor de aanstu-
ring om een erectie te krijgen en te 
behouden niet goed of onvoldoende 
is. Denk bijvoorbeeld aan hersenbloe-
ding, dwarslaesie, operatie.
Hormonale stoornissen: door castratie 
(chemisch of operatief), aangebo-
ren aandoeningen, schildklier- en 
nierafwijkingen of door een tumor 
in de hersenen is de zin in het vrijen 
verminderd of afwezig en kunnen 
erectiestoornissen optreden.
Hart- en vaatziekten: door bloedvat-
verkalking (atherosclerose) zijn de 

slagaders stijf geworden en kunnen 
niet goed uitzetten. Verder medi-
cijngebruik voor hoge bloeddruk 
en vaatoperaties in de buik kunnen 
erectiestoornissen veroorzaken.
Afwijkingen aan de penis: door 
afwijkingen aan de zwellichamen 
wordt geen of onvoldoende erectie 
bereikt.
Overige: suikerziekte, alcohol-
consumptie, roken, ongezonde 
levensstijl en medicijngebruik zijn 
risicofactoren voor het ontstaan van 
erectiestoornissen.
Wanneer u zich met uw erectie-
problemen meldt bij een arts, zal 
hij u vragen naar bovengenoemde 
oorzaken. Verder zal hij vragen of u 
ochtenderecties heeft, of er voldoen-
de erectie bereikt wordt om gemeen-
schap te kunnen hebben, of u een tot 
orgasme kunt komen en of er libido 
is. Indien aanwezig wordt ook uw 
partner enkele vragen gesteld over de 
invloed van en ondersteuning bij de 
falende fallus.
Het lichamelijk onderzoek zal 
bestaan uit onderzoek van penis 
en balzak. Aanvullende diagnos-
tiek is afhankelijk van de oorzaak 
en kan bestaan uit bloedonderzoek, 
vragenlijst over tevredenheid van 
uw erectie, nachtelijke erectiemeter 
(postzegeltest) en bloedvatonder-
zoek.
Behandeling is afhankelijk van de 
oorzaak en kan bestaan uit: seksuele 
counseling, lifestyleadviezen, erectie-
bevorderende medicijnen ( Viagra, 
Levitra, Cialis), erectieprothese, va-
cuümpomp en papaverine-injecties.

Quincy de Waard

Mannen mogen graag opscheppen over hun penislengte en 
prestaties in bed. Echter, wanneer er geen of onvoldoende 
erectie bereikt wordt, schaamt de man zich en praat hier 
niet of nauwelijks over. Erectiestoornissen kunnen bij ieder-
een voorkomen. Op jongere leeftijd is meestal een psycholo-
gische oorzaak aan te wijzen; op oudere leeftijd een licha-
melijke oorzaak.

Eind 1950 begin 1960 hadden wij 
een dansclub in de Spil onder de 
naam The Savoy Club. Deze club 
draaide ‘s zaterdags en ‘s zondags 
op de muziek van het Ad Schil-
peroort Kwintet waarvan ik deel 
uitmaakte. Het orkest bestond uit 
vijf man; Harry de Vries piano en 
vibrafoon, Aad Schilperoort gitaar 
en zang, Wim Gins drums, Ab den 
Haan saxofoon en klarinet, nader-
hand vervangen door Jantje Feelders 
en mijn persoontje Joop Hölzken 
bas en zang. Ook Jan Rat, een ras 
jazzpianist, heeft nog een tijdje 
meegespeeld.
We mochten niet openbaar spelen 
als dancing, dus maakte we iedereen 
die wilde dansen gelijk lid (lidmaat-
schap � . 0,25) en voor het dansen 
betaalde men � . 1.00. Onze vrouwen 

verzorgden de administratie en zo 
hadden we elke zaterdag en zondag 
een volle zaal. En wij hadden op het 
laatst 1200 leden.
Velen zullen zich dit nog herinneren, 
want er zijn veel huwelijken uit 
voortgekomen en het waren onver-
getelijke avonden. Maar zoals aan 
zoveel dingen kwam er ook een eind 
aan de Savoy club. De dansavonden 
zijn nog wel doorgegaan met andere 
orkesten, o.a. Leen Huizer (Lee To-

wers) met zijn Drifting � ve. Wij zijn 
toen verder gegaan in het vroegere 
“Schuttershof”, op de hoek van het 
Zuidplein en Strevelsweg. Wel met 
drie man, Aad Schilperoort, Harry 
de Vries en Joop Hölzken onder de 
naam “Het Disco Trio”. Ook dat 
was een leuke tijd.

Joop Hölzken, 
Kokkel 1
3225BB Hellevoetsluis

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

The Savoy Club
De foto van de Spil, Dordt-
sestraatweg en het inge-
zonden stukje over Van 
Welzenes, (de man die van 
de brug afsprong) eigenaar 
van de Spil, nodigen mij 
uit eens te reageren op uw 
TANTE POST (bus).

- Het Ad Schilperoort Kwintet -

Omdat Ed van Helten nog op vakan-
tie is, ook in deze editie nog even 
geen vervolg op de serie Beat aan de 
Maas. Maar een raadfoto. 
De Rotterdamse band die staat 
afgebeeld heet The Mysties. Vraag 
is: wie kent de vier muzikanten? Of 
wie kan er meer vertellen over de 

groep? De foto werd in de zestiger 
jaren gemaakt in De Jeugdhaven in 
de Mauritsstraat.

Reacties kunt u sturen naar Beat aan 
de Maas, Postbus 28059  3003 KB 
Rotterdam. Of mail: ed.vanhelten@
hotmail.com

Beat aan de Maas - Raadfoto
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Schuite
Tandtechniek

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

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

   INSCHRIJVING NIEUWE PATIËNTEN MOGELIJK

NIEUW!
Nu ook op Internet!

www.schuite .com

Groot assortiment
 Alles onder 1 dak
 Deskundig advies
 Eigen montage
 5 jaar garantie
 De juiste prijs voor 
 iedere portemonnee

Greeploze keuken
Zeer complete keuken voor een 

nog completer prijs. Uitgevoerd met 
een schouwkap, kookplaat, combi-
magnetron, vaatwasser, koelkast en 
composiet werkblad.

W W W . Q U A T T R O K E U K E N E N B A D . N L

Badkamer
Deze badkamer is voorzien van een 

bad, douchecabine, toilet, wastafel en basis 
tegels van alleen A-merken.

van: € 7.900,-
voor:
 € 4.999,-

van: € 14.450,-
voor:

€8.950,-

Quattro gaat voor kwaliteit
met een betere prijs

Vloertegels Villeroy en Boch Gate 56
 Afmeting: 60 x 60 cm 
 Diverse kleuren

van: € 69,-
voor:
 € 48,- per m2

Woonmall Alexandrium III, Watermanweg 19/A, 3067 GA Rotterdam, T: 010-220 44 37, E: info@quattrokeukenenbad.nl

Openingstijden:
Maandag 13:00 uur - 17.30 uur
Dinsdag 10:00 uur - 17.30 uur
Woensdag 10:00 uur - 17.30 uur
Donderdag 10:00 uur - 17.30 uur
Vrijdag 10:00 uur - 21.00 uur
Zaterdag 10:00 uur - 17.30 uur

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

(naast de apotheek)

“In één dag 
mooie tanden”

Voordelen computer-
gestuurd implanteren:

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
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FATSOENLIJK ZITTEN

PLUSPUNTEN RELAX COMFORT:
- UITGEBREIDE COLLECTIE 
- GRATIS BEZORGDIENST
- 5 JAAR COMFORT GARANTIE
- SNELLE & OUDERWETSE SERVICE
- RELAXCOMFORT MAATWERK
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Geen vervoer? Geen probleem!
Wij halen U gratis op en wij 
brengen u netjes weer thuis.
Bel gerust voor een afspraak:

0181 - 452 321

GR ATIS VERVOER!

RelaxComfort biedt u optimaal zitcomfort. U rust beter uit in een RelaxComfort
fauteuil of bankstel dankzij de ergonomische vormgeving en de vele verstelmogelijkheden. 

Uw RelaxComfort fauteuil kan eventueel op maat gemaakt worden, waardoor zitten geen 
inspanning maar óntspanning wordt. Nooit eerder stond u zo uitgerust op uit uw fauteuil of 
bankstel! RelaxComfort biedt tevens een grote keuze aan relaxfauteuils (eventueel met 
Sta-Op functie) en bankstellen in leder en stof. 

Stap gerust eens binnen en ervaar het comfort van een RelaxComfort fauteuil of bankstel!

MET MEER DAN 100 MODELLEN !
RelaxComfort Zuidland
Kerkweg 17  
3214 VB Zuidland
tel: 0181 452 321

Openingstijden: 
Ma: 12 t/m 17.00 u
Di t/m Za: 10 tot 17 u

RelaxComfort Ridderkerk
Kievitsweg 124
2983 LG  Ridderkerk
tel: 0180 480 870

Openingstijden:  Ma: gesloten 
Di t/m Vr: 10 tot 17.30 u
(vr. tot 21 u) Za: 10 t/m 17 u

VOOR EEN FATSOENLIJKE PRIJS!

in stof vanaf     

   2950,-
in leer vanaf     

   3790,-

€

€

in stof vanaf     

   900,-
in leer vanaf     

   1270,-

€

€

in stof vanaf     

   1500,-
in leer vanaf     

   1650,-

€

€

www.relaxcomfor t .n l

BEZOEK EEN VAN ONZE SHOWROOMS

Mensen die in Kleinpolder-West in 
Overschie wonen, zijn eraan gewend: 
het Welschen-doorkijkmonument in 
de Lemkensstraat. Wie er echter niet 
woont en de moeite neemt aan de kop 
van de Linschotenstraat in de Spaanse 
Polder de oever van de Delfshavense 
Schie op te zoeken, kijkt toch wel even 
vreemd op van het doorkijkje over het 
water tussen twee appartementsge-
bouwen door naar de Lemkensstraat. 
Het lijkt alsof er een stukje van het 
bombardement op Rotterdam is blijven 
staan. 

Het is een restant van een gevelfront, 
zoals het destijds gebouwd is naar een 
ontwerp van architect F.A. Welschen. 
De oorspronkelijke woningen zijn met 
behulp van montagebouw in de jaren 
veertig van de vorige eeuw goedkoop 
en in hoog tempo gerealiseerd. Vijftig 
jaar later zijn ze ingrijpend gereno-
veerd en vergroot. Op een bewaard 
gebleven gevelsteen van 2 augustus 
1946 staat als boodschap aan het 
gemeentebestuur: ‘Geef mij zand, grint 
en asch en ik bouw uw huizen’. 

De Nederlands Hervormde Kerk aan 
de Overschiese Dorpsstraat kan bij een 
wandeling vanuit een niet alledaagse 
positie worden gefotografeerd. De 
toren en het kerkschip kunnen bij-
voorbeeld worden vastgelegd onder de 
Spaansebrug door, die een opknapbeurt 
doormaakt en volgende maand weer 
opengesteld wordt. 
In de duisternis van pijler en brugdek 
levert dat een schilderachtig plaatje op, 
want zo mag dat wel worden genoemd. 
Minder schilderachtig is de enorme 
rotzooi op de oever. Daar zou de 
gemeente best eens wat aandacht aan 
mogen besteden. 

Hindernissen
De Spaansebrug en de Hoge Brug zijn 
een hindernis voor het lokale wegver-
keer en dat geldt nog meer voor de 
Giessenbrug, onderdeel van rijksweg 
A20 langs Overschie. Altijd op een 
moment dat het niet schikt, krijgt 
de scheepvaart voorrang én directe 
doorgang en dat betekent wachten voor 
het wegverkeer. Vanaf de rijbaan is in 
die gevallen alleen de opbouw van een 
passerend binnenvaartschip zichtbaar. 
Wie de moeite en tijd neemt het eens 
van een andere kant te bekijken, ziet 
hoe kundig een schipper moet zijn om 
zijn schip met toch redelijke snelheid 
door de smalle doorvaartopening te 
laveren.
Een wandeling of � etstocht door Over-

schie, met zijn historische oude dorps-
kern en een leuke winkelstraat als de 
Burgemeester Baumannlaan, verdient 
aanbeveling. Vergeet niet even langs te 
gaan bij de redactie van de Overschiese 
Krant op de hoek van de Burgemeester 
Baumannlaan en de Pieter van Asch-
straat. In het portiekje staat een rekje 

waar een lezenswaardige editie van de 
al meer dan vijftigjarige krant lonkt 
om meegenomen te worden. Het is een 
kleine particuliere krant met een hoge 
leesdichtheid en dat is na alle fusies in 
krantenland te duiden als een unicum. 
Neem ook park Zestienhoven tussen 
Rotterdam Airport en de A20 in de 
route op. Hier valt vooral de rust op.
Een bezoek aan museum Oud Over-
schie ‘De Hoop doet Leven’ aan de 
Overschiese Dorpsstraat 136-138 hoort 
er natuurlijk ook bij. Het is elke zondag 
en elke eerste zaterdag van de maand 
geopend van 14.00 tot 17.00 uur. 
Voor informatie 
www.museumoudoverschie.nl 
of 010-4158864.

Rein Wolters

Overschie is een bezoek méér dan waard
De Delfshavense Schie verbindt de Coolhaven met de Delftse Schie. De laatste waterloop be-
gint bij de Hoge Brug en stroomt tussen Overschie en Delft. Wie langs de Delfshavense Schie 
een (aantrekkelijke) wandeling of fietstocht maakt, krijgt een afwisselend beeld voorgescho-
teld, want de route voert ook over het industrieterrein Spaanse Polder met zijn insteekhavens. 

- De Oude Kerk van Overschie nu eens gezien vanuit een niet alledaagse positie onder de 
Spaansebrug door. Archieffoto’s Rein Wolters -

- De Hoge Brug in al zijn glorie met natuurlijk een koppel van de altijd daar aanwezige Kaapse 
eenden. Op de brugpijlers de wapenschilden van omringende (voormalige) gemeenten. -

- Tussen de woongebouwen door is het 
monument van Welschen goed zichtbaar. Het 

lijkt alsof er een stukje van een oorlog bewaard 
is gebleven. -
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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

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

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

Testresultaten en 
onderzoeken
Bij de eerste testen met het ap-
paraat rapporteerde de Berlijnse 
arts Dr. Ragg dat een patiënt 
van hem die al 6 maanden plat 
op bed lag, binnen 3 weken 
weer kon lopen. ‘Dit soort gelui-
den horen wij aan de lopende 
band,’ aldus mevrouw de Vis-
ser. ‘Wij hebben verschillende 
mensen geholpen die al jaren 
klachten hadden en voor een 
beenamputatie in aanmerking 
kwamen, die na een kuur van 
RT-220 hebben ondergaan, hun 
been konden behouden. Een 
van onze eerste patiënten, dhr. 
Paasse uit Soest, 83 jaar, had 
15 jaar geleden nog maar kort 
te leven. Deze man geniet nu 
volop van het leven. Hij loopt, 
fi ets en rijdt in zijn auto weer 
overal naar toe. 
Sovaat Medical werkt met een 
aantal artsen en een internist 
samen

Bij welke klachten?
De resonantie Therapie kan 
gebruikt worden bij bloedvatver-
nauwing. 
Symptomen hiervan zijn onder 

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

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

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

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

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

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing
(Advertorial)

1e Tochtweg 2 - 2913 LP Nieuwerkerk a.d. IJssel - Tel. 0180-312484
E-mail: info@autodebruin.nl - Internet: www.autodebruin.nl

Dit is een greep uit de voorraad, kijk voor meer informatie op www.autodebruin.nl of kom even 
langs. Ook voor onderhoud - APK - reparatie - schadeherstel - Gratis vervangend vervoer

Audi A4 TDI 130Pk                
Blauw metl  2004  25.000,=
Audi A6 26I AVANT               
Autm. blauw metl.  1998  8.900,=
Chrysler Voyager 3.3I           
Autom. 7 pers. LPG 2002 12.500,=
Ford Fusion 1.4I               
Zilver metl  2006  11.950,=
Mitsubishi L 200 4X4 ClubCab 
Blauw metl 2003 14.000,=
Mercedes Benz A 140     
Beige metl  2000 8.950,=
Mercedes Benz A 150 Autm     
Grijs metl  2006 24.000,=
Mercedes Benz C 200 
Kompressor combi   2002 19.000,=
Mercedes Benz C 180               
Blauw 1996 6.000,=
Mercedes Benz 220 CDI Sportcoupé                
Zilver metl  2002  19.500,=
Mercedes Benz E 320 CDI        
Blauw metl 2003 32.500,=

Mercedes Benz ML 270 CDI      
blauw metl  2002  27.500,=
Mercedes Benz S 320                  
zilver metl 1999 19.500,=
Mercedes Benz Vito’s& Viano’s 
diversen Nieuw en Gebruikt v.a. 9.500,=
Opel corsa 1.2-16V                      
Blauw metl 1999 4.500,=
Opel Omega 2.5I Combi                      
Blauw metl 1996 3.950,=
Peugeot 106 1.1 accent                 
Blauw metl 1998 3.500,=
Peugeot 407 SW 20HDI                
Zilver metl 2005 24.500,=
Renault Laguna Grandtour 2.0 16V       
Zilver metl. 2005 24.500,=
Renault Twingo 1.2 16V Airco       
Zwart 2004  7.500,=
Skoda Oktavia 1.9 TDI                 
zilver metl 2004 10.000,=
Volkswagen Golf V SDI            
Rood 2004  12.500,=

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

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

Bezoek ook:
www.deoudrotterdammer.nl
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Voorgaande samenvatting doet 
Arnoud Voet glimlachen en vindt 
herkenning bij hem. De 63-jarige 
dijkbewoner van Capelle aan den IJs-
sel rolde bij toeval in deze bijzondere 
tak van het uitgeversvak. Die begon 
door zijn nieuwsgierigheid naar de 
historie van zijn woning, het voorma-
lige gemeentehuis van Capelle. Voet 
kocht het verwaarloosde pand in de 
beginjaren zeventig, niet alleen om 
er te wonen, maar ook voor vestiging 
van zijn huiswerkbegeleiding, een 
instituut voor bijscholing voor scho-
lieren met een probleem.
Het pandonderzoek bracht Voet naar 
het gemeentearchief bij meneer P. 
Damsteeg. “Hij vertelde, vanwege 
een ziekte, niet verder te kunnen 
gaan met het samenstellen van een 
fotoboek over Capelle. Of ik dat voor 
hem wilde doen”, memoreert Voet. 
“Enthousiast ging ik akkoord. En 
daar sjouwde ik drie grote tassen naar 
huis met als inhoud het fotoarchief 
van Capelle aan den IJssel.”
Via oproepen in plaatselijke kranten 
verzocht Voet om medewerking in 
de vorm van oude foto’s en verha-
len. Die kreeg hij volop. Ook van 
een klein mannetje, die hem negen 
bijzondere ansichten kwam brengen. 
“Ik mocht ze houden, al wilde ik 
dat aanvankelijk niet. Die foto’s had 
ik alleen maar nodig voor het boek 
en daarna niet meer. Dat mannetje 
vertelde dat hij niet lang meer te 
leven had. Met die kaarten moest ik 
maar doen wat ik wilde. Het waren de 
eerste ansichten van mijn verzame-
ling, die is gegroeid tot meer dan 
25.000 stuks.”

Uitgeverij
Het boek kwam er in 1976, werd 
een succes en was de basis voor de 

uitgeverij. De vader van een zoon en 
een dochter (en intussen trotse opa 
van zes kleinkinderen) had de smaak 
goed te pakken. In de jaren daarna 
rolde zijn befaamde serie ‘Groeten 
uit….’ over de Rotterdamse wijken 
van de pers. Deze viel op door de 
grote nauwkeurigheid. Voet maakt 
er geen broddel- of � odderwerk 
van, maar stelde destijds als een 
gedegen wiskundeleraar alles in 
het werk bij het achterhalen van de 
juiste gegevens en controleert die ook 
nog eens drie keer. De schrijvers en 
medewerkers van de uitgeverij: Hans 
Klaassen, Arnold Tak, Rein Wolters 

en niet te vergeten de correctrice Riet 
Bouma, die zelf het bombardement 
heeft meegemaakt en nog veel weet 
van de stad van voor 1940, staan daar 
borg voor.
“Aan de hand van mijn boeken kun 
je denkbeeldig een fotogra� sche 
wandeling maken van de grens van 
Vlaardingen met Maassluis tot aan de 
grens van Gouda met wel bijna om de 
paar honderd meter een afbeelding. 
Onderweg kom je veel wetenswaar-
digheden tegen, die in woord en beeld 
zijn afgedrukt. Mijn doelstelling is en 
blijft het beeld te scheppen van hoe 
het in dorpen, steden en stadswijken 
ooit is geweest.”
In de tweede serie van Voet: ‘Rotter-
dam door de tijd’, die uit twaalf delen 
bestaat, wordt meer aandacht aan de 
naoorlogse stad besteed.
De room voor de vooroorlogse boe-
kerij is een tikje verzuurd. Voet: “Er 
is ontzettend veel over verschenen. 
Voor zulke publicaties is vrijwel geen 
belangstelling meer, want er zijn niet 
veel mensen meer uit die tijd. Er is 

een toenemende belangstelling voor 
de historie van de jaren vijftig, zestig 
en zeventig.”
Voet kan aan die vraag als geen ander 
voldoen. Dat komt door de negatie-
vencollecties en auteursrechten die 
hij in eigendom heeft verworven 
van de fotografen Jan Roovers 
(1912-2000) en Hendrik Hartog 
(1939-2002), samen goed voor meer 
dan vijftigduizend bijzondere foto’s. 

Roovers maakte ze vanaf het midden 
van de jaren dertig en Hartog begon 
er zo’n 25 jaar later mee. Van bijzon-
dere foto’s van Hartog heeft Voet een 
selectie gemaakt voor een boek dat in 
de maak is. In veel a� everingen van 
De Oud-Rotterdammer zijn fraaie 
foto’s van Roovers te vinden. 
Voor het verkrijgen van de rechten 
van de foto’s heeft Voet diep in de 
buidel moeten tasten. “Vele tiendui-
zenden euro’s”, geeft hij vaag aan. 
De uitgever zegt zich enorm te storen 
aan het te pas en te onpas publiceren 
van foto’s van onder anderen Roovers 
zonder dat hiervoor toestemming is 
gevraagd of aan hem copyright is 
betaald. Ook media maken zich hier 
schuldig aan.

Antiquariaat
Een blik in Voets’ verleden wijst be-
paald niet in de richting van een start 
in het uitgeversvak. En al helemaal 
niet dat hij in Delfshaven al een jaar 
of tien een landelijk bekend antiquari-
aat van onder meer prentbriefkaarten 

drijft. Het pand, dat hij deelt met de 
galerie van zijn vrouw, de kunste-
nares Petri Voet die in ceramiek is 
gespecialiseerd, draag de naam l’Art 
du Feu (de kunst van het vuur) en is 
gevestigd aan de Voorhaven 16 (naast 
het historisch museum De Dubbelde 
Palmboom.
Arnoud gaf zijn eerste kik in Hoens-
broek in Zuid-Limburg. Na omzwer-
vingen kwam hij als negenjarige met 
zijn ouders en broer en zus naar de 
Straatweg in Hillegersberg in Rot-
terdam. De christelijk lagere school 
doorliep hij bij meester Kramer in de 
Prinses Margrietstraat. Daarna volgde 
hij met succes het Libanon Lyceum 
in Kralingen, waarna de dienstplicht 
aan de orde was. Aan de TH in Delft 
studeerde hij nog even bouwkunde, 
maar verruilde die studie in Leiden 
voor een succesvolle opleiding tot 
leraar wiskunde. In Zaltbommel, 
en daarna 25 jaar aan destijds de 
Rijksscholengemeenschap in Gouda, 
doceerde hij de lesstof. Ondertus-
sen was Capelle aan den IJssel zijn 
woonplaats geworden.
Voet presenteert zich regelmatig 
op grote verzamelbeurzen en is 
bijna vanaf het begin deelnemer 
van de Rotterdamse Dag, dit jaar 
op zaterdag 10 november in de Sint 
Laurenskerk.
Zo’n tienduizend foto’s van Roovers 
zijn te bezichtigen op de site www.
fotovanrotterdam.nl “Er komen er 
nog veel meer bij, ook die van Henk 
Hartog”, vertelt Voet. “Iedereen kan 
ze bekijken en eventueel bestel-
len. Verwijzingen op de site maken 
dat simpel. Uiteraard zijn de foto’s 
beschermd tegen kopiëren.”
De uitgeverij van Voet is gevestigd 
aan de Dorpsdijk 158 te Capelle 
aan den IJssel en is bereikbaar via 
e-mail: arnoudvoet@orange.nl of 
010-2847362 of 010-2763852. Wie 
wil weten welke boeken er nog ver-
krijgbaar zijn of delen uit de diverse 
series wil bestellen kan ook terecht 
op www.uitgeverijvoet.nl 

Arnoud Voet door 
toeval besmet met 
historisch virus
In dertig jaar al bijna honderd boeken met fraaie foto’s op de 
markt. Noem de naam Arnoud Voet en de gemiddeld histo-
risch kenner van Rotterdam en omgeving weet dat die hoort 
bij prachtige foto’s in prachtige boeken. Zijn gedetailleerde 
producties hebben een plek in tal van boekenkasten. Daar 
worden ze gekoesterd en vooral geraadpleegd. De greep naar 
een van zijn boeken is vaak het sluitstuk van een discussie 
‘hoe het toen was’.

- Arnoud Voet in zijn werkkamer die een ware schatkamer is voor iedereen met 
een nostalgisch hart. Hij bewaart er niet alleen oude foto’s en prenten, maar ook 

voorwerpen uit het verleden. Foto Ellie Schop -

- Op vrijdagmiddag treffen Rotterdam-kenners elkaar in het antiquariaat van Arnoud Voet aan de 
Voorhaven. Hij leest in een van de succesnummers van de zesdelige serie ‘blik op Zuid’, die Rein 

Wolters voor hem schreef. Foto Ellie Schop -

- De stand van Arnoud Voet op de jaarlijkse 
Rotterdamse Dag is altijd een plek waar de 

bezoekers een poos vertoeven. 
Archieffoto Rein Wolters -

Port Images toont 100 jaar 
Rotterdamse haven 

Unieke foto-
tentoonstelling 
in Las Palmas

Op 1 september 2007 opent 
de fototentoonstelling ‘Port 
Images, 100 jaar Rotter-
damse haven in beeld’. 
Bekende havenfotografen 
als Cas Oorthuys, Frits 
Rotgans, Eva Besnyo, Carel 
van Hees, Arie Kievit en 
Freek van Arkel tonen de 
veranderingen van stad en 
haven, maar ook de artis-
tieke ontwikkelingen door 
de tijd heen. 

Port Images is te zien tot en met 28 
oktober in LP II, de tentoonstellings-
ruimte in Las Palmas. De tentoonstel-
ling wordt gemaakt in het kader van 
het 75-jarig bestaan het Havenbedrijf 
Rotterdam.
Port Images vertelt van een ha-
ven die ruim 100 jaar geleden zijn 
opmars begon met de opening van de 
Nieuwe Waterweg en die geleidelijk 
is opgeschoven in de richting van de 
Noordzee. De tentoonstelling laat de 
hele ontwikkeling zien: van de havens 
in de Binnenstad en Zuid vanaf circa 
1890 tot Maasvlakte2. In die periode 
is de haven uitgegroeid tot verreweg 
de belangrijkste van Europa. Het is 
de eerste keer dat de Rotterdamse 
havenfotogra� e op zo’n grote schaal 
bijeen wordt gebracht.
Port Images is samengesteld door 
het Nederlands Fotomuseum in het 
kader van het 75-jarig bestaan van het 
Havenbedrijf Rotterdam NV. De ten-
toonstelling wordt mede aangeboden 
door Deltalinqs/SVZ, de belangenbe-
hartiger voor havenbedrijven die dit 
jaar 100 jaar bestaat.

Openingstijden en prijzen
Port Images is geopend van dinsdag 
t/m vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur 
en op zaterdag en zondag van 11.00 
tot 17.00 uur. In verband met de 
Wereldhavendagen is de tentoonstel-
ling op 7 en 8 september tot 20.00 
uur open. Kaarten kosten € 6 voor 
volwassenen en € 4,50 voor iedereen 
tot 18 jaar of met een kortingskaart, 
zoals een CJP, Rotterdampas, Studen-
ten Uitpas en andere studentenpas-
sen, SKVR cursistenkaart, Jaarkaart 
Nederlands Fotomuseum of Museum-
jaarkaart.
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Destijds woonde ik een � at in Hoog-
vliet. Veel buren kende ik alleen van 
gezicht. Bij het passeren in het trappen-
huis zei ik ze beleefd gedag. Ook die 
fraai ogende, alleenwonende, blonde 
buurvrouw van een lagere verdieping. 
Die frivool geklede leeftijdgenoot trok 
mijn aandacht. Kort rokje, laag uitge-
sneden truitje, verzorgde haardracht, 
lange benen en schoenen met een koket 
hakje. Ik prees me gelukkig met zo’n 
mooie en smaakvol naar me lachende 
buurvrouw. Op een keer kwamen we 
gelijk aan bij het trappenhuis. Zij met 
een tas boodschappen. Galant nam ik 
die van haar over, sjouwde hem naar 
boven en zette deze bij haar huisdeur 
op de mat met als opschrift ‘welkom’. 
Haar � uwelen ‘dankjewel, buurman’ 
en een hemelse glimlach bezorgden me 
vlinders in de buik.

Taboe
In die periode waren in Rotterdam 
seksclubs in opkomst, vooral in Char-
lois, een van mijn werkgebieden voor 
Het Vrije Volk. Hans Maas, toen chef 

van de stadsredactie, gaf mij de op-
dracht voor een reportage over de gang 
van zaken in erotische vermaaktem-
pels. Op avonden waarop ik niet naar 
een wijk- of buurtvergadering hoefde, 
bezocht ik her en der seksclubs. 
Uiteraard maakte ik, na het betalen 
van 25 gulden entree, bekend wie ik 
was en waarvoor ik kwam. Doorgaans 
werd mijn aanwezigheid niet op prijs 
gesteld, maar wegsturen kon men mij 
maar moeilijk, want ik had immers 
entree betaald. Een enkele keer kon ik 
mijn geld, zelfs méér, terugkrijgen als 
ik dan maar gelijk weer vertrok. 
De exploitatie van seksclubs zat im-
mers in een taboehoek. Uiteindelijk 
waren het verkapte bordelen. Op een 
keer stapte ik binnen bij seksclub De 
Grot aan de Doklaan. Uitbater John de 
Ruijter had ik al eens aangetroffen op 
een commissievergadering van de deel-
gemeente Charlois. Met onderhandelen 
bij de commissie probeerde hij zijn 
seksclub te legaliseren. Zijn tent had 
ik nog niet bezocht. De show was aan 
de gang toen ik binnenstapte. Op het 

podium had een blonde vrouw met een 
prachtig lichaam haar striptease bijna 
afgerond. Ik keek naar haar, zij naar 
mij. In haar ogen verscheen schrik, 
in die van mij verbazing. Het was de 
buurvrouw waarvoor ik de boodschap-
pentas naar boven had gesjouwd. Als 
door de bliksem belaagd verdween ze 
achter het toneelgordijn, tot teleurstel-
ling van de ongeveer 75 aanwezige 
mannen. 

Reportage
John de Ruiter troonde me mee naar 
zijn kantoortje, waar ik een openhartig 
interview met hem had. Even later 
nam hij me mee naar de ruime bar en 
bestelde drankjes. Daar kwam die hand 
op mijn schouder. “Weten ze thuis 
dat je hier bent”, zei de hemelse stem 
die ik uit duizenden herkende. “Já, en 
mijn hoofdredacteur ook”, antwoordde 
ik naar waarheid. John de Ruiter ver-
klaarde: “Rein is journalist en schrijft 
een reportage in Het Vrije Volk.”
Haar ogen en mond kregen een 
bezorgde uitdrukking. “Als uitlekt dat 
ik hier werk, kan ik weer verhuizen. 
De buurt kotst me in dat geval uit. Dat 
is al eens gebeurd nadat bekend was 
geworden dat ik mijn brood verdien als 
gastvrouw in een seksclub.”

Veilig
Ik verzekerde haar met de hand op 
mijn hart dat haar geheim bij mij veilig 
was. Uiteraard vroeg ik haar, en daar 
stemde ze aarzelend mee in, anoniem 
met mij te praten over haar pad naar 
de prostitutie. Een boeiend gesprek 
was het resultaat. Het werd laat, die 
avond. Tegen sluitingstijd van de club 
besloot ik naar huis te gaan. Ze wilde 
graag meerijden. Onderweg vroeg ze 
me nogmaals te zwijgen over haar 
broodwinning. In ruil bood ze me haar 
diensten aan. Ik zei gesloten te blijven 

als een grafkist en niet van haar aanbod 
gebruik te maken. Na onze ontmoeting 
in De Grot zijn we elkaar nog een keer 
tegengekomen in het trappenhuis. Ze 
lispelde onder een hemelse glimlach: 
“Wat een mooie reportage heb je 
geschreven.” Kort daarna stond haar 
woning leeg. Nooit heb ik die mooie 
vrouw meer mogen ontmoeten. Slechts 
herinnering rest en die is nog steeds 
mooi.

Rein Wolters
 

Mooie seksreportage dankzij 
boodschappentas van de buurvrouw
Als ik op de Doklaan moet zijn, komt onwillekeurig een herin-
nering boven uit 1975 aan seksclub De Grot. Ex-taxichauffeur 
John de Ruijter exploiteerde die illegaal in de voormalige 
feestzaal Zuid.

www.dehoorstudios.nl

HOORPROBLEMEN?

De Hoorstudio’s bieden u een 

breed assortiment aan 

moderne hoortoestellen en 

andere geavanceerde 

hulpmiddelen waarmee uw 

gehoor spectaculair kan 

worden verbeterd.

Voor meer informatie bent u 

altijd welkom. Wij staan ook 

voor u klaar om een 

afspraak voor een gratis 

hoortest te maken. 

En als uw persoonlijke om-

standigheden dat vereisen, 

bezoeken wij u thuis.

Maak vrijblijvend 

een afspraak voor 

een gratis hoortest.

Leverancier van alle merken,
leverancier voor alle 
zorgverzekeraars.

tro
y!

 3.
84

98

Laat u adviseren bij De Hoorstudio’s

…verbetert de kwaliteit van leven

Hoorstudio IJsselmonde
Rotterdam, 010 - 292 02 02

Hoorstudio Beethoven
Rotterdam, 010 - 418 00 91

Hoorstudio Briedé
Hellevoetsluis, 0181 - 310 268

Zonnige Voorjaarsaanbiedingen

bij Woninginrichting Verschoor
Nu alle soorten

laminaat
GRATIS GELEGD

Vraag naar de
voorwaarden
in de winkel

Nu nieuwe collectie
houten vloeren

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

Tapijt Ambiant
Bellissimo van € 135,-

voor € 119,00
In 18 verschillende kleuren

en trapgeschikt,
400 cm breed

Wij hebben 
nu ook een 

nieuwe collectie 
behang!

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

- De ingang van seksclub De Grot bevond zich rechts van de VW-bus in de kelder van het pand, 
waar naast een bar en een podium ook peeskamertjes waren. Foto collectie Rein Wolters -
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Gele melkwagens van Van Berkel 
hoorden in het straatbeeld
Bakkers, melkboeren, oliemannen, lorrenboeren en ijscomannen hoorden 
tot in de jaren zeventig bij het straatmeubilair. Van thuisbezorging is nu 
vrijwel geen sprake meer. Van der Meer & Schoep, Coöperatie Vooruitgang 
en J. Jansse W.z. hadden in Rotterdam een monopoliepositie in de broodbe-
zorging. Bedrijven als Rotterdamsche Melk Inrichting (RMI of Ermi), Co-Vo 
en Van Berkel’s Melkinrichting roerden stevig in de melkplas.

In 1904 was het vader Van Berkel die in 
de Korte Hillestraat in de Afrikaanderwijk 
begon met de verkoop van zuivelproducten. 
De woonwijken op Zuid groeiden met de 
dag, overal werd gebouwd. De haven ex-
pandeerde, tot vreugde van de arbeiders die 
huis en haard in Brabant, Zeeland, Drenthe 
en Groningen hadden verlaten. Zij waren de 
nieuwe Rotterdammers.
Al snel nam Van Berkel bezorgers in dienst 
en breidde niet alleen de bezorgwijken uit, 
maar opende ook zuivel- en kruidenierswin-
kels in Charlois, Noordereiland, Smeetsland 
en Tussendijken. Ook werd een tweede 
remise geopend aan de Blokmakerstraat in 
Bospolder.
Na de Tweede Wereldoorlog bleef het 
bedrijf gestaag groeien met aan het roer de 
broers Aad (directeur), Arie, Arend en Ma-
chiel (Giel) van Berkel en de zwagers Jan 
Boer en Willem Oudenaarden, een oom van 
de Rotterdamse historicus Jan Oudenaarden. 
Op 29 april 1961 ging aan de Dynamostraat 
op het industrieterrein Vreewijk de eerste 
paal de grond in voor een moderne remise. 
Dat gebeurde in combinatie met nieuwbouw 
voor de Coöperatieve Melkfabriek De Graaf-
stroom te Bleskensgraaf. Het uitgiftestation 
aan de Oranjeboomstraat van G. den Dunnen 
was te klein geworden.

Gouden toekomst
De uitbreiding was noodzakelijk, omdat de 
melkbezorging op de drempel stond van 
een gouden toekomst. Door een sanering in 
1959 had elke loonbezorger of zelfstandige 
melkslijter een vaste deur-aan-deur-bezorg-
wijk toegewezen gekregen. Op woensdag 

werd niet bezorgd als compensatie voor de 
toen net ingevoerde vijfdaagse werkweek. 
Aanvankelijk verliep de maatregel perfect. 
Van Berkel was bekend door de knalgele 
bezorgwagens en had op het hoogtepunt zo’n 
zeventig bezorgers in vaste dienst.

In 1964 werd het 60-jarig bestaan gevierd 
met een vaartocht voor het voltallige perso-
neel en partner met het rondvaartschip Pieter 
Caland van de Spido naar de in aanbouw 
zijnde Haringvlietdam bij Stellendam. Als 
aandenken kreeg elke werknemer een kristal-
len asbak mee naar huis.
Directeur Aad van Berkel was een sociaal 
mens en gevoelig voor privé-problemen 
van zijn personeel. Elk jaar betaalde hij fors 
mee aan een uitstapje van zijn personeel. 
Na het werk vertrok op dinsdagavond een 
touringcar van Snel+Co uit Pernis naar een 
hotel ergens in Nederland. Na een dende-
rende feestavond werd daar ook overnacht. 
De woensdag werd doorgebracht in een 
pretpark of anderszins. In een gerenommeerd 
restaurant werd het jaarreisje afgesloten met 
een diner van vijf gangen.
In de nadagen van het bedrijf kreeg Aad 
van Berkel op zaterdagavond een brutale 
roofoverval te verwerken. Door een overval-
ler werd hij in zijn rug gestoken en ernstig 
verwond. Het duurde enkele weken voordat 

Van Berkel zijn werk kon hervatten. Vanaf 
1979 hebben bezorgers als Peter de Vries, 
Peter Coremans en het echtpaar José en 
Hans Kortland uit de Kouterstraat nog 
enkele jaren doorgewerkt als zelfstandige 
straatverkopers.

Laatste herinnering
Coremans was in 2001 de laatste herin-
nering aan Van Berkel’s Melkinrichting. 
In dat jaar kwam hij nog aan de deur in de 
Eilandenbuurt van Charlois en Kreekhuizen 
in IJsselmonde. Van Berkel’s Melkinrich-

ting heeft de 75 jaar niet gehaald. Het pand 
kwam leeg te staan, want ook De Graaf-
stroom was door een fusie met de Melk 
Unie verdwenen als zelfstandig bedrijf. 
In die periode maakten Simon en Mieke 
Plugers naam als bingokoning en -koningin. 
Simon werd geboren en is getogen in de 
Transvaalstraat in de Afrikaanderwijk en 
verdiende aanvankelijk zijn brood met beleg 
als taxichauffeur. Mieke zag het levenslicht 
in de Maliestraat in Hillesluis. Het duo kreeg 
twee dochters, Mieke en Jolanda, waarvan 
Jolanda in de jaren negentig landelijke 
bekendheid kreeg als de zangeres Dunya. 
Simon en Mieke kochten de voormalige 
melkremise en bouwden die om tot bing-
ohal. Nadat er vele tonnen waren geïnves-
teerd, verbood burgemeester Bram Peper 
de geldbingo anders dan naar gemeentelijke 
regels. Niet lang daarna legde de jaren 
achtereen gedoogde geldbingo het loodje. 
De voormalige melkremise werd daarna nog 
eens verbouwd, nu tot een dans- en party-
centrum.

 
- De Rotterdamsche Melk Inrichting (RMI of Ermi) had ook 
een � ink aantal (hand)karren rondrijden voor het aan huis 

bezorgen van melk, boter, kaas en eieren  -

Max Havelaar op witte 
doek OVM
De aangrijpende speelfilm ‘Max 
Havelaar’ van Fons Rademakers rolt 
zondag 19 en woensdag 22 augustus 
over het witte doek van het Oorlogs-
VerzetsMuseum (OVM) Rotterdam.

De � lm brengt de misstanden in beeld in de 19de 
eeuw van het Nederlandse bewind in Neder-
lands-Indië. Max Havelaar neemt het op voor de 
onderdrukte inlandse Javanen, maar wordt daarin 
tegengewerkt door zijn Nederlandse superieuren en 
lokale pro� teurs, die met Nederland gemene zaken 
doen. De rolprent, die voortkwam uit een veel beke-
ken televisieserie, duurt 105 minuten.
Aanvang 14.00 uur. 
Het museum is gevestigd aan de Veerlaan 82-92 op 
het Rotterdamse schiereiland Katendrecht. Het is 
open van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 
16.00 uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur. 
Info: 010-4848931, e-mail: info@ovmrotterdam.nl 
of www.ovmrotterdam.nl

Rotterdammers 
ken uw stad!
Dit is een slagzin die jaren geleden 
opgeld deed. Het riep de Rotterdam-
mers op eens wat meer op stap te 
gaan in hun eigen stad. 

Velen kenden de stad alleen langs de route waar-
langs ze naar hun werk gingen en terug naar huis. 
Ook kon je de stad destijds niet direct een toeristen-
stad noemen. Kwamen er mensen uit de provincie 
op familiebezoek in Rotterdam ja, dan nam ze je 
wel eens mee om de Maasbruggen te zien en zeker 
de Maastunnel. De lange roltrappen waren een 
attractie en een sensatie voor de kinderen die luid 
gillend en rennend door de tunnel gingen, want dat 
galmde zo lekker. Maar dat veranderde later, toen 
rond 1990 de Waterstad, het gebied tussen Euromast 
en Tropicana, maar ook Delfshaven tot toeristische 
speerpunten werden verklaard. Ook architectonisch 
werd de stad interessanter en Rotterdam werd steeds 
meer ontdekt als een stad waar heel veel te doen 
was en te beleven viel. We gingen toeristisch een 
woordje meespreken. Een van de organisaties die 
de stad steeds meer bekend maken zijn de Gidsen 
van het Gilde Rotterdam, een onderdeel van het 
Centrum voor Dienstverlening van vrijwilligers, 
dat ouderen vanaf 55 jaar de gelegenheid biedt de 
kennis en ervaring in hun leven opgedaan, belange-
loos beschikbaar te stellen ten behoeve van anderen. 
Ouderen met liefde voor hun stad die er wonen of 
woonden en er hun leven lang in gewerkt hebben. 
Al 15 jaar zijn deze ambassadeurs voor hun stad be-
zig duizenden bezoekers wandelend, � etsend of per 
bus, ook in andere talen, door hun stad te leiden. Ze 
hebben hun eigen verhaal, kennen de geschiedenis 
van hun stad en zijn goed op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen.
Maar liefst 21 verschillende rondgangen door Rot-
terdam en het havengebied biedt het Gilde Rotter-
dam de bezoekers aan. Het programma voor 2007 
staat in een fraaie folder vermeld en is verkrijgbaar 
in alle bibliotheken en de loketten van vele toeristi-
sche attracties in Rotterdam . De folder is ook aan 
te vragen bij: Gilde Rotterdam Glashaven 42-50 
Postbus 208 3000 AE Rotterdam Tfn.010-436 28 44 
gilderotterdam@cvd.nl www.gilderotterdam.nl  

J.G.van Schaik
Schiedamsedijk 54e
3011 EE Rotterdam (stadsgids)
010-411 22 30 / 06.517 90 365

 
-  Melkbezorger Piet 

van Drenth was in de 
jaren vijftig een van 

de bezorgers van Van 
Berkel. Hij had zijn wijk 

in Bloemhof, onder meer 
in de Asterstraat Foto’s 

collectie Rein Wolters   -

 
- De remise en melkwinkel van Van Berkel in de Korte Hillestraat waar het allemaal in 1904 begon  -



Pagina 16 Dinsdag 7 augustus 2007 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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

Persoonlijk betrokken

Kantooradres:
Oudedijk 225B

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

Dag en nacht bereikbaar bij
een overlijden 010 24 29 812

Uitvaartverzorging
Wim Zwijnenburg

UWZ Rotterdam

GenietGeniet   van de    van de 
 Maas,  Maas, Natuur Natuur &&  Blijdorp  Blijdorp

Mobiel op weg.................
Pearl Buckplaats 33-35, Rotterdam, tel. 010 - 455 97 57

De scootmobie lspec ia l i s t  van Rotterdam & Omstreken

Lekker genieten van de buitenlucht is goed voor uw gestel. 
Als u echter merkt dat het wandelen te veel moeite gaat 
kosten, dan is de scootmobiel voor u dé ideale oplossing. 
Met de scootmobiel bent u niet afhankelijk van een an-
der, maar beslist u zelf over wanneer, waar en hoe laat u 
ergens heen wilt. De mogelijkheden met een scootmobiel 
van Roerade zijn dan ook onbegrensd. Wij kunnen u ook 
van dienst zijn als u gebruik kunt maken van de WMO-re-
geling. Vraag de informatiefolder aan, of kom vrijblijvend 
langs in onze winkel. 
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Vakantie

door Aad van der Struijs

Nu ongeveer driekwart van de Rotterdammers met vakantie is, valt er weinig te zien in 
het spionnetje. Ik zie lege straten, waar op elk tijdstip van de dag gemakkelijk te parkeren 
valt. Het aantal buiten spelende kinderen is tot een minimum teruggebracht; iedereen is de 
hort op.

Tien dagen geleden volgde ik de 
meute en streek neer in mijn Stol-
wijkse buitenpaleis. Over het weer 
hoort u me niet klagen: overdag 
stormde het, was het min of meer 
droog en bleef de thermometer 
op 20 gr. steken. ’s Nachts echter 
waande ik me één van de zoons 
van Noach: de regen kwam met 
bakken naar beneden en leverde 
binnenzeeën in m’n tuin op, waar 
Leeghwater en Lely hun tanden op 
kapot konden bijten.
Mijn twee kattenbeesten genoten 
van dit alles: zij brachten ie-
dere nacht verschillende malen de 
uitdrukking ‘als een verzopen kat’ 
in de praktijk. Op het hoogtepunt 
van een regenbui verdwenen ze 
naar buiten, om vijf minuten later 
als een bol kletsnatte poetskatoen 
op m’n bed te springen. Maar ja, 
dit moet kunnen! Een kat wil ook 
wel eens iets anders; altijd dertien 
hoog zitten geeft weinig contact 
met vogeltjes, veldmuisjes, uitge-
schoten grassprieten of een 1000 

vierkante meter grote kattenbak. 
Verleden week maandag ging ik 
naar Rotterdam om voor deze krant 
te werken. Nu kijk ik uit mijn raam 
over een zonovergoten stad, m’n 
buitenthermometer wijst 23 graden 
aan en ik zweet peultjes.

Brandweer 
Mijn eerste bewuste kennisma-
king met de brandweer was in de 
avonduren van 31 maart 1943. Op 
die woensdag had ik mijn woning 
in de Taanderstraat in Bospol-
der/Tussendijken in vlammen 
zien opgaan tijdens ‘het vergeten 
bombardement’. Op een of andere 
manier hadden mijn vader, die 
destijds Vooruitgang-melkbezorger 
in Schiebroek was, en mijn moeder 
op die dramatische dag elkaar 
hervonden bij mijn Tante Adrie in 

de Albrecht Engelmanstraat. Mijn 
oudere zus en ik waren daar ook.
Op geleende � etsen werd ’s avonds 
de reis naar Vlaardingen gemaakt: 
daar woonde de gehele familie 
van vader en zou er zeker een 
slaapplaats zijn. Een kussentje 
werd op de bagagedrager gebon-
den en daarop mocht ik met mijn 
vijfjarige zitvlak plaatsnemen. 
Via het Hudsonplein en langs het 
Diepenveengebouw én de volledig 
onbeschadigde scheepswerf Wilton 
(het oorspronkelijke aanvalsdoel 
voor het bombardement) werd de 
Vierhavensstraat bereikt. En dáár 
begint de herinnering!
Honderden(?) brandslangen liepen 
vanaf de IJssel-, Lek- en Keileha-
ven over de straat, over het spoor-
emplacement, naar de brand op de 
Hudsonstraat en daarachter. Aan de 
havenkanten stonden grote, grom-
mende brandweerwagens die het 
water vanuit de havens oppompten. 
Maar er was een verwaarloosbaar, 
nietig detail dat me tot op de dag 
van vandaag is bijgebleven: tegen 
de slangen lagen driekantige 
blokjes hout, zodat � etsen daar 
gemakkelijk de slangen konden 
passeren. De brandweerwagens heb 
ik later in m’n (beroeps)leven nog 
vele malen aan het werk gezien, 
maar die mooie houten blokjes ben 
ik nooit meer tegengekomen.

Ná 1945 begon het ‘normale’ leven 
weer op gang te komen en als Rot-
terdams schof� e uit de Watergeus-
straat en later de Schans probeerde 
je alles bij te houden.
Als dan ook een (vrijwillig) 
brandweerman door de straat 
� etste en op een koperen hoorntje 
blies, wist je dat er in de buurt een 
brandmelding was. Je rende dan 
naar het Zakkendragershuisje op 
de Aelbrechtskolk, daar stond een 
handspuit die ging uitrukken. Mijn 
aanwezigheid was niet zozeer om 
de handspuit zo snel mogelijk op de 
plaats des onheils te krijgen, als wel 
uit pure nieuwsgierigheid.

Ik weet het nummer van deze vrij-
willige blusploeg niet meer. Maar 
ik juichte met iedereen mee, als 
‘onze’ ploeg als eerste bij de brand 
aankwam. Men had dan een premie 
verdiend.
Veelal betrof het een schoorsteen-
brandje, waarvoor men uitrukte. 
Niet zo vreemd dat deze brandjes 
er waren, want – met name de 
huismoeders – gooiden alles in de 
kachel. Als het maar brandde!
Thuis heb ik regelmatig met de 
deurknop in m’n handen gestaan 
om direct te vluchten als het 
echt fout ging: mijn moeder had 
namelijk in de wintermaanden de 
gewoonte aardappelschillen op het 
sluimerende vuur in de kachel te 
gooien. Eerst gebeurde er niets, dan 
ontstond een rookontwikkeling die 
tot het commando ‘Klep open’ leid-
de en vrij snel daarop ontstond een 
inferno waar je u tegen zei. Vaak 
werd de buitenkant van de kachel 
roodgloeiend. Moeder zette dan 
rustig het houten drooghekje iets 
verder van de kachel en verklaarde, 
dat er niets aan de hand was.

Jan Ras
Eind jaren zestig, begin jaren 
zeventig leerde ik door mijn werk 
Jan Ras en zijn lieve vrouw Corry 
kennen. Jan (14 november 
1912) had een bewogen 
arbeidsleven achter 
de rug. Hij had 
in het begin 
voornamelijk 
als chauffeur 
gewerkt; 
eerst bij een 
kolencentra-
le, vanaf 1937 
bij de GVM-
ROD (Gemeente-
lijke Vervoer-, Motor-, 
Reinigings- en Ontsmettings 
Dienst). Vrij snel na 14 mei 1940 
werd Jan chauffeur/pompbediener 
op een Ahrens-Fox brandweer-
wagen; de grote, grommende 
brandweerauto die ik in 1943 voor 
’t eerst had gezien.

Jan sprak over ‘zijn’ Ahrens-Fox 

alsof het zijn kind was: “De wagen 
is een wonder op wielen, want on-
danks zijn gewicht (7500 kg), rijdt 
íe als een race-auto. Ik bedoel, de 
motor is zeer nerveus en gevoelig; 
het verbruik was 2 : 1! Alles ac-
celereert enorm snel. Het stuurwiel 
is bijzonder klein, dus je moet sterk 
zijn om ‘m in bedwang te houden. 
Stuurbekrachtiging was er in die 

tijd uiteraard niet bij. Ik voelde me 
dikwijls een soort machinist, maar 
altijd een dankbare.”
Jan beheerste niet alleen de Ahrens 

Fox, ook met zijn Kodakbox kon 
hij aardig uit de weg. 

Altijd had hij deze 
camera bij zich 

en tot ver in de 
oorlog kon hij 
over foto� lms 
beschikken. 
Enkele jaren 
voor zijn dood 

gaf hij mij 
foto’s, die hij bij 

de brand van ‘het 
vergeten bombardement’ 

gemaakt had. Daaruit bleek, 
dat ik op die 31ste maart 1943 in 
de Vierhavensstraat aan Jan Ras 
voorbijgegaan ben. Maar het zijn 
niet alleen brandfoto’s die ik kreeg: 
ook foto’s van dé wagen, collega’s 
en dergelijke.
Natuurlijk was het Jan die in 1989 
het plan opvatte de restanten van 

de laatste in Rotterdam achterge-
bleven Ahrens-Fox te restaureren 
tot een weer rijdend museumstuk. 
In al zijn contacten (zo was hij 
zeventien jaar ‘de baas’ van de 
Feyenoord-perskamer) sprak hij 
net zo gemakkelijk met een haven-
baron als een balensjouwer. Met 
respect onderhield hij zich met 
‘mijnheer de burgemeester’, maar 
een gezonde mopperpartij op een 
echte Rotterdamse taxichauffeur 
ging hij ook niet uit de weg.
Logisch dus, dat Arhrens-Fox NF 
78-32 in 1990 weer door Rotter-
dam toerde; 62 jaar nadat de eerste 
wagens in Rotterdam verschenen.

De Ahrens-Fox in Beeld
Rond deze zeer bijzondere Ame-
rikaanse motorbrandweerspuit is 
in 1998 in de serie ‘Toen Boekje’ 
een fotoboekwerkje verschenen 
bij de Europese Bibliotheek 
(ISBN 90 288 11397). Naar mijn 
weten bestaat deze uitgeverij niet 
meer, maar wellicht dat het boek, 
geschreven door A.P. van Eijsden 
met fotomateriaal van de Rot-
terdamse Brandweer en René van 
der Beek) nog bij een antiquariaat 
is te vinden. U moet het nu verder 
doen, met de foto’s die ik van Jan 
Ras kreeg.

Spionneur
spionnetje@xs4all.nl

- Jan Ras (l) overhandigt een miniatuur Ahrens-
Fox aan burgemeester Bram Peper -
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -� ats in Groot Rotterdam staan de krantenrek-
jes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio. 
Rotterdam
Boekhandel Snoek 
 Meent 126
Bibliotheek Rotterdam 
 Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven 
 Looiershof 1
Deelgemeente Charlois  
 Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde 
 Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Crooswijk
 Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord  
 Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie 
 Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander 
 Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof 
 Romeynshof
C 1000 
 Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord 
 Briandplaats
Edah 
 Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn 
 Hesseplaats 13
 Kleiweg Rotterdam
 Benthuizerstraat R’dam
 Mathenesserplein R’dam
 Nieuwe Binnenweg, R’dam
 Bentinckplein R’dam
 Zuidplein Hoog 622
 Oudedijk, Kralingen
 Krabbendijkestraat 10
 Vuurplaat 340
 Streksingel 69
 Vasteland 108
 Goudse Rijweg
 Lijnbaan 121
 Mya van Yperenplein 89
Boumankliniek  
 Pr. Constantijnweg 127 
Sigarenhandel Groen  
 Schieweg 139
Sigarenwinkel de Wolbocht 
 Wolphaertsbocht 46
Vestia 
 Schere 31
Multishop Boden 
 Rijnwaterstraat 51
Wijkwinkel IJsselmonde 
 Kreileroord 222
Wijkcentrum Heijplaat 
 Victorieuxstraat 20
Buurtcentrum Tuinenhove 
 Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus  
 Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen 
 Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk 
 Dreef 83
’t Kopblok 
 Riederlaan 200
Klootwijk 
 Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit  
 Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel 
 Keizerswaard 8
Office Point   
 Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap 
 Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande 
 Nesselande
Gemeentearchief  
 Hofdijk 
VVV-winkel Rotterdam  
 Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor  
 Kipstraat 37
Wijkgebouw Pier 80  
 Rosener Mannstraat 80
Buurthuis Schiemond  
 Dempostraat
Wijkaanpakw. Schiebroek 
 Peppelweg 136a
Sigarenwinkel Van Beek  
 Rododendronplein 5a
Bloemenhuis Otten  
 Junolaan 38-42
N Z R Noord 
 Adriaan Kluitstraat 170
Tabac & Gift 
 Van Beethovensingel 30
De Wilgenkoepel  
 Wilgenlei 790
Wijkgebouw Rendierhof  
 Rendierstraat 3
Schoenmakerij Agterberg 
 Rodenrijselaan 54
Boekhandel van der Pol  
 Kouwenoord 73
St. Eigen Werk  
 Overschiesestraat 44
Buurthuis De Put  
 Pinkstraat 10
Super De Boer  
 W. Buytenweghstraat 49
Venrooij   
Oudedijk 151
Bew. Centr. Alex.polder  
 M. Bolkplein 11
Bew. Org. Bloemhof  
 L. Hilleweg 59
Tenniscentre  
 Krabbendijkstraat
Bruna  
 Kleiweg 147

Multishop  
 Goudsesingel 111
Multishop  
 Binnenhof 21
Patatzaak Jason’s Place  
 Olympiaweg
Tabakshop   
Dumasstraat 233
Kapsalon Eurohair  
 Ossenisseweg 115
 (Slinge)
Uitvaartverzorging
van Mourik bv  
 Kamerling Onnesweg 50
Ideel Mini Supermarkt  
 Nieuwe Binnenweg  106
Chinees Medical Center  
 Zwart Janstraat  127 b
Recreatiecentrum
 Oostervantstraat 23
Sportfondsenbad  
 van Maanenstraat 8
Oostelijk Zwembad
 Gerdesiaweg 480
Recreatiecentrum  
 Zevenkampsering 301
Noordereilandwinkeltje
 Van der Takstraat 134
‘t Ravennest
 Walravenstraat 33
Landegem
 Walenburgerweg 110-114
Restaurant De 4 Seizoenen
 De Lugt 15
Havenziekenhuis 
 Haringvliet 2
Lectuurshop Populair 
 Zuidplein

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

Pernis
Wijksecretarie Pernis  
 Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis  
 Pernis

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

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

Oostvoorne
Albert Heijn          
 Stationsweg
Edah                                
 Stationsweg
Infokantoor Kruininger Gors

Rhoon
Multishop         
 Hof van Portland 10

Spijkenisse
Bibliotheek Spijkenisse  
 Breeweg 2
Metroshop 
 Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard van Putten 
ziekenhuis 
 Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000 
 Vlinderveen 434
Edah 
 Winterakker 21
 Nieuwstraat 161
Albert Heijn   
Sterrenhof 18
Super de Boer  
 Hadewychplaats 32
Multishop   
Hadewychplaats 22

Vlaardingen
Bibliotheek Vlaardingen  
 Waalstraat 100
Vlietland Ziekenhuis  
 Vlaardingen
SGZ Zorgcentrum Uitzicht 
 Churchillsingel 483
Zorgcentrum De Meerpaal 
 Willem de Zwijgerlaan 2
Wijkcentrum Holy  
 Aristide Briandring 90
Albert Heijn 
 De Loper 85
Leeman Tabak

 Hoogstraat 150
Multishop
 W. Beckmansingel 53
Maassluis
Bibliotheek Maassluis  
 Uiverlaan 18
Albert Heijn 
 Koningshoek 
Hema
 Koningshoek
C 1000 
 Lang Boonestraat 31 
Albert Heijn 
 Mesdaglaan 199 
Bottelier Zonneveld  
 Mesdaglaan 231 
De Vloot 
De Vliet 

Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis   
 Stadsplein
Bibliotheek  
 Stadsplein 39
Nic Visser 
 Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis  
 Capelle a/d IJ
Edah   
 ’s Gravenland
Café Kaatje   
 Picassopassage 8
Capelle CarCleaning  
 Molenbaan 14
Tabac&Gifts  
 Bermweg 47

Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek  
 Nachtegaalstraat 8
Edah 
 WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf 
 WC De Korf
BoersVersKruidenier 
 Parkzoom 27-29 
Wijkgeb. Gouden Regen  
 Gouden Regen 
Super de Boer  
 Raadhuisplein 87 
’t Kaerthuys 
 Cascade 1 
Super de Boer 
 De Korf 8 
Crimpenersteyn  
 Zandrak 
Tandprothetische
Praktijk “Hagen”  
 De Lairessestraat 13a

Hellevoetsluis
Bibliotheek Hellevoetsluis 
 Woordbouwerplein 1

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

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

Barendrecht
Bibliotheek Barendrecht  
 Middenbaan 109
Bandje Verstandje 
 Koedood 2
Zorgcentrum Borgstede 
 Marjoleinlaan
Dienstencentrum
Waterpoort 
 Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
 Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
 Avenue Carnisse 95
Albert Heijn
 Carnisse Veste

Primera
 Carnisse Veste
Hans Anders
 Carnisse Veste

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

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

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

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

Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice 
 Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum 
 Smitshoek 18

Zuid-Beijerland
Herenkapper ‘t Kruintje  
 Gravin Sabinastraat 2b

Oud-Beijerland
Bibliotheek 

Mijnsheerenland
Bibliotheek 

Puttershoek
Bibliotheek 

Heinenoord
Bibliotheek 

Strijen
Bibliotheek 

‘s-Gravendeel
Bibliotheek 

Numansdorp
Bibliotheek 

Klaaswaal
Bibliotheek   
   
Hoek v. Holland
Wijkcentrum De Hoekstee 
 Mercatorweg 50

Zuidland
Multishop  
 P.J. Oudweg 40
Relax Comfort Zuidland 
 Kerkweg 17

Overige
Bibliotheek Albrandswaard 
 Dorpsstraat 34
Avia   
 Walburg, Zwijndrecht
 

Oproepjes
Banketbakkerij Van Stralen 
Groene Hilledijk 294
Allereerst mijn complimenten voor de redactie 
van De Oud Rotterdammer. Fantastisch zoals het 
verleden en het heden van Rotterdam in woord 
en beeld wordt gebracht. Veel herinneringen en 
verhalen komen weer boven water. De reden dat 
wij reageren is de volgende: Wij zijn op zoek naar 
verhalen en vooral foto’s van de Groene Hilledijk en 
met name van de banketbakkerij van Van Stralen op 
nummer 294. 
Mijn ouders, Sjaan en Jo van Stralen, hebben de 
banketbakkerij van mijn opa en oma Van Stralen 
overgenomen in het jaar 1953. Mijn opa en oma 
hebben de banketbakkerij geopend in  oktober 1928. 
De banketbakkerij heeft bestaan tot augustus 1971. 
Alles bij elkaar 43 jaar. Tot onze spijt hebben wij van 
de winkel geen enkele foto.
Onze vraag: Wij zijn op zoek naar foto’s, verhalen 
en of herinneringen van de Groene Hilledijk 294 die 
gaan over de banketbakkerij van Van Stralen.
Wij, Marja en Hans van Stralen en mijn ouders Sjaan 
en Jo van Stralen, zijn heel erg benieuwd of er nog 
fotomateriaal van de winkel bestaat.
 
Marja en Hans van Stralen
Vikingstraat 3
3284 BG Zuid-Beijerland
Tel 0186-602614
E-mail info@hansvanstralen.nl
------------------------------------------------------------
Oud-leden de Arend 
en de Zeemeeuw v/d Werfstraat 
Wij zoeken jongens en meiden uit de tijd van de 
jaren 1950/1956. Zoals Koos Harreman, Piet 
Rozenburg, Annie Zwanenveld, Annie Bosman, 
Pim en Bram v. Loon, Hennie de Waaij, Adrie 
Speksnijder, Kees Bruin, Fer Godijn, Simon Hostink, 
Andre Braun, Henk Pluim, Karel Gevaerts, Henk 
v.Pelt, Harriette Wareman, Karel Schenk, Koos van 
Dijk, Jan Brouwer, Ton van Gool, Arne Becker, Jopie 
Verbeek, Ria Sprangemeijer, Arie de Reus, Freek 
Dekker, Maartje Verbeek, Aad v/d Heuvel, Rinus v/d 
Stoep, Jan de Haan en vele anderen die in die tijd 
op de Arend hebben gezeten in de v/d Werfstraat. 
Wij zijn bezig weer een reünie te organiseren in het 
nieuwe gebouw van de Arend aan de Goudserijweg 
in Rotterdam. Op 23 februari 2008. 
Voor meer info, www.arendendezeemeeuw.nl 
jteunisse@scarlet.nl of bij pa3bnc@hotmail.com 
ook bij hennie.put@tele2.nl 
------------------------------------------------------------
Van der Rande
Ten behoeve van mijn stamboomonderzoek zoek ik 
gegevens die op welke wijze dan ook te maken heb-
ben met de familienaam Van de(r) Rande. Ik hoop 
dat er onder de vele lezers van De Oud-Rotterdam-
mer mensen zijn die mij op weg kunnen helpen.
 
Cees van der Rande
Kanaalweg OZ 66
3224 AB Hellevoetsluis
crande@pn.nl
------------------------------------------------------------
Reünie Van Heusdestraat
Waartoe iets kan leiden!!! In januari 2007 stond er in 
De Oud-Rotterdammer een raadplaat. Ondergete-
kende reageerde daarop en sindsdien is het balletje 
gaan rollen. Veel mensen uit de Van Heusdestraat 

hebben contact met mij opgenomen.
Een reünie ligt ongetwijfeld in het verschiet. Het zou 
verdomd leuk kunnen zijn om al die knappe gezich-
ten uit de vijftiger jaren weer eens te ontmoeten en 
oude herinneringen op te halen en/of oude foto’s te 
bekijken. Reeds achttien mensen uit de vroegere 1e 
Van Heusdestraat en de G.J.Mulderstraat hebben 
zich aangemeld.
Toch missen we nog veel namen. Mensen die on-
getwijfeld ook daarbij aanwezig zouden willen zijn. 
Woonde u in de vijftiger jaren van de vorige eeuw 
ook in dat gedeelte van de Van Heusdestraat waar 
de tram door reed en zou u het ook leuk vinden uw 
”oude” makkers weer eens terug te zien? Meld u 
zich dan aan bij ondergetekende.
 
Chris Koerten
c.koerten@hetnet.nl
06 25 35 85 80
------------------------------------------------------------
Gezocht
Regelmatig lees ik De Oud-Rotterdammer met heel 
veel plezier. Ik ben in Rotterdam geboren in de 
Groen van Prinstererstraat 71 A, ik ben nu 65 jaar. 
In 1950/1951 zijn we verhuisd naar de Statenweg 
2d/hoek Gordelweg. Achter ons huis was de Carlton 
garage. Marijke Wildeman en Ria Mourik waren mijn 
vriendinnen; zij woonden op de Gordelweg.
We zaten ‘s avonds in het ‘’koeienlandje’’. Er werd 
soms gitaar gespeeld. Volgens mij was het een 
jongen van de woonboot ‘de Kikkert’’. Mijn zwager 
Peter Dammers van de Statenweg 1a was daar ook 
bij. Wij zouden het zo leuk vinden weer contact te 
krijgen met Marijke en Ria. Wellicht is er iemand die 
iets meer weet.
 
Ria Dammers - Kemp
Guevarastraat 20
2622 AR  Delft
e-mail: dam102@zonnet.nl
------------------------------------------------------------
Reünie
Voor de leerlingen van de Jan Prinsschool in Rot-
terdam wordt zaterdag 6 oktober 2007 van 19 uur 
- 23 uur een reünie gehouden in het gebouw aan de 
Grote Markt  4, voorheen Mauristraat. U kunt zich 
voor deze reünie aanmelden via info@janprins-
school.nl. De kosten voor deelname bedragen 5 
euro.

Lucie Bubberman
------------------------------------------------------------
Hugo de Reede
In De Oud-Rotterdammer van 10 juli jl. las ik een 
reactie op de oproep van de familie Suykerbuik 
van Hugo de Reede uit Frankrijk. Dat is een volle 
neef van mij, van mijn vaders kant. Graag zou ik 
zijn volledige adres willen weten. Reeds eerder is 
er een oproep geplaatst van mij, voor de zoektocht 
naar mijn nicht Truus Ooms. Helaas heb ik daar nog 
geen reactie op gekregen.
Hugo de Reede is een zoon van de enige zus van 
mijn vader, Gerrit Ooms. Ik hoop dat Huug ook deze 
oproep leest, en misschien Truus ook!
 
De dochter van Gerrit en Anna Ooms
oossanenooms@zonnet.nl

Hotel “De Lochemse Berg”

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 adresgege-
vens te vermelden! 

Ontvang voortaan
De Oud-Rotterdammer 
in uw brievenbus...

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel, startpunt voor 
wandel-,� ets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”
binnen z’n muren een aangenaam verblijf: in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan goede gesprekken.
Kamers met alle comfort; maaltijden met zorg toebereid.
(Fiets-)arrangementen bijv. 3 dagen 2 nachten v.a. 136,00 p.p.h.p.
Overtuig uzelf: Tel.0573 251377 of kijk op www.lochemseberg.nl
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64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99

100 101

54 47 12 84 65 69 18 44 32 1 58

5 63 82 29 85 61 30 78

23 25 95 45 27 88 66 80 37 13

Horizontaal
1. ontleedkunde; 7. deel van huis; 13. hoogste punt; 14. neerslag; 16. nieuwe leraren opleiding 
(afk.); 17. opstootjes; 20. vod; 21. plaats in Italië; 23. oceaan; 24. boomvrucht; 26. joke (mop); 
28. koppel (tweetal); 29. stekelvarken; 31. de onbekende (Lat. afk.); 33. Amsterdams peil 
(afk.); 34. tobbe; 35. deel van boom; 37. zeer hevige wind; 40. stoot (duw); 41. boomsoort; 
43. gevangenis; 45. bouwland; 46. hertensoort; 47. heden; 48. onvriendelijk; 50. dierengeluid; 
52. lidwoord; 53. oevergewas; 55. barium (scheik. afk.); 56. jong mens (puber); 57. titel (afk.); 
58. aardbewoner; 60. jong gesneden stier of bul; 61. rivier in Friesland; 62. ruwe steenmassa; 
64. paardenslee; 65. ogenblik; 67. lofdicht; 69. twee (Engels); 71. scandium (scheik. afk.); 72. 
halsboord; 73. oogvocht; 75. dierenhoofd; 77. zuivelproduct; 79. int. autokenteken Brazilië; 80. 
eminentie (afk.); 82. mevrouw (lady); 84. Spaanse uitroep; 85. knaagdier; 87. leidinggevend 
personeel; 89. klein metalen staafje; 90. klein soort van wilde duif; 92. niet van toepassing 
(afk.); 94. grappenmaker; 96. rivier in Utrecht; 97. (bloed)gever; 99. garde; 100. bestemming; 
101. inhalen (voorbijgaan).

Verticaal
1. niet goed durven (twijfelen); 2. atletiekbeoefenaar; 3. kinderspeelgoed; 4. toegankelijk; 5. 
titel (afk.); 6. huidverharding; 7. sterke verheffing van de aardoppervlakte; 8. meisjesnaam; 
9. bekoorlijk; 10. afzonderlijke berg uit de Alpen; 11. familielid; 12. vastberaden; 15. Japans 
bordspel; 18. Europese economische gemeenschap (afk.); 19. kloosterzuster; 21. (drink)beker; 
22. werkschuw; 25. gewicht; 27. mannelijk dier; 30. speer (hellebaard); 32. deel van week; 
34. omwenteling; 36. boksterm (afk.); 38. voorzetsel; 39. godsdienst (afk.); 40. par exemple 
(afk.); 42. karig (armoedig); 44. afvoerkanaal; 46. appelsoort; 47. bontsoort; 49. god van de 
zee; 51. meisjesnaam; 52. aanwijzend voornaamwoord; 54. wereldtaal; 58. huisdiertje; 59. lang 
rolrond stuk hout; 62. kleur van de liefde; 63. een drankje ingieten; 66. oude lengtemaat; 67. 
ondernemingsraad (afk.); 68. edelachtbare (afk.); 70. wereldkampioenschap (afk.); 72. kleding; 
73. open plek in een bos; 74. vangwerktuig; 76. schrijfgerei; 78. Electric Light Orchestra (afk.); 
79. danspartij (gala); 81. tam; 83. Chinese vermicelli; 85. kledingstuk; 86. lichtekooi; 87. kurk; 
88. stoer (sterk); 91. jongensnaam; 93. verenigde naties (afk.); 95. afgemat; 97. lidwoord; 98. 
radium (scheik. afk.).

Puzzel mee en win !!! Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdam-
mer publiceren wij weer een leuke kruis-
woordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en 
vervolgens met de letters uit de genummerde 
vakjes een woord of slagzin vormt. Als u denkt 
de juiste oplossing gevonden te hebben, stuur 
deze dan 
VOOR WOENSDAG 15 AUGUSTUS 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!!

Gelukkig bleken weinig puzzelaars van lag door de misser in de vorige krant. Het aantal inzendingen liep 
onmiddellijk weer op naar het normale niveau. Vele honderden puzzelaars stuurden hun oplossing in en 
hadden het met hun uitkomst: ‘Mijn Rotterdam vergeet ik nooit’ ook bijna allemaal bij het goede eind. De 
slagzinnen die de puzzel oplevert, zorgen steevast voor reacties bij veel puzzelaars die veelvuldig hun, 
veelal instemmend, commentaar meesturen. Daaruit blijkt hun liefde voor de stad die zij, waar zij ook 
wonen, inderdaad nooit vergeten. Voor de goede inzenders ligt ook nu weer een mooie cd klaar, die zij 
binnenkort thuisgestuurd krijgen. De winnaars zijn:

C. Comijs-van Pelt, Rotterdam
J.C. Visser, Hardinxveld-Giessendam
J.M. Albronda, Ridderkerk

“Elf jaar zaten we in de Kethelstraat 
en nu alweer negentien op de hoek 
van de Appelmarkt en Lange Haven”, 
vertelt Sita van der Morst. De 75-ja-
rige geboren en getogen Schiedamse 
staat als verkoopster in het fraai 
nagebouwde Co-op winkeltje. 
Het is een origineel buurtwinkeltje 
waarvan er vroeger op elke straathoek 
wel eentje te vinden was. Wie door de 
twee openslaande deurtjes binnengaat, 

stapt het verleden in: alle snoepjes 
van vroeger zijn te koop. Er is een 
rijke snoeptafel en gevulde stop� es-
sen. Een half onsje lekkers? Het 
wordt afgewogen op de oude weeg-
schaal en verpakt in een ouderwets 
puntzakje. Ook gedroogde appeltjes, 
abrikozen, en zemelen behoren tot de 
grutterswaar. 
“Leuk werk, hóór. We verkopen ook 
echte suikerrietstroop uit het vat en 
boekweitgrutjes voor de karnemelk-
pap. Lekker, joh”, lacht Sita.

Huiskamer
Achter het buurtwinkeltje is een 
huiskamertje ingericht, waar arbei-
dersgezinnen rond 1920 in leefden. 
Dus met een bedstede, kolenkachel, 
radiodistributiekastje en een rekje 
met pijpen. In het museum staan nog 
veel meer voorwerpen uit de tijd van 
grootmoeder en grootvader.
Ruim veertig vrijwilligers zijn er 
actief. “We kunnen er best nog wat 
gebruiken in diverse functies”, neemt 

bestuurslid en duizendpoot Anneke 
Been de gelegenheid te baat. Wie 
interesse heeft of inlichtingen wil, kan 
haar privé bellen op 010-4558460. 
Onder de vrijwilligers bevindt zich de 
88-jarige Herman van der Lee. Dertig 
jaar geleden was hij oprichter van het 
museum. “Wekelijks komt hij om het 
archief op orde te houden en aan te 
vullen”, vertelt Anneke Been.
Nadat de 66-jarige Rotterdamse 
vervroegd was uitgetreden bij de 
� nanciële administratie van het 
Algemeen Dagblad, besloot ze niet 
tot verschuilen achter de geraniums. 
Zo zoetjesaan heeft ze een werkweek 
aan haar hobby. “Ik regel onder meer 
de winkelinkopen en voorlichting aan 
scholen.”

Coöperatief ideaal
Wil Schipper is suppoost en daar is 
de 64-jarige ex-medewerkster van 
de afdeling zakenreizen van Holland 
International mee begonnen nadat 
‘werken bij de baas’ niet meer hoefde. 

“Ik begeleid bezoekers en geef ant-
woord op vragen”, vertelt ze, terwijl 
ze een kapstok met werkkleding en 
geldtassen rangschikt. “Dit zijn al-
lemaal spullen die werknemers van de 
Co-op droegen en gebruikten.”
Het coöperatieve ideaal ontstond in 
1846 in Engeland als antwoord op de 
miserabele omstandigheden waarin 
arbeiders leefden of werkten. De 
combinatie van vereniging en bedrijf 
moest de grondslag vormen voor een 
rechtvaardige maatschappij. Eigen 
fabrieken produceerden goederen, die 
in de coöperatieve winkels verkocht 
werden. Consumenten en arbeiders 
waren gezamenlijk eigenaar van de 
bedrijven, winkels en fabrieken en 
beslisten zelf welk deel van de winst 
besteed werd aan uitbreiding. Maar 
alles gebeurde onder het motto: ‘niet 
om het gewin, maar om het gezin’. 
In 1860 kregen de coöperatieve 
idealen vaste grond in Nederland. Er 
kwamen bakkerijen, melkremises, 
kruidenierswinkels, kledingbedrijven 

en nog veel meer. Daar is nu vrijwel 
niets meer van over.
Op zaterdag 15 september is er 
een jubileumfeest waarbij iedereen 
welkom is. Voor kinderen zijn er 
oud-Hollandse spelen en ook vaart de 
� uisterboot door de grachten met de 
bekende Schiedamse historicus Cees 
van Hulst als gids. 
Het museum telt driehonderd leden 
en donateurs. Voor 15 euro (meer 
mag óók) kan men lid worden en 
blijft men op de hoogte van de 
nieuws- en wetenswaardigheden van 
het museum. Aanmelden kan via 010-
4270920 of 010-4267125 of e-mail: 
nationaal-coop-museum@hetnet.
nl en www.cooperatie-museum.nl. 
De toegang is gratis op woensdag, 
donderdag en vrijdag van 13.00 tot 
17.00 uur. Voor groepsbezoek zijn 
alle dagen en tijden mogelijk.

Co-op museum brengt de tijd 
van grootmoeder terug
Klein en héél fijn. Die karakteristiek verdient het Nationaal Coöperatie Museum Schiedam. 
In de wandeling zegt vrijwel iedereen: ‘Coopmuseum’. In beide gevallen schuilt er dezelfde 
bijzondere vrijwilligersorganisatie achter. De medewerkers maken zich samen sterk voor 
behoud van hun fraaie winkelpand uit 1891, waar een bijzonder museum in is gevestigd, dat 
jaarlijks 13.000 bezoekers trekt. Al dertig jaar houdt de groep van gemiddeld 70 jaar de sfeer 
en de herinnering levend aan het gedachtegoed ‘Niet om het gewin, maar om het gezin’. On-
der deze slogan werd de Co-op groot.

Bij toerbeurt werken de veertig vrijwilligers in de winkel en het museum. In dit geval vlnr.Wil 
Schipper, Sita van der Most en Anneke Been. Foto Ellie Schop

Het museum herbergt een compleet inge-
richte arbeidershuiskamer uit de jaren twintig 

van de vorige eeuw. Bij velen roept het 
herinneringen op. Foto Ellie Schop

C. den Dunnen, Barendrecht
A. Weterings, Mijnsheerenland
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Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol 

berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het 

wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen. 

Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van 
zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers, 
bijna 1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk 
gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie 
over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve 
basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en 
legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en din-
gen die wél mogelijk zijn. 
Nadere inlichtingen over Humanitas of een vraag of misschien een 
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Speciaal voor de lezers van Kijk, dàt is nou Humanitas!
Stichting Humanitas • Postbus 37137 • 3005 LC Rotterdam

Tel.: 010 - 461 51 00 • Email: info@humanitas-rt.nl • Web: www.humanitas.nu

Mevrouw Sekeris toont vol trots haar zojuist 
gereedgekomen werkstuk

Bent u een veertiger 

of vijftiger met een

verpleegkundige 

achtergrond en

wilt u maar een paar 
ochtenden of

middagen werken?
Dat kan bij Humanitas!
Bel Moniek Ladage

010 - 493 62 91 of 06 - 51 39 05 63

mladage@humanitas-rt.nl www.werkenbijhumanitas.nl

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

Humanitas zoekt personeel, o.a.
Verzorgenden IG:
010 - 461 51 51
jobs@humanitas-rt.nl
www.werkenbijhumanitas.nl

Niet naar een traditioneel bejaarden- of verpleeghuis? Wij hebben de Nancy Zeelenbergflat!
Humanitas streeft naar een mix van bewoning: arm en rijk, alloch-
toon en autochtoon, ziek en gezond. Zo vermijden wij  ‘misère-ei-
landen’.  In de appartementen van Humanitas kunt u dus wonen 
als u geen zorg nodig heeft. Blijkt u (meer) zorg nodig te hebben, 
dan hoeft u niet te verhuizen.  Wij bieden zonodig alle zorg, tot en 
met verpleeghuiszorg (ook Alzheimer), in uw eigen woning! Wat 
dacht u bijvoorbeeld van de Nancy Zeelenbergflat  in Charlois?

Dit servicecomplex met zijn markante gevel, mooie binnentuin en 
restaurant De Gevlekte Giraf staat aan het groene Amelandseplein.  
Er zijn nog enkele kleine, genoeglijke éénkamerappartementjes vrij, 
waar alle zorg voorhanden is. De nettohuur ligt tussen de € 300,- en 
€ 350,- (exclusief service- en verwarming). 
Er zijn ook regelmatig woningen te huur (en soms te koop) in onze 
andere vestigingen, in Charlois, Prins Alexander, Ommoord, Hoek 
van Holland, Schiebroek, het Oude Noorden, Hillegersberg en Lom-
bardijen. Bel voor informatie: 010 - 461 53 47.

Bloemschikken voor demente ouderen;
een geur-, kleur- en doe-ervaring
Elke week zijn ze in restaurant de SmulpAap in ver-
pleeghuis Hannie Dekhuijzen heerlijk bezig met ver-
schillende soorten bloemen. Bloemen spreken altijd 
weer aan. De bewoners reageren op de kleuren en geu-
ren. Het noemen van de bloemen bij hun naam brengt 
weer vaak herinneringen naar boven. Dat maakt dat 
men gaat vertellen over vroeger, bijvoorbeeld over de 
bloementuin die men had of de bloemen die men op de 
markt ging kopen.

Onder leiding van activiteiten-
begeleidster Marianne de Bruijn 
wordt natuurlijk ook ingespeeld 
op het jaargetijde en speciale 
feestdagen zoals bijvoorbeeld 
Pasen, moederdag en Kerst.

Creatief

Het maken van bloemstukjes 
haalt de creativiteit van de be-
woners naar boven. Sommigen 
weten precies hoe ze het stukje 
willen hebben. Anderen vinden 
creatief bezig zijn een uitdaging. 
Gezelligheid staat centraal. Daar-
naast wordt ook de eigenwaarde 

van de bewoner ge-
stimuleerd door de 
creatieve en fysieke 
prestatie die wordt 
geleverd.
Als een bewoner niet 
tevreden is, kan het 
zijn dat een bloem-
stuk  weer opnieuw in elkaar 
wordt gezet! De eigen visie is 
het belangrijkste onderdeel in 
het maken van deze keuzes. Na 
afloop gaan de bewoners weer 
naar hun woning en tonen zij 
het bloemstuk vol trots.
Wanneer bezoekers in het res-

taurant reageren op de bloem-
stukjes motiveert dat de bewo-
ners die op dat moment aan ’t 
bloemschikken zijn om daarop 
in te gaan. Mede daarom is 
deze activiteit uitermate ge-
schikt om in het restaurant te 
houden.

NOG  APPARTEMENTEN  BESCHIKBAAR
In de Molenwiek (componisten-
buurt Hillegersberg) zijn nog 
twee leuke tweekamerflats te 
koop (€ 135.000), eventueel met 
garage. Bij deze flats is alle zorg 
aanwezig. Ook in de Prinsenwiek 
en Oosterwiek zijn twee van der-
gelijke flats te koop of te huur. 
Informatie: 010 - 461 53 50.

Op 21 juli organiseerde Huma-

nitas aan Zee een familiedag 

op het Brinkplein in Hoek van 

Holland, een waar spektakel 

met voor elk wat wils. 

Op het Brinkplein neemt Humani-
tas aan Zee een prominente plaats 
in.  Iedere zaterdag in juni, juli en 
augustus is er iets te beleven op 
het plein. Ook Humanitas werd 
gevraagd iets te organiseren. 
Er werd een gevarieerd pro-
gramma in elkaar gezet. Geluk-
kig scheen zaterdag de zon! Op 
het plein stond een podium, een 
infostand van Humanitas en voor 
de kleintjes was er een schmink- 

en een ballonnen-
clown. 
Het programma 
begon met een 
spelshow met 
schitterende prij-
zen, aangeboden 
door winkeliers 
van Hoek van Hol-
land. Vervolgens 
traden op: zanger 
Eric Newman, de 
Eerste Hoekse Ac-
cordeon Vereniging (voor deze 
dag omgedoopt tot Eerste Hu-
manitas Accordeon Vereniging), 
Clown Noni (minstens even leuk 
voor de ouderen als voor de klein-

tjes), Gene Travis (The King of 
Gospel), fakir en vuurvreetster 
Kitty Hagen, Ferry Torrez met 
zijn slangen, spinnen en alliga-
tors en een spetterend slotop-
treden met Jan en Gré.
De kleintjes konden een ijsje 
halen en de ouders kennisma-
ken met het Humanitasrestau-
rant ‘De Mollige Meeuw’.
Het was een geslaagde Huma-
nitas Familiedag waarvan ie-
dereen, van groot tot klein van 
jong tot oud, met volle teugen 
heeft genoten!

Humanitas ‘Extended family’-spektakel in Hoek van Holland


