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Toen zaterdag 6 ok-
tober 2007 ’s morgens 
om tien over tien de Oud 
Rotterdammer-feesttrams 
over het Proveniersplein 
reden, om op 11 uur op 
hun vertrekpunt te kun-
nen zijn, werden zij door 
tientallen krantenlezers 
belaagd. Deze DOR-lezers 
waren al op het Prove-
niersplein aanwezig om 
maar niets van de feest-
rit te missen. Tegen 11 
uur verschenen de trams 
voor de tweede maal op 
het plein; een stormloop 
ontstond en iedereen 
wilde zich in de eerste 
motorwagen persen. Hoe-
wel voor elke deelnemer 
een zitplaats was en ook 
was aangegeven in welke 
wagen, was het gedrang 
groot.

De Romeo-conducteurs bleven 
echter de situatie de baas en riepen 
vanaf lijsten de namen af van de 
passagiers die welkom waren in 
‘hun’ wagen. Langzaam ver-
spreidde de groep zich over de twee 
tramstellen; de vier wagens slokten 
iedereen langzaam maar zeker op. 
Enkelen meenden dat het allemaal 
slecht georganiseerd was, maar toen 
ook deze personen op de voor hen 
gereserveerde zitplaatsen zaten, 
kon de rit beginnen en draaide hun 
mening snel bij.

Al op de hoek van de Proveniers-
singel en de Schiekade namen de 
twee trams afscheid van elkaar. 
Tram A, met gids Aad van der 
Struijs aan boord, boog rechtsaf en 
ging richting Coolsingel en verder 
naar Zuid. Tram B ging linksaf de 
Schiekade op en was op weg naar 
het Oude Noorden; Rein Wolters 
was de gids op deze tram.
Beide trams reden exact dezelfde 
route, maar tegengesteld aan elkaar. 
Zo kwam iedereen langs het Hof-
plein, de Coolsingel, de Koopgoot, 
de Erasmusbrug, Groot IJsselmon-
de, het Oude Noorden, Kralingen, 
Spangen, het Scheepvaartkwartier, 
Tuindorp Vreewijk, Delfshaven, 

de Kop van Zuid, het Centrum, het 
Oude- en het Nieuwe Westen en 
Crooswijk.

Gemoedelijk
De stemming in de trams was 
gemoedelijk en uitbundig. Soms 
leek het op een schoolreisje van 
leerlingen uit de zesde klas. 
Uitroepen als “Daar heb ik op 
school gezeten”, “Daar heb ik m’n 
man ontmoet”, “In die straat ben 
ik geboren” en “Goh, bestaat die 
winkel nog”? vlogen door de tram. 
Maar ook klonken er kreten van 
verbazing, als men door een straat 
reed, waar de renovatie voor totale 
nieuwbouw had gezorgd: “Tjee, 

vroeger zag deze straat er toch wel 
gezelliger uit.”
Als men van buiten Rotterdam 
kwam, verwonderde men zich 
hardop over het winkelaanbod op 
de Beijerlandselaan, Schiedamse-
weg, Vierambachtsstraat en Middel-
landstraten. Dat de West Kruiskade 
ooit de Kroeskade was, wist men. 
Maar dat ‘de Chinezen’ langzaam 
bezig zijn de West Kruiskade tot 
een soort Chinatown om te vormen, 
kon men tijdens de rondrit duidelijk 
waarnemen.

Skyline
De rit over de Erasmusbrug ver-
oorzaakte zowel op de heenrit naar 

Zuid, als op de terugrit stilte in de 
tram. De passagiers toonden zich 
onder de indruk van de prachtige 
skyline die Rotterdam vanaf de 
brug te bieden heeft. Ook het uit-
zicht over de rivier was grandioos.
’t Is gek, maar rustig zittend in een 
tram én genietend van een aan-
geboden drankje, ziet Rotterdam 
er anders uit dan vanuit een auto. 
Alleen de trambestuurders moesten 
op het verkeer letten; ieder ander 
genoot.
Dat het geheel op de 6e oktober 
werd ondersteund door een blauwe 
lucht en heerlijk schijnend zon-
netje, was leuk meegenomen.
             Aad van der Struijs

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

-  Gereserveerd voor lezers van de Oud Rotterdammer maken twee trams vier wekenlang 16 ritten. (foto: Ron de Vos, foto’s rechts Ellie Schop en Erwin Bakker)   -

Oplage: 104.000 ex.

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

TUINCORRECT HOVENIERS
Bel nu voor GRATIS prijsopgave

010 – 4373770   of   0181 - 669606

Zie ook onze advertentie op pagina 20

Jubileumtramrit daverend succes

Internetbezitters kunnen bij www.riblezers.
nl/tramrit/tramrit.htm de nodige foto’s zien. 
De door u gemaakte foto’s zijn welkom bij 
tramrit@xs4all.nl. Uw foto’s komen dan ook 
bij alle Tramrit-opnamen.

Bezoek ook www.
deoudrotterdammer.nl
Bezoek ook eens de website van 
De Oud-Rotterdammer! 
Boordevol informatie, zoals niet 
gepubliceerde verhalen, nieuws-
berichten en alle oude uitgaven.
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Berlagestraat 235
Rotterdam-Alexanderpolder

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

dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur - vrijdag koopavond

Van fraaie klassieke tot
actuele betaalbare meubelen.

Kom eens rustig genieten van het
vele moois en het vele voordeel.

Hartelijk welkom!

T 010 - 456 48 22

Uitnodiging
voor het nieuwe Burchthuys wonen

995-

Boxspring
compleet met matras en

tijdelijk gratis topper!

695,-

Gezellige
2-zit bank

ook leverbaar als 3-zits

Klassiek
en chique

Fraaie twee en half zits bank
in vele stoffen leverbaar

Mooi kersenhout

3750,-

Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “   www.deloet.nl    0180661559

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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

Dit najaar extra 
uitgebreide collectie 

jacks en mantels

Mode in
maat 36-50
Vermaakservice! b

sbensbensen
M O D E

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 

Welke dame helpt mij Nl hr. 60+ bij internet 
contacten, regio 010, 078, 018*, 016*.
Tijd en kosten worden vergoedt.
06-53438087 of brieven via Oud Rotterdam-
mer. ovv briefnr. 1123, postbus 176, 2910 AD 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

Bezoek ook
www.deoudrotterdammer.nl
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Aan het afbreken ging nogal wat 
bestuurlijk gekissebis vooraf. Op advies 
van de Raad van State besliste de Kroon 
op 30 juli 1965 dat buitenhuis De 
Oliphant (toen geschreven als Olyphant) 
niet afgebroken mocht worden om 
graven van het Hartelkanaal mogelijk te 
maken. Rotterdam ging niettemin door 
met voorbereidende werkzaamheden en 
daarom spande eigenaar mr. H.G. van 

Everdingen op 16 februari 1967 een 
kort geding aan om de gemeente het op-
spuiten van de buitenplaats te beletten. 
Zijn kasteeltje zou dan in een put van 
vier tot vijf meter diep komen te liggen. 
Zes dagen later werd een compromis 
bereikt. Het gebouw bleef staan en het 
opspuiten werd opgeschort.
Op 28 mei van dat jaar besloot de ge-
meenteraad met algemene stemmen het 
kasteeltje te kopen. Om het af te breken 
en te verplaatsen werd twee miljoen 
gulden gereserveerd. Op 5 november 
1970 vroeg Rotterdam de minister 
om na afbreken van De Oliphant het 
materiaal te mogen gebruiken voor 
restauratiewerk in Delfshaven. Dat werd 
geweigerd.
Op 15 januari 1972 kwam van de 
wijkraad voor Charlois het voorstel 
om De Oliphant te herbouwen bij de 
Carnissesingel en in te richten als hulp-
secretarie voor Charlois. Het volgend 

wapenfeit deed zich voor op 15 juni 
1973 toen het college van B en W de 
voorkeur uitsprak voor herbouw van De 
Oliphant aan de Laan van Nooitgedacht 
in Kralingen, waar het de functie van 
ambtswoning zou krijgen. Dit voorstel 
haalde het niet, want de gemeenteraad 
besloot zes dagen later tot herbouw van 
het kasteeltje in het Zuiderpark, nabij 
molen De Zandweg.
Op 22 september 1975 sloeg A.F. Zwak-
hals-Smit, echtgenote van de voorzitter 
van de deelgemeente Charlois, de eerste 
paal voor herbouw van De Oliphant. 
Het was burgemeester André van der 
Louw die op 21 oktober 1977 landhuis 
De Oliphant of� cieel openstelde. Die 
dag gaven Ger Klip en Wilma Dries 
er elkaar vervolgens als eerste het 
jawoord.
Een aantal jaren gebruikte deelge-
meente Charlois het pand voor het 
sluiten van huwelijken, nieuwjaarsre-

cepties, congres- en vergadercentrum 
en exposities. Sinds enkele jaren is de 
exploitatie in handen van Marinus van 
Donk Catering en huwelijken worden 
er nog steeds gesloten. De nu gepensio-
neerde trouwambtenaar Nel Meijer-van 
Valderen sloot er in 26 jaar ongeveer 
tweeduizend.

Landhuis De Oliphant alweer 
dertig jaar in Zuiderpark
Duizenden paren hebben 
elkaar het jawoord gegeven 
in landhuis De Oliphant aan 
de Kromme Zandweg, aan de 
noordrand van het Zuiderpark. 
Het is een bijzonder gebouw 
op een bijzondere plek, dat 
bijna vierhonderd jaar op een 
andere plek stond. Steen voor 
steen is het in 1592 gebouwde 
kasteeltje in de jaren zeventig 
afgebroken in de voormalige 
driehonderd inwoners tellende 
buurtschap Nieuwesluis bij 
Heenvliet, waar het de uit-
breiding van de Rotterdamse 
haven in de weg stond. - Landhuis De Oliphant kreeg al aardig contouren op 3 maart 1975. Op de achtergrond de kerk van de Apostolische Gemeente in Charlois, die na het 

herbouwen van het voormalige kasteeltje vanaf deze plek niet meer zichtbaar was. Foto’s collectie Rein Wolters -

- Bijna gereed voor de of� ciële opening van het 
herbouwde monumentale pand aan de Kromme 

Zandweg, waar daarna duizenden paren hun 
eerste stappen zetten op het huwelijkspad -

- De opening van De Oliphant was op 21 okto-
ber 1977 gekoppeld aan een rit met historische 

koetsen door de omgeving -

Reünie Drumfanfare 
Excelsior 
Rotterdam
In november is het 79 jaar geleden, 
dat Excelsior in Charlois is opgericht 
als tamboer- en pijperkorps. In haar 
lange bestaan hebben vele leden hun 
bijdrage geleverd aan de successen van 
deze Charloisse muziekvereniging. 

Het is een tijd geleden, dat Excelsior 
voor al die mensen een bijeenkomst 
heeft georganiseerd,  maar op 17 
november 2007 zijn alle oud-leden, 
die daar belangstelling voor hebben, 
vanaf 15.00 uur van harte welkom in 
verenigingsgebouw De Schalmei.
Er zijn al veel aanmeldingen, maar er 
zijn er ongetwijfeld nog velen, die ook 
wel eens herinneringen willen ophalen 
aan hun tijd bij Excelsior.
Aansluitend wordt ‘s avonds na een 
gezamenlijk buffet door beide afdelin-
gen nog een concert gegeven, waarbij 
het showkorps wordt aangevuld door 
een � ink aantal oud-leden, die voor de 
gelegenheid hun instrument weer eens 
uit het stof gehaald hebben.

Belangstellenden kunnen zich opgeven 
via: info@drumfanfare-excelsior.com 
of via de telefoon:
Sjaak Schoonen 06-51288931 en 
Carla Frishert 06-42404159
Komt allen en ontmoet je oude 
muziekmakkers.
Plaats:  
De Schalmei, Krabbendijkestraat 520 
in Rotterdam-Pendrecht
Reünie: 
zaterdag 17 november 15.00 uur
Concert: 
zaterdag 17 november 20.00 uur

Jaap Kooiman
Zijn grote schare fans moet het deze 
krant helaas weer eens zonder Gerard 
Cox stellen. Nee, niet doordat hij 
alwéér op vakantie is, integendeel, 
Gerard heeft het deze weken juist 
bijzonder druk. Samen met zijn 
vaste tegenspelers als Sjoerd Pleisier, 
Joke Bruijs en Paul van Soest wordt 
momenteel keihard gewerkt aan een 
nieuwe reeks a� everingen van de 
populaire serie Toen was geluk heel 
gewoon. Gerard is dus weer even 
volledig in beslag genomen door Jaap 
Kooiman. Jammer voor de vele lezers 
van zijn column in De Oud-Rotter-
dammer, maar we zouden toch ook 
niet verstoken willen blijven van die 
heerlijke Rotterdamse televisieserie en 
dus laten we Gerard maar even werken 
aan zijn programma. Over twee weken 
is hij gelukkig weer gewoon van de 
partij op deze plek.

Het rapport van de commissie-
Van Oostrom over de Canon van 
Nederland heeft veel los gemaakt. 
Discussie over de zin en onzin, de 
mogelijkheden en beperkingen van 
de vijftig onderwerpen die ‘iedere 
Nederlander moet weten’ is een jaar 
na de invoering nog steeds actueel. 
Er bestaan tientallen versies: canons 
van provincies, steden, beta-weten-
schappen, religies en zelfs een van 
het schaatsen. En nu dan ook een 
van de Atlas Van Stolk. 
Wat de canon van de Atlas Van Stolk 
bijzonder maakt is de compleetheid: 
een pakket van tentoonstelling, 

website, www.atlasvanstolk.nl/canon 
posters, een boekje en ansichtkaarten 
die de vijftig onderwerpen op een 
eigen wijze de revue laten passeren. 
Waar de tentoonstelling verdieping 
van een aantal van de onderwerpen 
biedt, gaat de website voornamelijk 
in op de manier van kijken naar 
afbeeldingen en associatief denken. 
De bezoeker leest over en kijkt naar 
de afbeeldingen en leert spelender-
wijs over maker, inhoud en methode. 
Samen met een � inke portie humor 
zorgt de canon van de Atlas Van 
Stolk voor een beeldend overzicht 
van de Nederlandse geschiedenis. 

Bijna iedereen kent, vaak zon-
der het te weten, beelden uit de 
enorme collectie van de Atlas Van 
Stolk vanuit geschiedenisboeken, 
televisieprogramma´s, kranten én de 
canon van Nederland. Honderdvijf-
tigduizend prenten, af� ches, foto´s 
en karikaturen worden nog dagelijks 
aangevuld om het verleden met het 
heden te combineren. Iedere vier 
maanden zorgt een tentoonstelling 
ervoor dat deze enorme collectie ge-
toond wordt. Op de website, www.
atlasvanstolk.nl kan gezocht worden 
in deze uitgebreide collectie. 
De tentoonstelling is te zien tot en 

met 13 januari en wordt zondag 
14 oktober om 14.00 uur geopend 
door de schrijfster Nelleke Noor-
dervliet. Vanaf die dag is ook de 
website te bezoeken, die voortdu-
rend wordt aangevuld met nieuw 
(beeld)materiaal.
Atlas Van Stolk is gevestigd in het 
Schielandshuis aan de Korte Hoog-
straat 31 in Rotterdam en is open 
van dinsdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. 

Voor informatie: 010-2176767 en 
www.atlasvanstolk.nl/canon 

Museum haakt in op de Canon gekte  
De Canon, zoals de 
Atlas Van Stolk die ziet
De Canons schieten als paddenstoelen uit de grond, want de Nederlandse geschiedenis is hot. 
Ook de Atlas Van Stolk vond dat ze niet achter konden blijven. Daarom vanaf 14 oktober te zien 
in het Schielandshuis en op de website: de Canon, zoals de Atlas Van Stolk die ziet. 
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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 nekproblemen 
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

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,
op de begane grond van Droomvlucht Slaapcomfort.
Volop parkeergelegenheid voor de deur.

Act i epr i j s :

Diverse

showroom

relaxfauteuils

t/m 20%
korting

!

Comfort(hoogte) Ledikant

- incl. nachtkastjes
- Verkrijgbaar in 140/160/180  x 200 cm
- Beuken of essen
- incl. 2x electrisch verstelbare lattenbodems
- 2x luxe pocketveermatrassen

Normaal 2050,-
                       NU1695,-

Oktoberactie:

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

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar
+ Gratis compleet
textielpakket t.w.v. 109,-

Rechts taan

Bloedc i rcu la t i e

Rusten

Relaxen

 599,-

TANTE POST(BUS)
Beste redactie,
Met heel veel plezier lees ik iedere 
veertien dagen het krantje van voor 
tot achter. Ik heb zelf op de Groen van 
Prinstererschool van hoofdmeester B. 
Zinkweg gezeten, van 1952 tot 1956, 
maar toen heette het Persoonsdam en 
geen Nassauhaven. Dit is pas later veran-
derd. Misschien reageren er meer mensen 
op deze straatnaam en kom ik nog oude 
kennissen tegen. Ik heb tot 1967 in de 2e 
Stampioendwarsstraat gewoond, vandaar 
dat ik de kleuterschool die naast de 
Groen van Prinstererschool zat ook heb 
bezocht, maar ik weet niet meer hoe die 
leidsters daar toen heten. Ik wens jullie 
nog heel veel succes met de voortzetting 
van jullie krantje.

Lida de Jonge
Lida.de.Jonge@hetnet.nl

--------------------------------------------------
Reünie Puntstraat/Ulvenhout
Zaterdag 29 september was een grote 
dag voor vele oud-bewoners van de 
Puntstraat (periode 1945 - 1960) en deel-
nemers aan de vroegere kinderkampen 
in Ulvenhout, van de buurtvereniging 
Puntstraat. Op deze dag werd einde-
lijk de reünie gehouden. De wijk- en 
speeltuinvereniging BoTu, ontstaan uit 
de buurtvereniging Puntstraat, verleende 
medewerking door het beschikbaar 
stellen van clubhuis de Bolder op de 
speeltuin aan de Zeilmakersstraat.
Vooraf werden wekenlang foto’s en anek-
dotes uitgewisseld in honderden e-mails 
en telefoongesprekken met de leden van 
de werkgroep. Men leefde verwach-
tingsvol naar de reünie toe. De bijna 200 
bezoekers werden niet teleurgesteld. Zij 
kwamen uit het hele land, maar vooral uit 
Rotterdam en randgemeenten. Met en-
thousiasme probeerde men elkaar te her-
kennen, het naamkaartje op de borst even 

afschermend. Dat viel niet mee, na 50 à 
60 jaar zien mensen er wel iets anders 
uit. Herinneringen werden uitgebreid op-
gehaald. Ans bijvoorbeeld, inmiddels in 
de 70, vertelde vooraf zich nog goed haar 
eerste kus te kunnen herinneren die zij 60 
jaar geleden van ene Kees kreeg. Ze had 
hem nooit meer gezien. Wat later komt 
die Kees binnen, herkent Ans onmiddel-
lijk in de grote groep aanwezigen en zegt, 
“waar we toen mee eindigden, zullen we 
nu mee beginnen”, terwijl hij een tedere 
kus op de wang van Ans drukt.
Met veel belangstelling werden oude 
� lms en foto’s bekeken. Ook de maquette 
van de nieuwbouw in deze buurt trok 
veel belangstelling. Het bleef die dag 
lang gezellig, maar achteraf toch te kort. 
Vele adressen werden uitgewisseld en 
de werkgroep beloofde voorlopig nog in 
functie te blijven om het nieuwe netwerk 
van oude buurtgenoten te ondersteunen.
De werkgroep werd tijdens en na de 
reünie bestookt met enthousiaste reacties. 
De conclusie kan er slechts een zijn: het 
is een geweldig feest geworden.

Een dankbare werkgroep Punt-
straat: Jane Muntz, Riet Oosterling-
van der Est en Jaap Piena (e-mail: 
puntstraat@planet.nl).

-------------------------------------------------- 
Speeltuinver. Het Noorden
Ook ik ben lid geweest van speeltuin-
vereniging Het Noorden, tot ik, in 1945, 
verkering kreeg. Ik speelde de molenaar 
in Repelsteeltje en richtte met enkele 
vrienden van de jeugdclub tijdens de 
oorlog een bandje op. Met één echte gi-
taar en de rest uitgezaagde instrumenten 
met � uitjes van vloeitjes. We traden op 
bij verschillende speeltuinverenigingen 
en hadden nog succes ook. We hadden 
twee zangeressen, Corry Kwawegen en 
Corry van Vliet en één zanger, Joop van 

der Wal. Ik heb nog een foto met daarop 
Jan Nootenboom, Cor Franken, Gerda 
Verbeek, Jan de Wit, Geertje Top en 
Janny Hanselman. Later heb ik nog in de 
leiding en in het bestuur gezeten.

Janny Kind (bekend als Janny Han-
selman) 010-4671072

--------------------------------------------------
Contact
Van harte gefeliciteerd met jullie 
jubileum. Ik was een van de eerste lezers 
die een verloren familielid terug vond 
met behulp van jullie krant. Dit kwam 
doordat ik een oplossing van “Waar was 
dat nou?” opgestuurd had en mijn nicht, 
waar ik 53 jaar geen contact meer mee 
had, dit las. We wisten geen adres van 
elkaar, maar toen zij mijn naam en adres 
in de krant las, is het contact hersteld en 
hebben we elkaar vorig jaar september 
in Rotterdam zelfs weer ontmoet. Wij 
houden nu regelmatig contact via email 
en telefoon. Nogmaals hartelijk dank 
voor uw krant en ik blijf abonnee zo lang 
als ik leef.

Jack Vanderheyden
Canada

-------------------------------------------------
Geachte heer Fred Wallast,
Gisteren was dan de dag dat wij als 
uitverkorenen de rondrit per tram moch-
ten meemaken van DOR. Het was een 
heerlijk evenement, gelukkig mooi weer 
en een crew die er wezen mocht.
Alle deelnemers waren in een opperbeste 
stemming en ik kan u verzekeren, dat er 
tijdens de rit bij allemaal nostalgische 
gevoelens en daarbij behorende verhalen 
naar boven kwamen die er niet om logen. 
Kortom het was een fantastisch idee waar 
iedereen enorm van heeft genoten.
Wij willen u van harte bedanken voor 
de heerlijke middag die wij dank zij uw 
initiatief hebben mogen beleven.

Carla en Martin van Heelsbergen
Daaf en Dicky Boekhout

--------------------------------------------------
Ermi
Even een reactie op het ingezonden 
stukje van Ronald van der Meer in de 
a� evering van dinsdag 21 augustus 2007.
RMI staat inderdaad voor Rotterdamsche 
Melk Inrichting, in de volksmond Ermi. 
Echter, Ermi kreeg een of� ciële titel met 
de introductie van het roomijs van de 
RMI. (Als concurrent van Jamin-ijs) 
Ermi werd schuin geschreven. Mijn 
grootvader van moeders kant (Hendrik 
Jan Smits) was in die tijd onderdirecteur 
van de RMI (ontstaan na een samengaan 
van diverse melkfabrieken, waaronder de 
Koninklijke Confederatie aan de Rochus-
senstraat 291, waar hij directeur was).
Er was nogal verschil van mening over 
de naam van het ijs, toch viel tenslotte de 

keus op Ermi. De reclamemakers in die 
tijd waren echter naar de zin van mijn 
opa niet vlot genoeg met het ontwerp van 
het Ermi-logo, zodat hij het maar even 
met de hand op een stuk papier zette 
(vandaar het schuine schrift). Achteraf 
begrijpelijk, want mijn opa, die ik tot 
mijn 10e gekend heb, was nogal kort 
van stof.
Hij is op zijn 65-ste met 50 dienstjaren 
met AOW gegaan.
Het hele verhaal heb ik van mijn ouders, 
die tot 1959 boven de voormalige Ko-
ninklijke Confederatie gewoond hebben.

Ruud Post
Constantijnstraat 34
‘s-Gravendeel
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Er kwamen deze keer geen 
honderden inzendingen bin-
nen, maar ruim voldoende om 
een ‘leuke’ pagina te vullen.
De raadfoto liet de Zwart 
Janstraat zien, met op de ach-
tergrond de kruising met de 
Bergweg. Duidelijk was dat er 
feest gevierd werd en dat lieten de inzenders ook weten. Echter, 
daar waar de één over het Bevrijdingsfeest 1945 praat, heeft de 
ander het over een Bevrijdingsfeest in 1946.
Zelf neig ik naar het laatste jaar, mede doordat er heel veel 
mannen op de foto te zien zijn (in mei/juni 1945 waren nog vele 
dwangarbeiders op weg van Duitsland naar Rotterdam) en ieder-
een op de foto er ‘welvarend’ uit ziet.

Waar was dat nou?

De inzendingen die binnenkwamen 
waren niet allemaal correct. Han 
Steenbeek (als hier geen plaatsnaam 
staat, wordt Rotterdam bedoeld): “Mijn 
eerste indruk; het Pijnackerplein” (Je 
zit aardig in de buurt, maar ’t is fout. 
AvdS).
Bram Verhoeff: “Ja, eigenlijk kan het 
elke winkelstraat in Rotterdam zijn, in 
de 50er jaren. Maar ik denk dat het de 
Zwart Janstraat is, vanaf de Bergweg. 
Tussen de Bergweg en de Zegwaard-
straat. Aan de Ereboog te zien zou het 
met Prins Berhard te maken kunnen 
hebben gezien de anjers op verschil-
lende revers. De blonde jongen rechts 
onderin zou Hans Bandel kunnen zijn.”
Kees Smeer, Nippelstraat 22, Vlaardin-
gen: “Dit mot de zwarte janne straat 
weze. Die is in noort van Rotterdam. 
Hij loop van bergweg naar noortplijn”. 
(Volgens mijn gegevens is er geen 
Nippelstraat in Vlaardingen. ‘k Verzoek 
Kees even contact met me op te nemen; 
hij heeft de attentie gewonnen).
Jan Weda (Maassluis): “Van 1965 t/m 
1969 hebben wij in de Delfgaauwstraat 
gewoond en van 1969 t/m 1994 heb 
ik in de Zomerhofstraat gewerkt. De 
Zwart Janstraat zit daardoor aardig 
in mijn geheugen. Het gaat om het 
stuk tussen de Zegwaardstraat en de 
Bergweg. De gevels zijn min of meer 
ongewijzigd. Wat de winkels betreft, 
er zat o.a. een juwelier Melaerts, een 
schilderijen/kunsthandel, een café, een 
optiekzaak, een bakker, de reformarti-
kelenzaak van Van Mastrigt, vishandel 
van Allart - met perfecte speciaaltjes. 
Er zaten meer winkels, maar die komen 
niet bovendrijven. Wel aan de overkant 
de ijzerwaren en gereedschapwinkel 
van Stoka - van onze buurman in de 
Delfgaauwstraat Kalemink. Heel vaag 
op de achtergrond is de Rodenrijsel-
aan te zien. Geen idee ter gelegenheid 
waarvan de bewuste foto gemaakt is, 
maar dat lees ik waarschijnlijk wel over 
drie weken”.
Cor van der Stokker: “Ik denk dat dit de 

Noordmolenstraat is. Ik kan het alleen 
zien aan de huizenbouw, in het voorste 
gedeelte nabij Noordplein, waar de 
bouw niet verder dan de eerste etage 
gaat, dus laagbouw bijna, en natuurlijk 
de winkels daarbij. Zo herken ik stukje, 
althans het vermoeden van herken-
ning.” (Als je met jouw gedachten 
verder de straat ingegaan was en je had 
in de Zwart Janstraat ‘gelopen’, had 
je dezelfde soort huizenbouw gezien. 
Ik vind het wel scherp, dat je straten 
herkent aan het soort bouw. Dat lukt jou 
(en mij) niet meer in de wijken van ná 
1945. AvdS).
A.M.Kranenburg (Arnhem): “Foto nr. 
49 toont de Oude Binnenweg ter hoogte 
van de Spijkermand’ een winkel in ge-
reedschappen. Daarnaast is een winkel 
van parfums, zeep en zo, naar ik meen 
“Renata”” (En tegenover deze winkels 
zit nu Fikkie!, maar ’t antwoord is fout! 
AvdS).
Rob Kanaar (Schiedam): “Als inmid-
dels oude Rotterdammer, weet ik dat dit 
de Zwart Janstraat in Rotterdam-noord 
is; het is waarschijnlijk Koningin-
nedag.”
Cornell Westendorf Pieters (Strijen): 
“Uw opgave was voor mij “kat in het 
bakkie”. De foto werd gemaakt op of 
omstreeks 5 mei 1946 (maar die dag 

viel op een zondag en dus is de kans 
héél groot dat de opname één of zelfs 
twee dagen eerder werd gemaakt en wel 
op zaterdag 4 mei [Dodenherdenking] 
of misschien op vrijdag 3 mei). Plaats 
van handeling: de Zwart Janstraat 
(op de achtergrond is de kruising met 
Bergweg en Rodenrijselaan te zien). 
Voor de eerste maal werd toen Bevrij-
dingsdag groots gevierd. Het publiek 
op de foto volgt een kleine optocht van 
twee pony’s, die bereden werden door 
een jongen van 13 jaar en een even oud 
meisje, die verkleed waren als prins 
en prinses en die even ervoor een lint 
hadden doorgeknipt aan het eind van 
de Zwart Janstraat (bij de Bergweg). 
Dat doorknippen van het lint door de 
prinses was het startsein voor de feeste-
lijkheden voor deze dag. Op bijgaande 
foto ziet u dat ‘prinselijk paar’ en… die 
prins, dat was ik.
Ik woonde in de Zwart Janstraat (waar 
ik overigens geboren en getogen ben), 
net als het meisje dat voor prinses 
speelde, maar waarvan ik - na 62 jaar 
-jammer genoeg de naam niet meer 
weet. Mijn vader, die op de hoek 
van de Zwart Janstraat en de Tweede 
Pijnackerstraat 40 jaar lang (van 1921 
– 1961) een bloemenwinkel had, was 
indertijd bestuurslid van de winkeliers-
vereniging van de Zwart Janstraat, die 
het festijn georganiseerd had (hij is 
de man in het donkere pak op de foto 
rechts achter mij). Mijn vader had heel 
goede connecties met het in die dagen 
welbekende circus Straßburger, dat 
in die meimaand van ’46 voor enkele 
voorstellingen zijn tenten had opgesla-
gen aan het Pompenburg. Dat circus 
stelde ook de twee pony’s beschikbaar 
waarop wij als prins en prinses door 
de straat reden. De jongeman uiterst 
links op de foto is een stalknecht van 
het circus, die ervoor moest zorgen 
dat alles goed verliep en de dieren ook 
terugkwamen bij Straßburger.
Op de raadfoto in uw onvolprezen 
krant De Oud-Rotterdammer loopt 
het publiek achter de twee pony’s met 
het prinselijk paar aan, kort nadat de 
opening door de prinses heeft plaats-
gevonden en iedereen gaat richting 
Noordmolenstraat. De man met de witte 
anjer in het knoopsgat van één van zijn 
revers (zo kon je meteen zien dat hij 
bestuurslid van de winkeliersvereniging 

Zwart Janstraat was) en die vooraan in 
het midden van de foto duidelijk te zien 
is, is kapper Hoofdman, die indertijd 
een � orerende dameskapsalon had aan 
het begin van de Zwart Janstraat, op 
het stukje tussen de Jacob Catsstraat 
en de Eerste Pijnackerstraat. Schuin 
links achter hem en slechts gedeeltelijk 
zichtbaar, loopt mijn vader.
Prins en prinses werd je trouwens 
niet zomaar, want vooraf kregen we 
een aantal trainingen en duidelijke 
instructies hoe je je diende te gedragen 
in overeenstemming met je ‘prinselijke’ 
waardigheid. Onze kostuums waren ge-
huurd bij een � rma die gespecialiseerd 
was in de verhuur van toneelkleding” 
(Geheel tegen mijn gewoonte in plaats 
ik nu meer foto’s op deze pagina van 
‘de prinselijke optocht’ in 1946). 
H.A.A. Slootweg-van Rooy: “De foto 
laat het Bevrijdingsfeest 1945 zien in 
de Zwart Janstraat. Ook werd de straat 
of� cieel geopend door prins en prinses 
Carnaval. Mijn vader, de heer J.F.E. van 
Rooy was de ceremoniemeester.

Op de foto die ik stuur staat mijn vader 
rechts van een pony. Deze paardjes 
waren geleend van Circus Straßburger, 
dat zijn tenten bij de Jonker Fransstraat 
had staan. Mijn ouders runden in de 
Zwart Janstraat 93 de viszaak van de 
Familie Wakker.
Het lijkt me leuk contact te krijgen met 
het prinselijk paar dat bij de pony’s 
hoort.” (De prins kun je bereiken, zijn 
naam staat hierboven. Als je 078 – 674 
19 22 belt, krijg je de prins aan de lijn 
AvdS).

Oplossing  
“Waar was 
dat nou 49”

TOEN NU

Nieuwe opgave no. 51

- De heer Van Rooy kijkt nauwkeurig toe of het 
lint goed wordt doorgeknipt -

- ZKH Prins Cornell staat met zijn gemalin op 
de kruising met de Bergweg -

Weliswaar is deze ansichtkaart uit 1923, maar in de jaren ’40, ’50 en ’60 zag deze 
straat er nog steeds zo uit. Niet iedere Rotterdammer komt regelmatig in deze 
stadswijk, maar het is echt een stukje Rotjeknor.
Een aantal jaren geleden wilde ‘de Coolsingel’ een eind aan de buurt maken; de 
bewoners gooiden echter letterlijk en � guurlijk barricaden op.
Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór  
29 oktober 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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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 

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 verwijderen 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

�� 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 woningbouw-
 vereniging of makelaar.

�� Wij werken door het gehele land.

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

email: info@huis-ontruiming.nl

www.huis-ontruiming.nl

Home Hotel is gevestigd in de Witte de 
Withstraat in het centrum van Rotterdam.

In de straat zijn o.a. volop eetgelegenheden, 
café’s, supermarkt, viswinkel en galleries.

Meer dan 85 geriefelijke kamers voor een 
kort of lang verblijf, van één overnachting 
tot vele maanden.

Al onze kamers zijn voorzien van douche / 
toilet en kleurentelevisie.

Bij een langer verblijf gelden speciale 
tarieven. Vraag ernaar!

Buitengewoon geschikt voor reunies en
uw geëmigreerde bekenden.

Receptie: Witte de Withstraat 81 A    Telefoon + 31 - (0)10 – 4 11 21 21
   3012 BN ROTTERDAM   Fax + 31 - (0)10 – 4 14 16 90          
 www.homehotel.nl             info@homehotel.nl
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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 Nederlandse burgers vinden dat de 
overheid een hoofdrol moet hebben 
in de zorg voor ouderen. Dat blijkt 
uit de grote internetenquête ‘21mi-
nuten.nl’ van het onderzoeksbureau 
McKinsey, de kranten AD en NRC 
Handelsblad en de Publieke Omroep.
Van de 100.000 mensen die hebben 
meegedaan scoort de verzorging van 
ouderen als taak van de overheid met 
73 procent het hoogst. Overigens vindt 
de helft van de burgers dat men ook 
een zorgplicht heeft ten opzichte van 
de ouders.
Het is verleidelijk deze uitkomst 
te koppelen aan onze conclusie dat 
de overheid een duidelijker beleid 
moet ontwikkelen om te voorzien in 
de almaar toenemende behoefte aan 
huisvesting van ouderen die hulp be-
hoeven. Door de vergrijzing zullen er 
in de toekomst vooral meer zorgcentra 
(verzorging en verpleging) nodig zijn. 
Dat terwijl de overheid eigenlijk de 
nadruk legt op het zo lang mogelijk in 
eigen woonomgeving helpen van de 
ouderen met thuiszorg.

Op het ontbreken van een alomvattend 
zorgbeleid voor ouderen in de regio 
Rotterdam komen we in de volgende 
a� evering van De Oud Rotterdam 
terug met een reactie van verantwoor-
delijke politici en bestuurders. 
Maar eerst komen de lezers aan bod. 
De heer Emiel van Amen uit Rotter-
dam vraagt aandacht voor ‘de chaos’ 
in de toedeling van 55+woningen in 
Rotterdam. ,,Hoe kunnen mensen die 
altijd in een huurhuis hebben gewoond 
- omdat ze geen koophuis konden beta-
len - nu nog een 55+woning betrek-
ken?’’ vraagt hij zich af. ,,De huren 
van 55+ woningen zijn schrikbarend 
hoog met huren van 700 tot 750 euro 
voor een drie kamerwoning.’’ Hij wijst 
op Nesselande.
Dankzij het gezamenlijk inkomen – hij 
zit in de vut, zijn vrouw werkt nog 
parttime – zou hij dat nu nog kunnen 
betalen. ,,Maar als mijn vrouw en ik 
met pensioen zijn, wordt het ineens 
een heel ander verhaal. Dan kunnen 
wij een huur vanaf € 650 per maand 
niet eens meer opbrengen. Mijn vrouw 

en ik hebben allebei een klein bedrijfs-
pensioen maar dat zijn we alleen al 
kwijt aan de ziektekostenverzekering.’’
Daarmee heeft de heer Van Amen een 
punt want als de rekenhuur (kale huur 
plus servicekosten) hoger is dan € 
615 per maand dan kan hij ook geen 
beroep doen op huurtoeslag (vroeger 
huursubsidie geheten). Dus moeten 
hij en zijn vrouw het allemaal zelf 
opbrengen.
Het betekent dat deze luxe (?) 55+wo-
ningen eigenlijk alleen bereikbaar zijn 
voor mensen met hogere inkomens en 
vermogens of zij die door de verkoop 
van hun eigen huis een � inke over-
waarde kunnen opstrijken. 
Van Amen constateert voorts dat er 
ook steeds meer koopwoningen voor 
ouderen worden gebouwd. ,,Maar 
als je geen koopwoning bezit, is dat 
natuurlijk ook geen haalbare kaart. Om 
mij heen zie ik dat al zeer veel ouderen 
hun koopwoning van de hand doen 
en met de opbrengst een huurwoning 
betrekken. Met andere woorden: 
mensen die thans nog in een huurwo-

ning wonen, kunnen het wel vergeten 
om ooit in aanmerking te komen voor 
een andere huurwoning speciaal voor 
ouderen.’’
Onvrede, ook onder andere lezers van 
De Oud Rotterdammer, blijkt er nogal 
te zijn over het urgentiebeleid in de 
gemeente Rotterdam voor het toewij-
zen van in dit geval 55+woningen. Met 
de benodigde woonpas – die wordt 
gekregen aan de hand van inkomen 
en andere criteria – zou ook worden 
‘gerommeld’, zowel door de betref-
fende mensen als door de woningtoe-
wijzende verhuurders.
,,Ik heb nu een huur van € 350 per 
maand. Een schijntje, dat weet ik. Ik 

wil best doorstromen naar een senio-
renwoning tot € 650 per maand. Daar 
wacht ik nu al drie jaar op. Ik reageer 
van hier tot Tokio in de huurkrant 
en op Woonnet Rijnmond maar ik 
kom telkens terecht op plaats vijftig 
of lager. Ik heb daarover menigmaal 
contact opgenomen met de gemeente. 
Hoe is het in godsnaam mogelijk dat 
nog steeds mensen met een huurpas 
uit de jaren ’90 voorrang krijgen? Ik 
heb een groot gebrek aan vertrouwen 
gekregen in de gemeente en woning-
bouwcorporaties.’’
In een van de volgende a� everingen 
zullen we hierop ook terugkomen.

Derde aflevering over de huisvesting van ouderen. Deze keer een opmerkelijke uitkomst uit 
Nederlands grootste enquête. Voorts de toewijzing van 55+woningen in Rotterdam en het ‘ge-
rommel’ met woonpassen. De hoofdrol op deze opiniepagina is weggelegd voor de lezers van De 
Oud Rotterdammer. Nieuwe reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Hans 
Roodenburg? &Opinie     Informatie

Erf- en schenkingsrecht

Broer moet inzicht
geven in verdeling
Mijn moeder is overleden. Wij zijn 
met vijf zussen en een broer. Hij heeft 
de nalatenschap  afgewikkeld en de 
begrafeniskosten  geregeld, waarvoor 
mijn moeder  verzekerd was. We heb-
ben echter de indruk dat mijn broer 
nogal eenzijdig alles heeft gedaan. 
Zo weten we niet hoeveel de begra-
fenisverzekeraar heeft uitgekeerd. 
Bovendien had mijn moeder geld op de 
bankrekening van mijn broer gestald 
omdat zij bang was dat zelf in huis te 
houden. Hij heeft ons allen een uitke-
ring gedaan. Maar hoe weten we of wij 
voldoende hebben gekregen?

Uw broer heeft kennelijk met instem-
ming van de andere erfgenamen de 
afwikkeling ter hand genomen. Was 
daar geen instemming over dan had een 
notaris ingeschakeld moeten worden. 
Hoe dan ook is hij verplicht om een 
verslag van de afwikkeling aan de 
anderen uit te brengen en bewijsstuk-
ken te laten zien. 
Als hij dat niet doet, dan wordt dat 
een zeer vervelende situatie en kunnen 
anderen die hem niet vertrouwen alleen 
nog maar (dure) juridische stappen 
tegen hem nemen.
Als uw moeder was verzekerd, dan 
zal er inderdaad een uitvaartuitkering 
zijn gedaan. Het moet uw broer toch 

niet zoveel moeite kosten om dat aan te 
tonen of om te bewijzen dat de uitkering 
niet is gedaan of nog moet komen?
Indien uw overleden moeder geld heeft 
gestald op de rekening van uw broer 
zonder daarvoor bewijzen te hebben 
gegeven aan andere kinderen, dan wordt 
het heel moeilijk om dát spaargeld van 
haar bij de nalatenschap te betrekken als 
uw broer net doet of zijn neus bloedt of 
meent dat het geld van hemzelf is.
Tenslotte wijzen wij u erop dat op basis 
van achterdocht - niet op feiten berust 
-  bij erfrechtkwesties vaak enorme 
con� icten tussen kinderen kunnen 
ontstaan. Voor de lieve vrede is het van 
groot belang dat er een gezamenlijk 
en openhartig gesprek wordt gevoerd 
- zonder vervelende toespelingen en 
beledigingen naar elkaar - waarin uw 
broer de kans krijgt zijn afwikkeling 
naar eer en geweten uit te leggen. Als 
daarna feitelijk blijkt dat hij de boel 
heeft belazerd is het tijd genoeg om van 
hem een schriftelijk uitgebreid verslag 
te eisen met � nanciële verantwoording. 
Aan de hand van dat verslag kunt u 
overwegen alsnog juridische stappen te 
ondernemen.

Familierecht

Geen recht van ex op  
nabestaandenpensioen 
Kennissen wezen mij erop dat ik aan-
spraak kan maken op een deel van het 
nabestaandenpensioen van mijn ex die 

onlangs is overleden. Klopt dit? Ik ben 
met hem getrouwd geweest van augus-
tus 1968 tot april 1972. Als het aan mij 
ligt, laat ik het liever rusten. Want geld 
alleen maakt niet gelukkig. Hij heeft 
ook nagelaten de aan hem opgelegde 
alimentatie te betalen.

Helaas voor u, u maakt geen kans meer 
op een nabestaandenpensioen van uw 
ex. Dat komt omdat u in 1972 bent 
gescheiden, u niet aan de voorwaarden 
uit het Boon/Van Loon arrest uit 1981 
voldoet en omdat kennelijk ook niet bij 
de echtscheiding indertijd iets op dit 
terrein is geregeld. U schrijft ook dat uw 
ex zijn alimentatieverplichtingen niet 
nakwam. Daarin had u indertijd stappen 
voor invordering moeten nemen!

AOW en pensioen

Thaise vrouw wil
met AOW’er huwen
Met mijn AOW verblijf ik het grootste 
deel van het jaar in Thailand. Het 
mooie klimaat is goed voor mijn kno-
ken. Ik heb er een vrouwtje ontmoet die 
graag met mij wil trouwen, Persoonlijk 
ben ik er niet zo’n voorstander van. 
Maar ik heb ook geen wilde haren 
meer, dus waarom eigenlijk niet? Wat 
zijn de � nanciële voor- of nadelen voor 
mijn AOW? Deze vrouw is nog nooit in 
Nederland geweest.

We gaan ervan uit dat u nog steeds 

in Nederland bent gevestigd en dat u 
feitelijk in Thailand ‘op vakantie’ bent. 
U krijgt dus in Nederland de AOW voor 
alleenstaande die thans bijna  980 euro 
bruto per maand bedraagt. Gaat u in 
Thailand trouwen en daar wonen, dan 
wordt uw AOW teruggebracht tot die 
van gehuwden. Dat betekent dat u dan 
bruto ongeveer 300 euro per maand 
minder gaat krijgen. Voor uw Thaise 
vrouw krijgt u geen AOW of toeslag 
omdat zij niet aan de Nederlandse 
voorwaarden voldoet.
Indien uw gegevens anders liggen dan 
wij veronderstellen, raden we u aan de 
vraag gespeci� ceerd te stellen aan de 
Sociale Verzekeringsbank of te kijken 
op www.svb.nl.
Wilt u in Nederland met haar gaan 
wonen, dan zult u heel wat procedures 
moeten doorlopen. Zou dat lukken, dan 
wordt uw AOW-situatie ook anders. 
Mogelijk kunnen u en uw Thaise 
vrouw dan recht hebben op aanvullende 
bijstand.

Pensioen delen of
splitsen na scheiding
Ik kreeg van mijn pensioenfonds een 
brief waarin staat dat als de partner 
van wie ik ben gescheiden overlijdt, ik 
het afgestane deel van mijn ouderdoms-
pensioen weer terugkrijg. Hoe zit dat 
precies?

Dat hangt van de regels bij het pensi-
oenfonds af. We nemen als voorbeeld 

het grootste pensioenfonds van ons 
land, het ABP. Daar zijn bij scheiding 
twee situaties mogelijk: delen van 
het ouderdomspensioen óf splitsen in 
twee van elkaar losstaande pensioenen 
waarbij de ex-partner een zelfstandig 
recht krijgt op haar of zijn 65ste.
Bij verdeling gaat het gedeelde 
ouderdomspensioen na echtscheiding 
rechtstreeks naar de ex-partner als 
de deelnemer 65 jaar wordt. Als de 
ex-partner overlijdt dan ontvangt de 
deelnemer op of na de 65-jarige leeftijd 
weer het volledige ouderdomspensioen. 
Als de deelnemer overlijdt komt de ex-
partner in aanmerking voor het aan het 
ouderdomspensioen gekoppelde deel 
van het nabestaandenpensioen tenzij de 
ex-partners daarover samen schriftelijk 
andere afspraken hebben gemaakt.
Bij splitsing van het pensioendeel, 
opgebouwd tijdens huwelijk, ontvangt 
de ex-partner op 65-jarige leeftijd het 
gesplitste deel van het ouderdomspen-
sioen. Overlijdt de ex-partner dan krijgt 
de deelnemer het afgestane pensioen-
deel niet meer terug. Bij de splitsing 
is daar de� nitief afstand van gedaan. 
Als de deelnemer overlijdt heeft de ex-
partner ook geen rechten meer op een 
nabestaandenpensioen.
Het hangt er dus vanaf welke afspraken 
er bij scheiding zijn gemaakt.
 

‘Chaos in toedeling 55+woningen’
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brommobiel-dealer

LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE
ABA

Christiaan Huygensweg 27 (industrieterrein Kickersbloem)
3225 LD  Hellevoetsluis, tel. 0181-399620 / 0181-320800

brommobiel (ver)kopen?   www.brommobielland.nl

Al onze brommobielen rijden op diesel (verbruik 1:30) en zijn automaat, u hoeft geen wegenbelasting te betalen Onze unieke 
service: U wordt gratis opgehaald en thuisgebracht na telefonische afspraak! 

AIXAM PICK-UP MEGA VRACHTAUTO

Rood/Zilver
€ 10.600,-

AI XAM 500.4 SL

Bwjr. 2005, zilvermet.
€ 7.950,-

JDM ABACA COMFORT MOUNTAIN

€ 13.790,-

NIEUW!!

MICROCAR VIRGO III

Bj v.a. 2001 

LIGIER X-TOO

Bwjr. 2005, 1621 km € 8.950,-

JDM ABACA PRIVILEGE

Grijs metallic, 0 km € 12.840,-
JDM TITANE GLX

Bwjr. 2000-02, blauw
€ 9.950,-

JDM CITY COMFORT

Zilver, 0 km € 10.990,-

NIEUW!!

AIXAM 500.4 SL MINIVAN

€ 7.950,- 

CHATENET BAROODER

bj 2004
VANAF € 6.950,-

4x op 
voorraad

MICROCAR VIRGO III

Bj 2002, groenmet. 
28.000 km € 4.950,-

AIXAM 400-4 EVOLUTION

Bj 2002 € 4.950,-

MICROCAR MC2 XXL

Bj 2007, 640 km € 10.950,-

JDM TITANE COLD

VANAF  € 5.950,-

DEMO GRECAN EKE 505XL

Blw.met., 800 km € 9.950,-

Zilver, 0 km 

2x op 
voorraad

2x op 
voorraad

VANAF € 3.950,-

NIEUW!!

NIEUW!!

5x op 
voorraad

Bj 2003-03, zilv.met.

3x op 
voorraad

De BoedelZorgDrager

Tien jaar geleden richtte Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op.
In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererend
bedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen.

“Naast ontruimingen zijn wij gespecialiseerd in kleine verhuizingen, dit doen wij alleen 
voor senioren die kleiner gaan wonen. Inpakken, verhuizen en uitpakken op dezelfde dag. 
Maatwerk is daarbij een belangrijk onderdeel van onze service. Wat past in de nieuwe 
woonomgeving, wat kan mee en wat wil iemand per se meenemen?  Daarnaast dragen wij 
de zorg over de spullen die niet mee gaan. Wij bemiddelen hiervoor bij erkende veiling-
huizen, antiquariaten en goede doelen. Bij een vertrek of overlijden zorgen wij ervoor 
dat de woning volgens de wensen van de woningbouwvereniging en/of makelaar 
wordt leeggeruimd. ”

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat

BRUILOFTEN & PARTIJEN TOT 350 PERSONEN
UITERMATE GESCHIKT VOOR UW BEDRIJFSFEESTEN

Schiedamse Vest 91, 3012 BG Rotterdam
(Hoek Witte de Withstraat)

Tel. 010 - 2409833 / Fax 010 - 2409832
www.tommesan.nl info@tommesan.nl

RESTAURANT

(reserveer tijdig)

In verband met de constante vraag naar 
specialiteiten hebben wij besloten om vanaf 

30 oktober 2007:

Menu’s a la Carte te serveren
Ruime keuze uit diverse gerechten uit de keukens van:
MALEISIË, SZECHUAN, CANTON, PEKING, 

INDONESIË EN THAILAND

INTRODUCTIE PRIJS 
VOOR LEZERS VAN DE OUD-ROTTERDAMMER

ALLEEN MAANDAGAVOND 
(VAN 17.00 TOT 22.00 UUR)                                                      € 15.00  P.P.
 

rotterdampas

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

          DESCENDRE
                STOELENMATTERIJ

Tevens ANTIEKRESTAURATIE
GRATIS offerte, ook aan huis

Altijd 3 jaar GARANTIE
GRATIS ophalen en thuisbezorgen

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

IJsclubstraat 68 - ROTTERDAM-Kralingen
Tel./Fax: 010-4145808
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Nieuwe foto
Er zijn sporten die in Rotterdam een traditie hebben. Deze foto uit 1958 
weerspiegelt één van die sporten. De man links op de foto bekleedde al-
lerlei functies maar was bovenal promotor van deze sport, zowel landelijk 
als in de Maasstad. De Rotterdamse sportman (midden) is waarschijnlijk 
moeilijker thuis te brengen maar was ook zeker geen onbekende.

Het rijke Rotterdamse sportleven 
kent vele bekende en onbekende 
foto’s. Cees Zevenbergen 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 
2 oktober
Op 22 oktober 1974 
speelde Feyenoord in de 
Kuip tegen Barcelona in 
de tweede ronde van de 
Europacup I. In de eerste 
ronde was afgerekend met 
het Ierse Coleraine. Maar Barcelona, dat was natuurlijk andere koek. De Spaan-
se club trad aan onder leiding van trainer Rinus Michels met Johan Cruijff en 
Johan Neeskens in de gelederen. Goed voetbal was op deze regenrijke avond 
nauwelijks mogelijk. De strijd eindigde in een 0-0 gelijkspel. Op de foto zien 
we op de achtergrond Wim van Hanegem en Johan Neeskens. De Feyenoorder 
links is John Steen Olsen. Begrijpelijk dat weinige lezers hem hebben herkend. 
Olsen speelde in de periode 1974-1976 slechts achttien wedstrijden voor de 
Stadionclub. Tegenwoordig is hij scout bij Ajax. 
De return op 5 november 1974 in Barcelona verliep voor de Feyenoorders niet 
goed. Voor 90.000 Spanjaarden gingen zij met 3-0 ten onder. 

Boekenmarkt en 
verkoop museum-
restanten bij OVM
Het OorlogsVerzetsMuseum (OVM) 
is gesloten voor het publiek, want het 
verhuist naar het nieuwe onderkomen 
onder de Pieter de Hoochbrug. Op za-
terdag 27 oktober staan de deuren van 
het oude pand aan de Veerlaan 84 nog 
één keer open. Overbodig geworden 
museummateriaal en restanten worden 
tussen 14.00 en 16.00 uur tegen aan-
trekkelijke prijzen verkocht. Er zijn 
ook tweedehands boeken te koop en 
bij opbod wordt een exclusief model 
van een Landverkenningswagen ver-
kocht. Voor informatie 010-4848931 
of www.ovmrotterdam.nl

Gezellige zangers/
zangeressen ge-
zocht voor nieuw 
gezelligheidskoor
Hoogvliet heeft behoefte aan een 
kleiner smartlappenkoor. Dat is Sop-
hie de Jong, oprichtster van het grote 
succesvolle smartlappenkoor Tranen 
met Tuiten, na drie jaar wel duidelijk. 
Zij heeft bij TmT het stokje over 
gedragen en gaat zich nu richten op 
een nieuw koor dat in volume kleiner 
is, maar gaat staan voor dezelfde kwa-
liteit als die TmT de afgelopen drie 
jaar heeft gebracht. Het heeft haar een 
schat aan ervaring gebracht die zij nu 
kan inzetten voor het nieuw op te rich-
ten koor. Daarvoor zoekt zij nieuwe 
leden die niet in een soortgelijk koor 
zingen. Bent u jong/oud, man/vrouw, 
hebt u het smart/levenslied in uw 
hart gesloten en houdt u van gezellig-
heid, dan bent u van harte welkom. 
Zij verzoekt nadrukkelijk heren te 
reageren, dames laten zich wel horen 
blijkt uit ervaring. Tevens is zij voor 
het nieuwe koor op zoek naar een 
(amateur) dirigent(e) of iemand die 
bereid is deze rol op zich te nemen, en 
een accordeonist(e) die het in de vin-
gers heeft aan het geheel de muzikale 
bijdrage te leveren. Enige ervaring 
is meegenomen, maar enthousiasme 
staat bij het nieuwe koor hoger in het 
vaandel!!!
Voor meer informatie of aanmelding 
Sophie de Jong, tel: 010-4387996 / 
0624946404

Gratis rollator-
check in 
Bermensteijn
In Nederland gebruiken steeds 
meer mensen een rollator. Jaarlijks 
gebeuren er ook veel ongelukken met 
de rollator. Omdat ‘voorkomen beter 
is dan genezen’ is het noodzakelijk 
regelmatig uw rollator te checken. 
Daarom bent u woensdag 17 oktober 
van harte welkom voor een gratis rol-
latorcheck van 10.00 tot 15.00 uur in 
Woongebouw Bermensteijn., Bazuin 2 
in Capelle a/d IJssel.

Voor ras-Rotterdammer Paul van 
Soest is het Echt Rotterdams Theater 
bijna zijn natuurlijke omgeving. De 
vrolijke buschauffeur uit de serie 
Toen was geluk heel gewoon is ge-
boren voor de klucht, vindt hij zelf.
“Ik heb van jongsaf iets met lachen”, 
verklaart hij zijn voorliefde voor 
de klucht aan De Oud-Rotterdam-
mer. “Ofschoon ik stam uit de tijd 
dat het cabaret hoogtij vierde, kan 
het meeste mij niet boeien. Dat om 
je heen schoppen is niet mijn stijl. 
Maatschappijkritisch, geëngageerd, 
taboedoorbrekend, soms zelfs grof, 
nee voor mij hoeft het niet. Cabare-
tiers als Toon Hermans en Herman 
Finkers zijn wel aan mij besteed. 
Dat is humor waar ik van hou. Het 
getuigt van blijheid en is heerlijk 
ontspannend. En in dat rijtje past de 
klucht natuurlijk ook.”

Ware opvolger
Vorig jaar debuteerde het Echt 
Rotterdams Theater met het stuk 
Weg van de buren. Het werd nog 
geen doorslaand succes, maar bood 
voldoende aanknopingspunten om 
door te gaan.

“John Lanting is naar een van onze 
voorstellingen komen kijken en was 
van mening dat hij de ware opvolger 
van het Theater van de Lach had 
gezien”, vertelt Paul. “Dat was een 
groot compliment voor ons. Hij was 
zelfs zo enthousiast dat hij aanbood 
ons tweede stuk te regisseren. Dat 
werd Kink in de kabel en daarmee 
zijn wij aan de slag gegaan. Dit stuk 
bevat zoveel elementen die borg 
staan voor een gezonde lach, dat we 
het niet konden laten liggen. Het 
verhaal gaat over een Rotterdamse 
taxichauffeur, Sjaak Bosman, die 
met twee vrouwen tegelijk getrouwd 
is. Je begrijpt dat dit voor de nodige 
vermakelijke verwikkelingen zorgt”, 
voorspelt hij.

Serieus
Hoewel de lach voorop staat bij de 
klucht, is het voor Paul van Soest 
een uiterst serieuze aangelegenheid.
“De klucht vergt een enorm vak-
manschap”, verzekert hij. “Er wordt 
soms badinerend over gedaan, maar 
niets is zo moeilijk als een hele zaal 
amuseren met een ogenschijnlijk 
zeer voorspelbaar verhaal. Ieder-

een weet vooraf al wat er staat te 
gebeuren en juist dan is het de kunst 
je publiek toch te verrassen. Ik noem 
het vaak een poppenkast voor vol-
wassenen. Daar ziet iedereen ook de 
boef achter Jan Klaassen staan, maar 
Jan zelf ziet natuurlijk niks.”
“Mannen als Lutz en Lensink en 
vroeger Johan Kaart en Willy Ruis 
hebben het genre klucht naar een 
hoger niveau getild en later heeft 
John Lanting daar nog een schepje 
bovenop gedaan. Zulke voorgangers 
zijn niet gemakkelijk te evenaren, 
maar met ons huidige gezelschap 
zijn we op de goede weg”, klinkt het 
zelfverzekerd.

Première
Met zijn Echt Rotterdams Theater 
neemt Paul van Soest het nodige 
risico, maar daar zit hij niet mee. 
“Ik wil dit gewoon graag doen en 

durf dat risico wel aan. Het gaat 
mij er niet om miljonair te worden. 
Voor mij is het geen business. We 
krijgen geen subsidie en moeten 
onszelf bedruipen, maar dat redden 
we. We werken voor deze productie 
met zeven acteurs, die allemaal 
met dezelfde bezieling aan dit stuk 
werken. Daarop selecteer ik ze ook. 
Ik verwacht van iedereen dezelfde 
drive als die ik heb. We gaan nu 70 
voorstellingen draaien door het land 
en dan is teamgeest erg belangrijk, 
want je trekt voortdurend met elkaar 
op.” Bijna vanzelfsprekend krijgt 
Rotterdam de première van Kink in 
de kabel. Op 24, 25 en 26 oktober 
speelt het echt Rotterdams Theater 
eerst drie try-outs in het Zuidplein-
theater, waarna zaterdag 27 oktober 
de première in hetzelfde theater is. 
Zondag 28 oktober is er ook nog een 
matineevoorstelling.

Nieuwe klucht van Echt Rotterdams Theater 
Paul van Soest: “Om mij 
heen schoppen is niet mijn stijl”
Jarenlang trok fenomeen John Lanting door het hele land volle 
zalen met zijn Theater van de Lach. Hij overwon de scepsis die 
over zijn werk werd uitgestort en maakte van de klucht een ge-
waardeerd meesterwerk. Na zijn terugtreden durfde niemand 
het aan het stokje van John Lanting over te nemen en bleven 
de theaters lang verstoken van de klucht. Tot Paul van Soest 
twee jaar geleden de stoute schoenen aantrok en zich met 
zijn Echt Rotterdams Theater opwierp als de opvolger van het 
Theater van de Lach. Met het stuk Kink in de Kabel begint hij 
27 oktober in theater Zuidplein aan zijn tweede productie.

 
- Paul van Soest (l) en John Lanting -
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tel. 088 0700700
info@fi scoop.nl

Belastinghulp voor iedereen!

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

   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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

net even anders...
Annelies de Jong

Molenvliet 121-123, Rotterdam-
Lombardijen, tel. (010) 4193057  Tramlijn 20 
v.a. Centraal Station stopt voor onze deur. 

Maandag en koopavond gesloten. 
www.anneliesdejongmode.nl

COMBINEREN MOEILIJK?
Wij helpen u graag bij het 

maken van een mooie 
combinatie. Kleding van 

topmerken en allemaal 
in perfect bij elkaar 
passende kleuren.
Uw maat is bij ons 

nooit een probleem.

maten 36 t/m 56
speciale korte-taille

maten 17 t/m 25

Oudedijk 221, 3061 AG Rotterdam; KvK nr 24371993
Gelijk contact 06-29103430 - 010-8424225 - 010-4148630  
Email: bontes-huisontruiming@hotmail.com

WWW.INBOEDEL.NU
- Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen.

- De woning wordt in de staat van oplevering gebracht 
 naar de eisen van de familie, makelaar en / of woningstichting.

- Wij werken door het hele land.

- Tevens doen wij inkoop van gebruikte meubelen / antiek.

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

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

Behandeling bij u thuis mogelijk!

 

een bloc-kalender vol 
rotterdamse humor, 
rotterdamse dialect, 

geschiedenis en
folklore.

366 dagen plezier!

bestel nu de rotterdamse spreukenkalender 2008

www.uitgeverijvandeberg.nl

koop hem bij de boekhandel
(oa. donner en bruna)

of bestel de kalender op:

De schoenmaker 
heeft meer in huis

dan u denkt!

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
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De Oud-Rotterdammer ruimt de rest van het jaar 
in de krant een hoekje in ter gelegenheid van 
het Architectuurjaar. Deze ruimte wordt gevuld 
met korte beschrijvingen en foto’s van markante 
Rotterdamse gebouwen, afkomstig uit het boekje 
Rotterdamse architectuur, per � ets of boot.

Parklaanflat  RM
Parkstraat 2, Parklaan
Architect: W. Van Tijen in samenwerking 
met J.M. van den Broek / A van der Zwan
Realisatiedatum: 1933, 1995

Een vreemde eend in de bijt. Dit gebouw wijkt 
sterk af van de andere bebouwing in dit gedeelte 
van de stad. Terwijl de omgeving luxe uitstraalt, 
denk je bij dit gebouw eerder aan ef� ciency. 
Dat was dan ook het streven van de architect. 
Het gebouw bestaat uit zeven verdiepingen. Op 
de bovenste anderhalve laag had Van Tijen een 
modelwoning ontworpen, waarin hij zelf heeft 
gewoond. Deze modelwoning had de beschik-
king over een groot dakterras met uitzicht over 
de Maas. De plattegronden waren zodanig 
ontworpen dat het mogelijk was om overdag de 
slaapruimtes als woonruimte te gebruiken. 
Op de andere verdiepingen bevindt zich steeds  
één appartement van circa 150 m2, ingedeeld 
in twee woonvertrekken, drie slaapkamers, een 
keuken en een badkamer. Luxe wordt niet alleen 
verkregen door de beschikbare ruimte, maar ook 
door het gebruik van een gevel waardoor veel 
licht naar binnen valt. Op de begane grond bevin-
den zich gemeenschappelijke was-en droogruim-
tes, twee apart te verhuren logeerkamers, een 
� etsenberging en een garage voor twee auto’s. 
Ook is hier de centrale ingang, met een gardero-
be, toilet, boodschappenlift en de wenteltrap die 
de gehele hoogte van het gebouw doorkruist. 
Het gebouw is opgebouwd uit een stalen skelet 
en met een vooral glazen bekleding mag de 
Parklaan� at de eerste glasvliesgevel� at van Ne-
derland worden genoemd. Zelfs de ondoorzich-
tige delen zijn gemaakt van glas, afgewisseld met 
zwart tegelwerk. De achtergevels zijn blind.

In 1995 werd het pand onder leiding van architect 
A. Van der Zwan volledig gerenoveerd, waarbij 
de originele details van het gebouw zo veel 
mogelijk behouden zijn gebleven. 

De 69-jarige, in de Rubroekstraat 
geboren, Bep begon ermee na een 
periode van twaalf ambachten 
en dertien ongelukken die hij 
doormaakte na het verlaten van de 
schoolbanken op zijn veertiende. 
Hij werkte onder meer ‘blauwe 
maandagen’ in de speculaasfabriek 
van Van Doorn, bij vleesverwer-
ker Schop en in de kistenfabriek 
van Nico Nijman. Ook was hij 
tien jaar constructieschilder. Naar 
voorbeeld van drie van zijn broers, 
die in Strijen het bedrijf Melopa 
(metalen, lompen, papier) hadden 
opgezet, begon hij in de Gouw-
straat in Charlois op De Werf van 
Gerrit in ’t Hout een soortgelijk 
bedrijf. In de Wapenstraat en op 
de Brielselaan opende hij � lialen. 
De lorrenboeren, zoals ze werden 
genoemd, kwamen na het dagelijks 
leuren op straat het resultaat aan 
hem verkopen. Bep scheidde 
en sorteerde de materialen en 
verkocht die door aan verwer-
kingsbedrijven voor hergebruik. 
Hij recyclede toen al in het klein, 
wat zijn zoon Leo nu in het groot 

en wereldwijd doet via zijn bedrijf 
aan de Waalhaven OZ.
“Dat was best een mooie tijd”, 
grinnikt Bep. “Bij mooi weer ble-
ven die gasten ’s middags hangen 
rond een kratje bier dat ze aan de 
overkant kochten bij groenteboer 
Verburgh. Dan kwamen de mooiste 
verhalen los in een tijd waarin we 
een goede boterham verdienden. 
Dat veranderde door onder meer 
de plasticzakken inzamelingsac-
ties van het Rode Kruis en Max 
Tailleur, die de actie ‘Geef Max de 
zak’ begon. De lorren werden niet 
meer gegund aan de lorrenboer, 
maar gingen naar de actie. Voor 
veel kleine afvalhandelaren was 
het de doodsteek.”

Woest
Bep moest weg uit de Gouwstraat. 
Op zijn nieuwe vestiging in de Jo-
sephlaan specialiseerde hij zich in 
metaalafval, samen met zijn zonen 
Leo en Ben. Bep’s bedrijf groeide 
uit de bekende jas en verhuisde 
naar een groter pand aan de Ael-
brechtskade, waar de gemeente na 

twaalf jaar vond dat Van Leeuwen 
de stadsvernieuwing in de weg 
stond en maar moest verkassen 
naar de Boezembocht. Daar heeft 
zoon Ben nu zijn bedrijf. Bep is 
nóg woest over de gedwongen ver-
huizing. “De gemeente boorde me 
drie ton door de neus. Dat bedrag 
kreeg ik minder dan aanvankelijk 
was afgesproken.”
Ondertussen had hij aan de Sluis-
jesdijk al een volwaardig recy-
clingbedrijf ingericht, waar Leo de 
eerste internationale exportstappen 
zette. “De wereld lag open en 
waar de markt zich beweegt, moet 
je aanwezig zijn”, weet Leo van 
Leeuwen als geen ander. China, 
Pakistan en India zijn belangrijke 
marktgebieden met een enorme 
vraag naar grondstoffen. “De 
mensen in die achterlanden heb-
ben geen echte levensstandaard. 
Maar ze willen wel allemaal een 
waterkraan, ijskast en televisie-
toestel. Om die te produceren zijn 
grondstoffen nodig en wij zijn een 
belangrijke leverancier geworden.”

Groei
Het is een snel groeiende markt, 
die héél strak is gebonden aan 
milieueisen. Slechts gespeciali-
seerde en gecerti� ceerde bedrijven 
als Leo van Leeuwen Recycling 

en playing-partner Rijnmond 
Industriële Service (RIS) kunnen 
alle toetsen doorstaan. “De eisen 
van tegenwoordig hebben geen 
enkele band meer met de spelre-
gels van vroeger. Maar goed ook, 
want anders kan elke beunhaas 
een bedrijf als het onze beginnen. 
De strakke regels beschermen niet 
alleen de maatschappij, maar ook 
onze bedrijven.”
Het concept van de partners is 
simpel. RIS sloopt objecten als 
raf� naderijen, fabriekscomplexen, 
vliegtuigen, scheepswrakken en 
nog veel meer en Van Leeuwen 
verwerkt het verkregen materiaal. 
Dat doen 52 personeelsleden met 
geavanceerde technieken.
Onlangs werd Bep in de bloeme-
tjes gezet, omdat hij veertig jaar 
geleden grondlegger was van de 
bloeiende bedrijven van zijn zo-
nen. Toen moest hij ook even den-
ken aan hoe hij opgroeide in het 
voormalige Brabantse (nood)Dorp, 
aan zijn school (‘waar ik volstrekt 
niets heb geleerd’) in de Moer-
kerkestraat en zijn huwelijk met 
Carla, die hem door dik en dun 
heeft gesteund. “Het jochie uit 
het gezin van negen kinderen van 
een bouwvakker is toch nog iets 
geworden”, grijst hij tot besluit.

Rond een kratje bier vertelden 
lorrenboeren hun mooie verhalen
Bep van Leeuwen moest glimlachen bij werkbezoeken die 
hij recent met zijn zoon Leo bracht aan afvalstoffenbe-
drijven in Azië. Daar trof hij mannen aan met trapfietsen, 
driewielers, ijzeren honden en andere karretjes. Ze ver-
voerden lompen, metalen en oud papier, dat ze op straat 
hadden opgescharreld en kwamen afleveren. Met beperk-
te mogelijkheden verdienden ze hun brood. Voor Bep ging 
op dat moment zijn boek van nostalgie open. Zo was hij 
veertig jaar geleden zijn handel immers ook begonnen.

 - Het slopen van een aluminium tank is voor Bep van Leeuwen een peulenschil, in dit geval in 1985 bij zijn bedrijf aan de Aelbrechtskade. Privéfoto L. van Leeuwen -

 - Bep van Leeuwen (69) met zijn zoon Leo (45) en kleinzoon Patrick (23), die in de voetsporen is 
getreden van zijn opa en vader. Foto Ellie Schop -

 - Op De Werf van Gerrit in ’t Hout begon Bep van Leeuwen zijn bedrijf. De foto is gemaakt in 
1972, vijf jaar nadat hij zijn bedrijf was gestart. Privéfoto L. van Leeuwen -
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OPTIMAAL ZITCOMFORT

3 + 2 zits bankstel, in stof vanaf     2550,-
in leer vanaf     3250,-

De meeste modellen van 

zijn optioneel verkrijgbaar 
met elektrische bediening!

BEZOEK EEN VAN ONZE SHOWROOMS
MET MEER DAN 100 MODELLEN !
RelaxComfort Zuidland
Kerkweg 17  
3214 VB Zuidland
tel: 0181 452 321

Openingstijden: 
Ma: 12.00 t/m 17.00 uur
Di t/m Za: 10.00 tot 17.00 uur

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

Openingstijden:  Ma: gesloten 
Di t/m Vr: 10.00 tot 17.30 uur
(vr. tot 21.00 uur) Za: 10.00 t/m 17.00 uur

fauteuils

bankstellen

PLUSPUNTEN RELAX COMFORT:

- UITGEBREIDE COLLECTIE 

- GRATIS BEZORGDIENST

- 5 JAAR COMFORT GARANTIE

- SNELLE & OUDERWETSE SERVICE

  (DOOR EIGEN SERVICE DIENST)

- RELAXCOMFORT MAATWERK

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 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!

www.relaxcomfor t .n l

Geen vervoer? Geen probleem!

Wij halen U gratis op en 

brengen u netjes weer thuis.

Bel gerust voor een afspraak:

0181 - 452 321

GR ATIS VERVOER!

€
€

3 + 2 zits bankstel
in stof vanaf     4195,-
in leer vanaf     4675,-
optie: 
rug & voetensteun

€
€

hoekbankstel, in stof vanaf     2950,-
in leer vanaf     3790,-

€
€

3 + 2 zits bankstel, in stof vanaf     3950,-
in leer vanaf     4675,-
optie: hoofdsteunen verstelbaar

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf     1500,-
in leer vanaf     1650,-

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf       900,-
in leer vanaf     1175,-

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf     1890,-
in leer vanaf     2100,-

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf       900,-
in leer vanaf     1270,-

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf     1950,-
in leer vanaf     2170,-

€
€

Bij aankoop van een Relaxcomfort  fauteuil ontvangt u gratis 5 jaar RC-plus service! Vraag hiernaar in onze showroom. GRATIS
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SHIFT_expectations

OP = OP

 1.750 
CONTANTE 
KORTING

NOG 
18 STUKS

DE NISSAN PRIMERA 
VANAF 19.995

Zadkine Uiterlijke Verzorging is het regionale opleidingsinstituut 
voor kappers, schoonheidsspecialisten en voetverzorgers. 

Wij hebben vestigingen op de 
Benthemstraat 6 (Centrum) en de Sikkelstraat 35 (Zuid).

WWW.ZADKINE-BEAUTY.NL

KNIPPEN 

PEDICURE 

GEZICHTS
BEHANDELING

WORD MODEL!
BIJ ZADKINE UITERLIJKE VERZORGING

      BEL: (010) 243 38 99   

                     (010) 484 88 84   

8,-

3,50

13,50

R'dam Centrum

R'dam Zuid

Wat moet u doen?
Maak voor een abonnement op 
de mooiste krant van Rotterdam 
49,90 Euro over op giro 4220893 
t.n.v.  De Oud-Rotterdammer o.v.v. 
abonnement.
Vergeet niet uw adres-
gegevens te vermelden! 

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

Van statafel verhuur tot 
compleet verzorgt feest
Kijk op www.partx.nl
of anders 0180 - 396492
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Groot assortiment
 Alles onder 1 dak
 Deskundig advies
 Eigen montage
 5 jaar garantie
 De juiste prijs voor
 iedere portemonnee

Greeploze keuken
Deze mooie tijdloze keuken

kan uitgevoerd in diverse kleuren
en maten. Voorzien van alle denk-
bare apparatuur en naar wens uit te
breiden.

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

van: € 7.733,-
voor:

€4.999,-

Quattro gaat voor kwaliteit
met een betere prijs

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

van: € 5.424,-
voor:
 € 3.999,-

Badkamer
De complete badkamer voorzien van

douche, bad, toilet en meubel en basis tegels,
badkamer kan aangepast worden aan uw
wensen.

Vloertegels Villeroy en Boch Bernina
 Afmeting: 30 x 60 cm

Diverse kleuren

van: € 82,-
voor:
 € 54,- per m2

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

TUINCORRECT HOVENIERS
• AANLEG
• ONDERHOUD
• SIERBESTRATING
• SCHUTTINGBOUW

VAN KLEIN KLUSJE TOT COMPLETE AANLEG.
ONDERHOUD AL VANAF 35 EURO PER MAAND.

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS / 65 + KORTING
LEVERING VAN ALLE  MATERIALEN , OOK VOOR AL UW VUILAFVOER

GARANTIE OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN EN MATERIALEN.
ONS ADRES :  Cristiaan hygensweg 2 en Polyanderweg 19

Bel nu voor GRATIS prijsopgave

010 – 4373770   of   0181 - 669606
Wat anderen beloven doen wij !!!

OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN EN MATERIALEN
 GEVEN WIJ EEN GARANTIE CERTIFICAAT

LET OP
 NU GEEN 

WACHTTIJDEN
Als wij uw tuin 

mogen gebruiken 
voor onze nieuwe 
internet site dan

geven wij nog eens 
een leuke korting

• VIJVERS
• ONDERHOUDSVRIJE TUINEN
• VOORJAARSBEURTEN
• SCHOONMAKEN EN SNOEIEN

Maandmenu:
Voorgerecht:
Zeevruchtensalade
met kruiden saus
Hoofdgerecht:
Struisvogel biefstuk 
met sinasappel-mintsaus
Nagerecht:
Dessert du chef 
en een kopje koffie 24,50 p.p.

� � � �Restaurant Bar Live Muziek Lunch & Brunch
Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206

(bij McD Charlois, voormalig Europoort Hotel)

presenteert:

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
 & recepties

tot
130 pers.

Vrijdag 19 oktober:
Nomi (met heerlijke meezingers)

Zaterdag 20 oktober:
Karaoke en Talentenjacht
Vrijdag 26 oktober:
Ton Tax (de zingende Taxichauffeur)

Zaterdag 27 oktober:
Jack Pattiwael op gitaar

Zanger/componist en tekstdichter 
Kees Korbijn (rotterdam 1926) was 
in de  zeventiger jaren voorman 
van het illustere Asosjale Orkest. 
Schreef politiek getinte teksten voor 
de AVRO radio en speelde met on-
dermeer Johnny Hoes en Jaap Valk-
hoff. Met zijn nog immer vlijm-
scherpe pen maakt hij teksten en 
liedjes op de Rotterdamse actuali-
teit die met regelmaat te beluisteren 
zijn in het programma van Roland 
Vonk op Radio Rijnmond. Milder, 
maar niet minder ‘pakkend’, is 
Korbijn als hij bijvoorbeeld het lied 
“De Brandgrens” ten gehore brengt. 
Een lied, dat refereert aan het 
bombardement op Rotterdam van 
14 mei 1940 en de latere markering 
van het getroffen gebied.

Zijn muzikale companen ‘De 
Uitslovers’ zijn de sociaal bewo-

gen saxofonist en klarinettist Jos 
Valster, die al meer dan dertig jaar 
op alle grote en kleine Rotterdamse 
podia te vinden is, accordeonist en 
slagwerker Marcel Koster, die naast 
vele muzikale stromingen ook het 
Hollandse/Rotterdamse repertoire 
beheerst en daarbij zingt. Bassist 
Evert Willemstijn is de “coole” 
man die het trio compleet maakt. In 
het kader van het Architectuurjaar 
zal het repertoire zeker bestaan uit 
teksten die direct/indirect met het 
jaar van doen hebben. Een goed 
voorbeeld is de Jaap Valkhoff 
compositie “Dat kan alleen in 
Rotterdam” waarin te horen valt: 
“Kilometers in het Rond gaan de 
Palen in de Grond”. Kees Korbijn 
zal zeker speciaal enkele op deze 
tournee en het Architectuurjaar 
2007 geënte composities maken. 

Vertier voor 
Rotterdamse Senioren
Veel oude Rotterdammers, verblijvend in bejaardentehuizen of 
nog wonend in hun eigen huis maar moeilijk ter been zijnd, heb-
ben het vooroorlogse Rotterdam gekend, waren op 14 mei 1940 
getuige van het bombardement op hun stad en beleefden de ja-
ren van de wederopbouw of werkten daar zelfs aan mee.  Deze 
senioren willen wij in het kader van het Architectuurjaar 2007 
in het zonnetje zetten. Dat gebeurt in een bescheiden muzikale 
tournee langs minimaal zeven zorgcentra voor ouderen binnen 
de deelgemeenten van Rotterdam. Het ensemble dat hiervoor 
klaar staat is “Kees Korbijn en de Uitslovers”.

Zijn vader Gerard Agterberg , die toen 
al 25 jaar in de Zestienhovenstraat een 
schoenmakerij had, gaf te kennen dat 
hij het op 62-jarige leeftijd welletjes 
vond en wilde stoppen. Dit was voor 
André een mooie gelegenheid om de 
schoenmakerij van zijn vader over te 
nemen.
De zaak werd door zwager Ron 
verbouwd en in september 1982 was 
het dan zover. Vanaf het begin zat de 
loop er goed in en werd er een goede 

klantenkring opgebouwd,waaronder 
zich natuurlijk veel klanten van zijn  
vader bevonden. 
In 1992 verhuisde de schoenmakerij 
naar de nieuwbouw in de Rodenrij-
selaan.Daar betrok Schoenmakerij 
Agterberg het pand op de hoek met de 
Willebrordusstraat. Tot op de dag van 
vandaag is hij met deze verhuizing 
heel erg blij. De lokatie is natuurlijk 
voortreffelijk.
In 1991 werd André lid van het 

Schoenmakersgilde, deze stichting 
vindt net als André dat de begrippen 
kwaliteit en vakmanschap hoog in het 
vaandel moeten  staan.
Ook is André zich sinds 1996 gaan 
bekwamen in de Podologie 
(voetdeskundige) en is hij sinds eind 
jaren negentig Register Podoloog-A 
aangesloten bij stichting L.O.O.P.
Naast schoenreparaties kan men ook 
terecht voor voetklachten (voetonder-
zoek alleen op afspraak) fournituren 
en sleutels. André wordt in de zaak 
twee en een halve dag  bijgestaan 
door zijn vrouw Astrid en sinds twee 
jaar ook door zijn zoon Rutger, die 
ook het schoenmakersvak in wil.
Rutger volgt op dit moment de 
schoenmakersopleiding bij SVGB 
te Nieuwegein (één dag in de week). 
Dus de volgende generatie schoenma-
ker Agterberg staat al klaar. André is 
erg blij met de komst van zijn zoon, 
want in zijn eentje had hij het niet 
meer aangekund. André hoopt nog 
een aantal jaren door te gaan,want het 
schoenmakersvak vindt hij nog steeds 
fantastisch.
Oud schoenmaker Gerard Agterberg 
geniet nu van zijn ouwe dag in ver-
zorgingscentrum Hoppesteyn waar hij 
het reuze naar zijn zin  heeft.

Schoenmakerij Agterberg  25 jaar

Al 50 jaar een begrip 
in het Liskwartier
In september was het 25 jaar geleden dat André Agterberg zich 
als zelfstandig schoenmaker vestigde in het Liskwartier. Na eerst 
vanaf zijn vijftiende jaar bij verschillende schoenmakers ( waar-
onder Van der Sluis in de Vierambachtstraat en Schumm in het 
Zwaanshals en later in Oud-Beijerland ) te hebben gewerkt, vond 
hij in 1982 de tijd rijp om voor zichzelf te beginnen.



Pagina 14 Dinsdag 16 oktober 2007 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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

Graag ontvang ik informatie over uw trapliften / huisliften.

Naam: dhr./mevr.

Adres:

PC + Plaats:

Telefoon:

..................................................

.................................................................

............ .................................................

.................................................................

0
7
d
o
r4

2

Bel 0800-022 88 82. Wij hebben de oplossing!

Verhuizen? ...dat nooit! Maar ja, die trap.

Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar:

Antwoordnummer 170 - 2920 VB Krimpen ad Ijssel

www.trapliften.nu - info@trapliften.nu

ThyssenKrupp Monoliften BV

Stoelbekleding

(diverse kleuren in stof & vinyl)

TRAPLIFTEN voor elk type trap

Waarom ThyssenKrupp?

�

�

�

�

�

uw trapleuning blijft zitten

meerdere etages met één traplift

montage op traptrede

spiltrappen geen probleem

trapliftleverancier sinds 1957

Nieuw:

Swing traplift

Tot
300,-

retour voor
uw oude
fauteuil

Uw Gebit is onze uitdaging...

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

� 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

Schuite Tandtechniek“Ik durf 
weer te 

lachen..”

NIEUW!Nu ook op Internet !www.schui te .com

INSCHRIJVING NIEUWEPATIËNTEN MOGELIJK

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

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

Voor al uw feesten, partijen en dagtrips
Alles is bespreekbaar

BERTUS BUSSIE

Coolhaven
postbus 6137
3002 AC Rotterdam

voor informatie: 
Tel. 06-53536107

1988 - 2007

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

                                                                                                  

                                                                                                OMDAT NIETS
  ZO PERSOONLIJK
  IS ALS EEN
  RELATIE

Mens en Relatie brengt je bij elkaar   
       *  Grootste bureau
  *  Erkend AVR / Geschillencommissie
     Voor meer informatie bel vrijblijvend:
  Mevr. van Dalen   : 010-466 04 19    
  of gratis (landelijk) : 0800-023 05 95
  Gratis brochure:
  Postbus 520, 5900 AM Venlo
     HUWWW.MENS-EN-RELATIE.NLU

Ook brommobielen v.a. € 9.690,-

Bromfiets-
certificaat,
rijbewijs
AM, A of B
vereist.

KLAVERBAAN 62 • CAPELLE/GRENS ROTTERDAM • CITO-SUBARU.NL • 010-4676789

Cito, vanouds bekend voor onderhoud en reparatie alle automerken

CiTO SUBARU ROTTERDAM

NIEUW!!
SUBARU JUSTY

MET AIRCO
v.a. €10.995,-
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Hans Wilschut in 
Schielandshuis in 
‘Het oog van…..’
In de tentoonstelling ‘Inspiratie Rot-
terdam’ in historisch museum Schie-
landshuis ziet de bezoeker Rot-
terdam en de Rotterdammers door 
de lens van topfotografen. In de 
lezingenreeks ‘Het oog van …’ gaan 
de fotografen Gina Kranendonk, 
Hans Wilschut, Helena van der 
Kraan, Rince de Jong, Kim Bouvy 
en Carel van Hees dieper in op hun 
beeldtaal, thema´s, werkwijze en 
techniek. Eén van hen doet dat tot 
17 februari 2008 op de derde zondag 
van de maand in het Schielandshuis. 
Zondag 21 oktober is Hans Wilschut 
aan de beurt met het thema ‘urbane 
stillevens’. ‘Het oog van…’ begint 
om 14.00 uur en duurt anderhalf uur. 
Prijs inclusief toegang tot het mu-
seum 6,- euro per persoon. Reserve-
ren is niet nodig. Meer informatie: 
www.historischmuseumrotterdam.
nl Het museum is gevestigd aan de 
Korte Hoogstraat 31.

Sportieve (oudere) 
mannen gezocht
De herenafdeling van gymnastiek-
vereniging Kralingen, die dit jaar 
het 85-jarig bestaan viert, zoekt vier 
à vijf heren tussen de 30 en 80 jaar, 
die behoefte hebben aan beweging, 
maar er nog niet toe gekomen zijn 
een club metgezellen te zoeken, die 
elke donderdagavond van 20.30 tot 
21.45 uur sporten in de Bizetlaan in 
Hillegersberg.
De groep bestaat uit een vaste kern 
van acht leden, die onder de bezie-
lende leiding van een gediplomeerd 
gymnastiekleider het volgende moe-
ten ondergaan: eerst een warming 
up, gevolgd door grondoefeningen 
(rek- en strekoefeningen) voor het 
hele lichaam. Daarna wordt het laat-
ste half uur verdeeld in een kwartier 
basketbal en een kwartier zaal-
voetbal. Denkt u, dat uw conditie 
niet optimaal is om mee te komen, 
dan juist nodigen wij u uit eens te 
komen kijken, liever nog dat u uw 
sportbroek, hemd en sportschoenen 
meeneemt en kosteloos een avond 
met ons mee sport.
Na a� oop is er gelegenheid te 
douchen en wij garanderen u dat 
u zowel geestelijk als lichamelijk 
opgefrist en met een voldaan gevoel 
naar huis gaat.
 U kunt ons bereiken met openbaar 
vervoer: tram lijn 4 en bus nr. 35
Vrij parkeren. Uw � ets kan veilig 
binnen worden gestald.
Wie denkt: “Dat is misschien iets 
voor mij” kan contact opnemen met 
P.W.A.Klawer tel. 010-4226674

Al sinds de of� ciële erkenning van 
Rotterdam als stad in 1340 was het 
fenomeen ‘standwerker’ bekend 
en erkend. Uiteraard was het zes 
eeuwen geleden anders werken 
dan tot tien jaar geleden het geval 
was. De koopman of marskramer 
bepaalde door de eeuwen heen zelf 
wat hij wilde verkopen: garen, band, 
spelden, pillen, drankjes, haarwa-
ter, zalfjes en noem maar op. Dorp 
na dorp struinde de marskramer 
langs de deuren of hield halt op 
een dorpsplein om vanuit stand het 
samengedromde publiek te bewegen 
tot een aankoop. Daarmee is de 
herkomst van het woord standwer-
ker verklaard.
Standwerkers waren later te verdelen 
in twee categorieën: de ouderwetse 
standwerker die verbaal zijn product 
tracht te verkopen op bijvoorbeeld 

een warenmarkt of een familiebeurs, 
zoals ooit de Femina in Ahoy’ was. 
En de verkoper die vanaf een niet 
in de bodem verankerde standplaats 
haring, gepofte maïs, olie- of berli-
nerbollen, patat, pizza, Vietnamese 
loempia, kerstbomen, bloemen, 
planten of anderszins slijt aan voor-
bijgangers.

Zo is het door de eeuwen heen 
geweest en zo had een ieder er door 
de eeuwen heen over het algemeen 
vrede mee. De regelgeving was 
soepel. Wie op straat wilde verkopen 
en de eerzame bedoeling bij het 
gemeentebestuur aannemelijk kon 
maken, kreeg al snel een vergun-
ning.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog 
maakten in Rotterdam de straat-
handel en thuisbezorging (bakker, 
melkboer, olie- en zeepman) en de 
standplaatsenverkoop een grote 
vlucht. Door de jaren heen hadden 
de verschillende stadsbesturen er 

vrede mee: standplaatsen op straat 
gaven immers drukte, gezelligheid 
en sfeer.
De loempialisering, zoals toenmalig 
burgemeester Bram Peper in 1997 
de wildgroei aan standplaatsen in 
vooral het centrum van Rotterdam 
omschreef, was een gevolg van de 
tijd. Eerder al, in 1991, zette het 
stadsbestuur een tegenoffensief 
in: wég moesten de standplaatsen 
uit het centrum. Toen al begon de 
afkalving.
In het najaar van 1999 waren nog 
slechts enkele standplaatshouders op 
of in de nabijheid van de Coolsingel 
actief. Maar ook zij moesten weg 
en wel vóór 2001. Niet zonder slag 
of stoot is sanering, verwijdering of 
verplaatsing naar elders verlopen. 
De stad is er kaal en leeg door ge-
worden, daar zijn vriend (standhou-
ders) en vijand (politiek) het over 
eens. Maar of het verbannen nou 
allemaal zo goed is geweest voor de 
sfeer in de binnenstad valt zwaar te 
betwijfelen.

Rein Wolters

Binnenstad zonder 
standwerkers kaal en ongezellig
Waar zijn ze gebleven, al die straatverkopers met hun stalletjes in 
het centrum van Rotterdam. Gewoon helemaal uit beeld verdwe-
nen of in een vaste winkel gepropt. Dat moest van het gemeente-
bestuur, want het was veel te rommelig geworden op de trottoirs. 
Maar Jan en Marie Publiek dachten er zo niet over en werden 
‘beroofd’ van gezellige en simpele straatverkoop.

-  De gezellige uitstalling én verkoopwagen van Martin Roos op de Coolsingel waren een doorn in 
het oog van het gemeentebestuur. Ook hij moest verdwijnen en een vaste winkel nemen. Foto’s 

collectie Mario van de Velde    -

-  Bij de kiosk van Panini was het altijd druk, dat is het nog, maar nu in een van die strakke en weinig 
sfeer uitstralende gebouwtjes op het Binnenwegplein    -

-  Bij de mobiele donutskraam van Hannie ‘Dazzle Donuts’ Molenaar-Rossen op de Schiedamseweg 
was het altijd extra gezellig, want zij draaide een donutmuziekje  -

De Volksbond richtte kof� ehuizen 
op waar de botenbazen havenwer-
kers konden werven, in plaats van 
in de kroegen, waar zij verplicht 
waren een pikketanissie te nuttigen 
en al gauw bleek dit succesvol. De 
Volksbond beheerde voor de oorlog 
negen kof� ehuizen en twintig 
schaftlokalen en kantines.
Na de oorlog begon een sterke 
groei en had de Volksbond honderd 
kantines in beheer bij onder meer 
de Esso, Stokvis, Verolme, het 
abattoir en de RDM. De bekend-
ste waren in de Stieltjesstraat, de 

Westzeedijk, het Zwanengat en de 
Marconistraat.
De Volksbond hielp ook mee bij 
grote manifestaties, zoals Ahoy’ 
in het park, E’55, Droomland in 
Vlaardingen en de Gymnastrada, 
waar we voor duizenden maaltijden 
per dag zorgden voor binnen- en 
buitenlandse sporters.
Ook had de Volksbond een groot 
aandeel in de verzorging van de 
slachtoffers van de watersnood-
ramp. Kantoren werden ingericht 
als slaapplaats en voor de voeding 
werd de keuken van het barakken-

kamp aan de Kanaalweg gebruikt.
Langzamerhand gingen het ideële 
en commerciële deel niet meer 
samen en in 1976 ging de kantine-
exploitatie verder onder de naam 
Stichting Bedrijfsrestauratie Ne-
derland. De naam ‘kantine’ raakte 
uit de mode en werd ‘bedrijfsres-
taurant’.
In 1977 veranderde de naam 

BRN in Albron Catering, dat nu 
met 550 restaurants en de voeding 
voor ziekenhuizen een voor-
aanstaande plaats inneemt in de 
catering.

Johan Redert
Mertensstraat 8
3067 CK Rotterdam
010-4202034

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

De Volksbond
Ik heb bijna veertig jaar gewerkt bij de Volksbond tegen 
Drankmisbruik, een vereniging die zich ten doel stelde 
het drankgebruik rond 1900, vooral in de havens, tegen te 
gaan.

-  De kantine aan de Marconistraat  -
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Openingstijden:
Di, wo, do & vr  van 08.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur

Adressen:
Rododendronplein 9, 3053 ES  Rotterdam, tel. 010-4180414
Binnenhof 19 te Ommoord, tel. 010-4187246

DINSDAGDINSDAG

PERMANENTDAG
STUDENTENDAG

WOENSDAGWOENSDAG

10%
KORTING
op deze dagen

föhnen,wassen
& watergolven

VRIJDAGVRIJDAG

KLEURINGSDAG

DONDERDAGDONDERDAG10%
KORTING
op deze dagen

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

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

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

www.muziekketen.nl

CD/Dvd’s met de goedkoopste prijs 
en de beste kwaliteit. 
Online shoppen en bestellen. De artikelen worden 
na ontvangst van je betaling binnen 48 uur 
bij jou thuis afgeleverd!

In het Oude Noorden van Rotterdam werd in 1958 het trio De Jobra’s opgericht, twee gi-
taristen en een zanger. Bij de burgerlijke stand stonden de muzikanten ingeschreven als 
Joop Brands, Joop Blok en Bram Ravenschot. Hun repertoire bestond voor het grootste 
deel uit nummers van The Everly Brothers, dus songs zoals Bye Bye love en Bird Dog.

Het trio trad op tijdens de beroemde 
Bonte Avonden met een conferen-
cier, goochelaar, accordeonduo en 
dergelijke. De Jobra’s speelden voor-
namelijk in buurthuizen, maar ook in 

de bekende dansschool Wuyster in de 
Hammerstraat. In Rinus Leenderse 
had het trio een eigen geluidsman, 
die van buizenradio’s versterkers 
maakte van wel 25 watt! Ook de 

elementen op de gitaren waren door 
hem in elkaar geknutseld. Af en 
toe kwamen de instrumenten onder 
stroom te staan, wat de rock-and-rol-
lbewegingen van de muzikanten dan 
wel héél natuurlijk maakten.

Hoogtepunt
Het trio groeide uit tot rock-and-
roll-band The Real Melody Rockers. 
Later, toen de naam van de groep 
was omgedoopt tot The Trembling 
Five, was met name Wim de Vries de 
grote inspirator. Hij bespeelde veel 
instrumenten en is beroepsmuzikant 
gebleven. Platen van onder anderen 
Elvis Presley, Cliff Richard en The 
Shadows werden aandachtig beluis-
terd, om de nummers vervolgens na 
veel repeteren op het repertoire te 

zetten. 
De groep kende verschillende 
samenstellingen en het waren 
niet zelden jongens van Molukse 
afkomst, die met hun muzikale 
talent de band naar een hoog niveau 
tilden. Een jaarlijks hoogtepunt was 
het Koninginnedagoptreden van de 
band vóór de bloemenwinkel van de 
ouders van gitarist Joop Brands in de 
Tochtstraat, hoek Meidoornstraat. De 
voorbereiding in samenwerking met 
alle buren was geweldig. 
“Bijna ondenkbaar in deze tijd, 
waarin de meeste mensen hun buren 
niet eens kennen”, aldus Brands.
Het podium werd gezamenlijk 
getimmerd en de verlichting bestond 
uit bouwlampen die schenen uit de 
ramen van de overburen. De ver-

sterkers waren van groter vermogen 
en bijeen gespaard van de vele op-
tredens. Dan praat je over 25 tot 50 
gulden voor een hele avond spelen. 
Jaren achtereen was het één groot 
feest op Koninginnedag, feesten zon-
der ook maar één wanklank. 
Toen de dienstplicht zich voor de 
jongelui aankondigde, gingen de 
bandleden in 1964 elk hun eigen 
weg, in de muziek of op de maat-
schappelijke ladder. Dat betekende 
het einde van de band. Maar de 
herinneringen aan hun muzikale 
verleden zijn gebleven. Daar denken 
ze allemaal met veel plezier en met 
weemoed aan terug.

Bijdrage: Rein Wolters

The Real 
Melody Rockers

- The Real Melody Rockers op het podium bij de bloemenwinkel Brands 
in de Tochtstraat. Foto: Joop Brands  -

deel 16

KIJK OOK OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

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

- The Trembling Five op het podium  -
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Kastje in de woonkamer was het 
pakhuis en lucifersdoosjes de hijslast
In de Lindtstraat 74 in de Kiefhoek, ook wel aangeduid als het ‘Witte Dorp van 
Zuid’ van architect J.J.P. Oud, woonde oom Gerard en tante Anna van Hattem-
van Wijk, een zuster van moeder. Af en toe mocht ik komen spelen met neef 
Joop, die enkele jaren eerder was geboren dan ik. Speelgoed hadden we niet, 
want armoede overheerste. Wel beschikten we over lege lucifersdoosjes, een 
paar stukken paktouw, een hamer en een handvol drieduims spijkers. 

Een van de vaste kastjes met klapdeuren 
in de woonkamer was ons denkbeeldige 
pakhuis. Joop sloeg (dat moet architect 
Oud pijn hebben gedaan) in de rand van 
het bovenblad een spijker als katrol en een 
tweede op kniehoogte als haspel. Vervol-
gens maakten we een lusje in het touw, dat 
als een strop rondom keurig gestapelde 
lucifersdoosjes werd bevestigd. Vervolgens 
was het voorzichtig hijsen, op de juiste 
hoogte het touw vastmaken en de doosjes in 
het kastje stapelen. Als ze allemaal van het 
vloerkleed gehesen waren, deden we het in 
omgekeerde volgorde. Dat duurde een halve 
woensdagmiddag. Met niets anders dan wat 
fantasie vermaakten we ons prima.

Verwaterd
Zoals het zo vaak kan gaan, verwaterde 
de familieband. Pas in 1978 zag ik tante 
Anna na 25 jaar opnieuw en tegelijk voor 
het laatst. Op een woensdagmorgen in juni 
moest ik voor Het Vrije Volk een verslag 
maken ter hoogte van het clubhuis van de 
buurtvereniging DBO (Door Bewoners 
Opgericht) aan het Hendrik Idoplein van een 
schoonmaakactie door de jeugd. Tante Anna 
deelde bezems uit en moedigde de kinderen 
aan hun best te doen. Opeens zag ze me: “Jij 
bent toch Reinier van Reina?” Dat klopte 
dus, want onder die naam is mijn moeder 
gedoopt. Tante Anna had in familiekring 
vernomen dat ik het vak van journalist 
uitoefende. “Maak er maar een mooi stukkie 
van”, riep ze nog. 

Uiteraard heb ik dat gedaan, naast een mooie 
foto, gemaakt door de destijds bekende 
HVV-fotograaf Tieleman van Rijnberk, met 
daarop ook tante Anna. Helaas ben ik juist 
die kiek nooit meer in het krantenarchief 
tegengekomen, anders had ik me die zeker 
toegeëigend.

Clubhuis
Eén van de oprichters van DBO was Rob 
van Huffel. De marktkoopman woonde in de 
woning naast de voormalige kruidenierswin-
kel, die was ingericht als clubhuis en die een 
jaar eerder door burgemeester André van der 
Louw met zwier was geopend. In die periode 
zette Huffel zich met hart en ziel in voor 
zijn woonbuurt. Later ontstonden problemen 

in de organisatie- en bestuurlijke sfeer en 
trokken hij en zijn vrouw zich terug. In 
2001 stopte de toen nog steeds elders in 
Bloemhof woonachtige Van Huffel met zijn 
activiteiten op de zaterdagmarkt op de Bin-
nenrotte. Door de jaren heen had hij zich 
gediplomeerd in het beveiligingsvak en hij 
had besloten in die richting door te gaan. 
“Het eten van twee wallen is me te zwaar 
geworden”, zei hij op 16 juni 2001, zijn 
laatste marktdag.
Het met zoveel furore geopende clubhuis 
werd na de teloorgang van DBO ook nog 
gebruikt als sportschool en bokscentrum 

door de beginjaren negentig als een boksbe-
lofte geldende Rex Kortram.

Gerenoveerd
Ook in het Witte Dorp achter de Groene 
Hilledijk en Hillevliet sloeg het renovatie- 
en nieuwbouwspook toe. Maar voordat de 
buurt grootscheeps op de schop kon, was het 
op 17 september 1990 de minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Cultuur, drs. Hedy 
d’Ancona, die aan het Hendrik Idoplein 2 
een museumwoning opende. Aansluitend 
maakte de bewindsvrouw op 8 juli 1991 be-
kend dat haar ministerie vier miljoen gulden 
ging meebetalen aan de opknapbeurt van de 
buurtschap. De Kiefhoek werd opgeleverd 
in 1929 en omvatte 298 ééngezinswonin-
gen, twee winkels, een waterstokerij en een 
kerk. Het ingrijpend door rijksbouwmeester 
Wytze Patijn gerestaureerde Kiefhoekcom-
plex werd op 30 september 1996 feestelijk 
geopend. Tante Anna en ome Gerard waren 
er toen niet meer.

 
- Het Hendrik Idoplein met rechts de Heer Arnoldstraat. 

In de hoekwinkels was het clubhuis gevestigd van de buurtvereniging Door Bewoners Opgericht  -

 
- De Kiefhoek 
in aanbouw in 
1929. Aan het 

uiterlijk van de buurt 
is niets veranderd 

na de grootscheepse 
renovatie, ruim tien jaar 
geleden. Foto’s collectie 

Rein Wolters   -

 
- De Eemstein vanaf de Hillevliet in de jaren vijftig toen het huisvuil nog werd aangeboden in zinken afvalemmers -

Ook in China hebben ze 
het “DoR”
Mijn ouders zijn beide echte (oud) Rotterdam-
mers. Ze stammen uit 1951 en 1954. Eigenlijk is 
mijn familie 100% Rotterdams, want mijn opa en 
oma van zowel mijn vaders als moeders kant zijn 
ook allemaal in Rotterdam geboren, evenals als de 
meeste van hun ouders. Honkvaste mensen dus. 
Helaas zet ik de traditie niet voort. Hoewel ik wel 
in Rotterdam geboren ben (1982 in het Van Dam 
Ziekenhuis) heb ik vanaf mijn 10e enkel ver buiten 
Rotterdam gewoond. Het laatste jaar zelfs in China. 
Afgelopen 11 september werd ik 25 en mijn ouders 
stuurden mij een postpakketje. Daarbij deed mijn 
vader drie exemplaren van De Oud-Rotterdammer. 
Toen ik onlangs een treinreis van twaalf uur maakte 
naar een ander deel van China, naam ik deze kran-
ten mee in de trein. Ontzettend leuk om te lezen, 
ook al behoor ik niet tot de directe doelgroep. Maar 
niet alleen ik vond het leuke lectuur; nieuwsgierige 
Chinezen gristen de krant uit mijn handen en beke-
ken aandachtig alle plaatjes. Ik heb er ‘n leuke foto 
van gemaakt, die ik bij deze mail meestuur.

Groet uit China!
Danny Nobel

Humanitas Steun bij Rouw
Humanitas Steun bij Rouw start, bij voldoende 
deelnemers, weer een gespreksgroep rouwverwer-
king voor mensen die behoefte hebben met anderen 
over hun persoonlijk verlies te praten, zodat zij hun 
verdriet kunnen delen en elkaar tot steun kunnen 
zijn. In deze gespreksgroep, die acht keer bij elkaar 
komt, wordt ook gesproken over hoe je dit grote 
verlies kunt verwerken en hoe je weer verder je 
leven kunt oppakken.
De bijeenkomsten starten vrijdag 19 oktober 2007 
om 10.00 uur, in het Humanitashuis aan de Beurt-
schipper 50 in Spijkenisse.
De bijeenkomsten worden geleid door Humanitas-
vrijwilligers, die vaak zelf hebben ervaren wat een 
rouwproces kan betekenen. Zij weten hoe belang-
rijk het is dat je in een lotgenotengroep je eigen 
verhaal kunt vertellen en je iets kunt herkennen in 
de verhalen van anderen. Voor deze acht bijeen-
komsten wordt een bijdrage in de kosten gevraagd 
van € 25,00. Voor deze lotgenotenbijeenkomst kunt 
u zich aanmelden bij Humanitas Steun bij Rouw 
telefoon 06-20208752 of het algemene Humanitas-
nummer 06-38319596.
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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

RIJWIELHANDEL FRENSCH
Walenburgerweg 36, 3033 AC  Rotterdam, tel. 010-4653223
Stad en Landschap 35, 2923 BK  Krimpen a.d. IJssel, 0180-551380

GROTE COLLECTIE FIETSEN 
MET ELECTRISCHE 
TRAPONDERSTEUNING
BIJV. SPARTA 
EN BATAVUS

      NU MET
15%
KORTING

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

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

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

J. Hagen
Tandprotheticus
LID. O.N.T.

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar
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Rectificatie

door Aad van der Struijs

Niet alleen de Consumentenbond moet deze maand een fout corrigeren, ook Spionneur 
gooit nu de nodige as over het hoofd en knielt in het stof. Waarschijnlijk doordat iedereen 
bij De Oud-Rotterdammer al in feeststemming was en de kurken van de champagne� essen 
door de redactielokalen vlogen, is de opmaak van het Spionnetje in de Jubileumkrant vol-
komen de mist in gegaan. Terecht kreeg ik tientallen reacties op fouten, die door mij niet 
gemaakt, maar wel geplaatst zijn.

Het onderschrift bij de foto van de 
Schiedamseweg behoorde bij een 
(niet geplaatste) foto van de We-
teringstraat. De foto van de Oude 
Binnenweg was overgebleven van 
een eerdere Oud-Rotterdammer 
en hoorde helemaal niet in het 
Jubileumnummer thuis. Dat onder 
dié foto het onderschrift stond, dat 
eigenlijk bij de Schiedamseweg-
foto hoorde, maakte de zaak nog 
ingewikkelder.
Eén fout heb ik wel gemaakt: Ik 
schreef over het Vergeten Bombar-
dement en gaf als datum van dit 
onheilsgebeuren 21 maart 1943. 
Iedereen zal hopelijk begrijpen, dat 
mijn tikvinger op de drie terecht 
had moeten komen. Het bombarde-
ment was echt op 31 maart 1943.
Om alles correct te maken, staan 
de goede foto’s nu op deze pagina. 
Iedereen die mij op de fouten wees, 
ben ik dankbaar. We maken deze 
krant niet alleen vóór u, maar we 
maken hem ook mét u!
 
Tramheren
Verleden week maakte ik op 
Internet kennis met de reeds 
lang bestaande website van de 
Tramheren (http://groups.msn.
com/Tramherenclub/colum.msnw). 
Tramfanaten en –historici vinden 
op deze site veel materiaal, dat hun 
hart sneller doet kloppen. Ook is er 
regelmatig een ‘stukjesschrijver’ 
en van de hand van Tramheer Ton 
Huijssoon verscheen in 2005 dit 
artikel:
“De vierasser had een nummer 
ergens in het begin van de 400 en 
trok gezapig zijn baantjes op lijn 15 
tussen Crooswijk en de Ruigeplaat-
brug. Het was niet ongebruikelijk 
dat die “lage” vierassers zonder 
bijwagen reden. Dat lag aan hun 
motorvermogen. Hun latere zusjes 
waren sterker en zeulden dus vaak 
wel met een bijwagen door Rot-
terdam.
De bestuurder leek vergrijsd in zijn 
vak. Hij had het allemaal wel zo’n 
beetje gezien en zag zichtbaar uit 
naar het moment dat hij voor het 
laatst zijn tramstel in de remise kon 
a� everen. De conducteur daaren-
tegen was nieuw. Zo jong had ik 

nog geen conducteur gezien. Hij 
was klein en voor hem had men 
in de kledingmagazijnen van de 
RET kennelijk geen passende maat 
pet gevonden, want dit - toen nog 
verplichte – hoofddeksel droeg hij 
niet.
Ik zie hem nog voor me, een kleine 
man in een gloednieuw uniform 
en met zijn geldwisselaar op zijn 
te beperkte buik. Een zwarte 
krullebol met wat melancholieke 
oogopslag. Een jochie eigenlijk 
nog. Niet direct iemand om het 
soms wat ruige volk op lijn 15 te 
voorzien van overstapjes, enkeltjes 
en rittenkaarten. Hij zag er meer 
uit als een dichter of kunstschilder. 
Echt de aandacht bij zijn werk had 
hij niet. Zijn gedachten vertoefden 
zo te zien aanzienlijk verder dan 

de eindbestemming Crooswijk en 
overschreden waarschijnlijk zelfs 
royaal de grenzen der gemeente 
Rotterdam.
Bijna mechanisch bediende hij 
iedere keer het leren lusje dat de 
bestuurder het groene licht gaf 
om na een halte verder te rijden. 
Beleefd tegen de reizigers was hij 
wel. Hij had vermoedelijk van thuis 
meegekregen - dat werd toen nog 
tot de opvoeding gerekend - altijd 
met twee woorden te spreken. Ja 
meneer, nee mevrouw, dank U wel, 
meneer.
De RET had, zonder het te weten, 
een voortreffelijk ambassadeur op 
lijn 15 gezet.
Hoe voortreffelijk, bleek toen een 

luidruchting gezelschap heren van 
meer dan middelbare leeftijd op 
de Westzeedijk aan boord kwam. 
Ze hadden kennelijk geslaagde 
transacties achter de rug en hadden 
hoor- en ruikbaar bijgedragen aan 
de goede jaarcijfers van het jene-
verwezen. De erven Lucas Bols, 
dat waren ze.
Ze namen uitgebreid plaats in het 
achterdeel van de vierasser. De 
kleine conducteur overwon enige 
aarzelingen alvorens het viertal te 
bedienen. Een van de vier was een 
dikke man die de lachers op zijn 
hand had en de kleine conducteur 
toevoegde “Zo ventje, weet je moe-
der wel dat je hier kaartjes loopt te 
knippen?” Bulderend gelach bij de 
andere drie.
De kleine man aarzelde en zei 

toen: “Dat wist ze meneer, maar ze 
is eergisteren overleden.” Tranen 
liepen over zijn wangen.
De vier zwegen beschaamd. Het 
was muisstil toen de tram de 
Parksluizen naderde. Zwijgend 
stapten ze enige haltes verder uit. 
De conducteur bleef in zijn rol en 
wenste hen nog een prettige dag.
Wat zou, decennia later, uit die 
kleine baas geworden zijn? Con-
ducteur is hij zeker niet gebleven, 
want dit mooie vak werd in de jaren 
zestig wegbezuinigd. Misschien 
is hij wel iets anders gaan doen. 
Gedichten schrijven of schilderijen 
vervaardigen. Zou hij kinderen heb-
ben gekregen? Ik hoop het. 
Ze zouden stellig met twee woor-
den hebben geantwoord. Ja meneer, 
nee mevrouw. En zouden de liefste 
vader hebben gehad van de Ruige-
plaatbrug tot Crooswijk.”

Hulp gevraagd
Arnold Tak is niet alleen verzame-
laar van Rotterdamse ansichtkaar-
ten, hij is als vrijwilliger ook actief 
in het Rotterdamse Gemeentear-
chief. Daarnaast is hij Arnout Voet 
behulpzaam bij het beschrijven van 
de immens grote fotoverzamelin-
gen, die de Rotterdamse fotografen 
Henk Hartog en J.F.H. Roovers na 
hun dood hebben achtergelaten. Het 

resultaat van zijn noeste activiteiten 
is in de vele fotoboeken van Uitge-
verij Voet terug te vinden.
Maar er zijn momenten, dat Arnold, 
ondanks al zijn hulpmiddelen als 
oude plattegronden, stratengidsen, 
telefoonboeken, zakenregisters e.d., 
met z’n handen in het haar blijft 
zitten.
Hij weet dan, dat er personen zijn 
die wél weten van datgene waar hij 
op zoek naar is. En die personen 
zijn de lezeressen en lezers van 
deze krant!
Als u denkt te weten, welk stukje 
Rotterdam het is of was, dat elders 
op deze pagina staat afgedrukt, 
hoor ik dat graag van u. Sint Jobs-
weg 22e, 3024 EJ Rotterdam is het 
postadres, spionnetje@xs4all.nl is 
het e-mailadres.

Tramritten
We hebben nu twee zaterdagen 
achter de rug, waarbij we in twee 
vierasser-tramstellen DOR-lezers 
van alle kanten hun stad hebben 
laten zien.
Als een digitale camera een klik-
geluid kon maken, zou het verhaal 
van de gidsen in de tram wellicht 
onverstaanbaar zijn geworden. 
Iedereen ‘knipte’ er op los.
‘k Ben benieuwd naar al die foto’s 
en ontvang ze daarom graag 
op het adres tramrit@xs4all.nl. 
De foto’s komen dan op de site 
www.riblezers.nl/tramrit/tramrit.
htm te staan. De foto’s worden 
met een hoge resolutie op Internet 
geplaatst; iedereen kan naar eigen 
behoefte de foto’s eraf halen en 
eventueel afdrukken.

Abonnement
Het valt niet te ontkennen, dat De 
Oud-Rotterdammer graag en veel 
gelezen wordt. Bewoners van 55+ 
wooncomplexen, verzorgingstehui-
zen, verpleeginrichtingen en derge-
lijke hebben geluk. Elke 14 dagen 
valt deze krant in hun brievenbus 
of kan weggepakt worden bij de 
centrale balie in ‘hun’ huis. Zij 

zullen nooit een krant behoeven te 
missen.
Dit is anders voor de DOR-lezer, 
die afhankelijk is van de kranten-
rekjes bij b.v. Albert Heyn, kan-
toren van deelgemeenten, � lialen 
van bibliotheken en winkeliers. 
Heel vaak, soms té vaak grijpen zij 
mis. Waar op dinsdag om 10 uur 
een gevuld Oud Rotterdam-rekje 
staat, grijnst om half twaalf het 
metaal van dat rekje u tegemoet.
De krant is op!
Een oplossing zou kunnen zijn om 
nog meer kranten te laten druk-
ken. Daarmee kan je dan ook de 
afhaalpunten ruimer bevoorraden. 
Maar je behoeft geen afgestudeerd 
econoom te zijn om vast te stellen, 
dat een grotere uitgave meer druk-
kosten vraagt. En om die hogere 
kosten te kunnen dekken, heb je 
weer meer advertenties nodig. Bin-
nen de krantenwereld is het zo, dat 
meer advertenties ten koste gaat 
van de ruimte die de redactie heeft. 
Als we dus meer kranten willen 
drukken, is er minder te lezen in 
De Oud Rotterdammer. Wilt u dat?
Een andere oplossing voor de 
misgrijpers is een abonnement op 
deze krant te nemen. Iedere 14 
dagen laat de TNT-postbode De 
Oud-Rotterdammer dan op uw mat 
vallen en u behoeft de deur niet 
meer uit, om langs Albert en de 
bibliotheek te rennen.
Om een jaar lang De Oud-Rotter-
dammer (inclusief eventuele extra 
nummers) via de post bezorgd 
te krijgen, is het voldoende dat 
u een bedrag van € 49,90 over-
maakt op rekening 4220893 t.n.v. 
De Oud-Rotterdammer. Zet bij 
bijzonderheden het woord abon-
nement en daarbij uw naam, adres 
en woonplaats.
Binnen 14 dagen behoeft u alleen 
nog maar naar het geklepper van 
de brievenbus te luisteren; De Oud-
Rotterdammer komt nu aan huis!

Spionneur
spionnetje@xs4all.nl

-   Huis na huis, blok na blok viel op 14 mei 1940 ten prooi aan de vlammen. Dit is de 
Weteringstraat in Kralingen  -

-  Schiedamseweg met rechts hoek Taanderstraat – april 1943  -

- Welke Rotterdamse straat of laan was of is dit?  -



Pagina 20 Dinsdag 16 oktober 2007 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

TMG

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
Wilhelm Tellplaats 24-30
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Tel. 010 – 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00- 17.00 uur
Koopavond: op afspraak
Zaterdag: 10.00- 16.00 uur

Uw tapijt, vinyl,
gordijnen en

vitrage binnen 1
week gemeten
en geplaatst!  Al bijna 28  jaar uw senioren specialist!! De koffie staat altijd klaar

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80 x 80 cm
  Ook uitschuifbaar
- Salontafels

- Relax/Opsta Fauteuils
- Dressoirs
- Kleinmeubelen
  In blank en donker eiken

- Senioren ledikanten
  evt. Electrisch verstelbaar
- Matrassen
- Vitrage en Overgordijnen

- Div. zonwering
- Tapijt en Vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

Profiteer
van onze

WEKELIJKSE
AANBIEDINGEN

Winkelcentrum Hesseplaats 11b
3069 EA  Rotterdam, t. 010 - 286 75 20
fax 010 - 286 75 21, www.visgilde.nl

Visgilde Voordeel

Zalmfi let
(kweek Noorwegen) 250 gram € 3,95
Ovenschotel van de Week 100 gram

Toscaanse visschotel 1,85
Maaltijd van de Week 500 gram

Paella 5,95
Salade van de Week 100 gram

Kreeftensalade 2.50

Hesseplaats

wk42

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

Binnenhof 7, Rotterdam, Tel. 010-4218703

Live Muziek
Zaterdag 27 oktober:

Lopend buffet € 16,- p.p.
(geen senioren korting)

Aanvang 18.00 uur
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99

100 101

74 20 96 23 39 100 48 12

63 1 25 26 49 32 6 94 78 46 21 24

95 9 53 82 8 35 56 81 90 55

Horizontaal
1. jaarboek- of geschiedschrijver; 7. bijvertrek in een huis; 13. Engels bier; 14. dierentuin in Amsterdam; 16. 
plaats in Brazilië (afk.); 17. spreken; 20. plaats in Gelderland; 21. oplettend; 23. boomsoort; 24. invalide (kreupel); 
26. oud Ned. wereldkampioen wielrennen; 28. wortel; 29. strook; 31. int. autokenteken Peru; 33. Amsterdams 
peil (afk.); 34. boomvrucht; 35. hoogste rand van een dak; 37. plaats in Friesland; 40. in de grond levend zoog-
dier; 41. deel van bijbel (afk.); 43. meisjesnaam; 45. gemeentelijke gezondheidsdienst (afk.); 46. kaal (droog); 47. 
met name (afk.); 48. God van de liefde; 50. tegenover (afk.); 52. lidwoord; 53. etensbak voor varkens; 55. rivier in 
Friesland; 56. roofvogel; 57. oude lengtemaat; 58. jongensnaam; 60. deel van mast; 61. mobiele eenheid (afk.); 
62. plaats in Rusland; 64. voegwoord; 65. ledemaat; 67. afzonderlijke berg uit de Alpen; 69. mannetjeshond; 71. 
neon (scheik. afk.); 72. vruchtennat; 73. hoofdstad van Tsjechië; 75. borstbeen; 77. geneesheer; 79. titel (afk.); 
80. eerwaarde (afk.); 82. ver gevorderd in de tijd; 84. mannetjesbij; 85. Europeaan; 87. wapen van de Javanen 
(dolk); 89. signora (afk.); 90. ontroering; 92. alvorens; 94. dag (24 uur); 96. nieuw (in samenstelling); 97. op 
grote afstand; 99. nachtroofvogel; 100. een afbeelding met potlood gemaakt; 101. iemand die alles beter meent 
te weten dan anderen.

Verticaal
1. geneesmiddel (tablet); 2. iemand (op een belachelijke manier) nadoen; 3. zangstem; 4. grondsoort; 5. sal-
vation army (afk.); 6. eetlust; 7. alcoholische drank; 8. lekkernij; 9 delfstof; 10. basta (fini); 11. halfbolvormige 
overwelving van een gebouw; 12. vermelding (prijsbepaling); 15. technische dienst (afk.); 18. hertensoort; 19. 
(drink)beker; 21. vierhandig dier; 22. ontkenning; 25. landtong; 27. binnenvaartuig; 30. huisdier; 32. weerslag 
(tegenspoed); 34. wijnsoort; 36. koninklijke landmacht (afk.); 38. notering geschorst (afk.); 39. en dergelijke 
(afk.); 40. soort onderwijs (afk.); 42. openbaar vervoermiddel; 44. zeer hevige wind; 46. deel van breuk; 47. 
maalinrichting; 49. sterk ijzerhoudende grondsoort; 51. bid (Lat.); 52. waterkering; 54. (koor)dans; 58. in verval 
verkerend (ontaard); 59. zuivelprodukt; 62. gegraven diepte (graf); 63. tolk; 66. reverendus pater (afk.); 67. win-
tervoertuig; 68. familielid; 70. erbium (scheik. afk.): 72. binnenste harde gedeelte van koolplanten; 73. voor (in 
samenstelling); 74. gereformeerd (afk.); 76. zeer hard (vulkanisch) gesteente; 78. mannelijk schaap; 79. afgemat; 
81. vragend voornaamwoord; 83. grote bontgekleurde papegaai; 85. schaakstuk; 86. niet gevuld; 87. tienpotig 
schaaldier; 88. dam (keerwerk); 91. trans europa express (afk.); 93. bijwoord; 95. Chinese vermicelli; 97. Ver-
enigde Naties (afk.); 98. ferrum (scheik. afk.).

Puzzel mee en win !!! Ook in deze uitgave van De Oud-Rot-
terdammer publiceren wij weer een leuke 
kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en 
vervolgens met de letters uit de genummerde 
vakjes een woord of slagzin vormt. Als u denkt 
de juiste oplossing gevonden te hebben, stuur 
deze dan 
VOOR WOENSDAG 24 OKTOBER 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!!

In alle drukte rond de productie van de speciale uitgave van De Oud-Rotterdammer en de voorbereidingen voor de 
tramritten in oktober ging het in de vorige krant even behoorlijk mis met wat data. Op enkele pagina’s was de datum 
niet gewijzigd en als inzenddatum voor de puzzel was 26 september opgegeven. Dat wordt lastig op tijd inzenden, als 
de krant pas op 2 oktober verschijnt. Onze excuses voor deze foutjes, maar het bewijst maar weer eens dat ook bij De 
Oud-Rotterdammer gewone mensen werken en die maken wel eens fouten. Gelukkig begrepen heel veel puzzelaars 
dat de genoemde inzenddatum niet de juiste kon zijn en dus stuurden zij net als altijd hun oplossing naar de redactie, 
al was het totaal aantal inzendingen toch wat lager de gebruikelijk. Er bleven er gelukkig toch nog honderden over 
waaruit de redactie de volgende winnaars trok:

Mevrouw Joosten Damink, Rotterdam
A. H. Roozeboom-Bruining, Hellevoetsluis
J. Zwaard, Maasland

C. Dortmond, Zwijndrecht
F.H. Sitton, Hoek

Wij woonden in de Bakkerstraat 
op 34, op dezelfde trap als Manus 
Hekelaar. Daarboven woonde de 
famile De Koter, met veel kinderen. 
Onder Manus de familie Van ’t 
Hof-Kranenburg. Wij woonden op 
de derde verdieping, beneden ons 
opoe Molenaar, die soms met de 
bezem tegen het plafond stootte als 
wij teveel herrie makten. Onder opoe 
woonde de familie Van Deuzen met 
zoons Gerard en Jan.
Ondanks verschillende opvattingen 
over politiek en geloof heerste er 
op vrijdagavond een ‘louterende’ 
eenheid onder de zes buurvrouwen, 
als het trappenhuis z’n wekelijkse 
boenbeurt kreeg. Dan werd er naar 
hartelust geschrobd, geboend en met 
emmers water gesmeten.

Zandkastelen
Met de buurkinderen speelden we al-
tijd op straat. Er was ‘boven’ aan de 
Bakkerstraat een zandheuvel en daar 
hebben we heel wat zandkastelen 
gebouwd en kikkers gevangen. Ook 
gluurden we vaak in die griezelige, 
donkere bunkers.
Na zestig jaar staat het mij allemaal 

nog helder voor ogen. Ik kreeg een 
dubbeltje zakgeld en samen met 
Aatje, ons buurmeisje, kochten we er 
koekkruimels voor, eindjes worst of 
een zure bom bij Bolle Klaas.
Tweemaal daags liepen we naar de 
Wilhelminaschool aan de Boer-
goensevliet en later de Groen van 
Prinstererschool op het Karel de 
Stouteplein. Soms hadden Aatje en 
ik geluk om achter paard en wagen 
te mogen hangen, op weg, over de 
Schulpweg, naar het zwembas aan de 
Groene Kruisweg.
Onze ouders zaten op een dag 
vreselijk in angst, toen Aatje en ik 
zoek waren. Zonder iemand wat te 
zeggen waren we naar Oostvoorne 
ge� etst om aan het strand te spelen. 
We waren tien jaar (of zoiets).

Stille wedstrijd
Tussen de buurvrouwen was een 
stille wedstrijd wie het eerst de 
maandagse was aan de lijn had te 
drogen. Mijn moeder begon al om 
vier uur ’s morgens. Ze moest eerst 
heet water kopen bij Admiraal, op 
de hoek, voor twee cent per emmer. 
Die emmers moesten zes trappen 

op gesjouwd worden en dan maar 
schrobben, spoelen en wringen. 
Moeder was één van de eersten die 
een –houten kuip- wasmachine had, 
mét wringer.
In 1950 verhuisden we naar de 
Gouwstraat 19 en in 1953 emigreer-
den we naar Canada, waar we ergens 
in de rimboe terecht kwamen.
De herinneringen aan de Bak-
kerstraat blijven in mijn geheugen 
gegrift. In 2005 liep ik na 52 jaar 
weer door de Bakkerstraat, maar 
nummer 34 was weg! Aatje, m’n 
jeugdvriendin en Pen-pal, woont 
aan het begin van de Huismanstraat; 
het was heerlijk elkaar na een halve 
eeuw weer te zien.
Dat verhaal van die Huismanbom 
vond ik zó frappant dat ik u erover 
wilde schrijven. Wat een gezel-
lig blad, die Oud-Rotterdammer. 
Jammer dat ik niet even naar de 
Boerhaavestraat kan tippelen voor 
een nummer.

Loes Smit-van Rhijn
20 Fourth Ave, Unit 215
Trenton Ontario
Canada

Enige tijd geleden kregen mijn zus Hetty en ik (Louise) (toevallig???) De Oud-Rotterdammer van 1 mei 
2007 in handen. We sloegen bijna achterover van verbazing bij het zien van het voorpaginaverhaal 
over de Huismanbom. Moet je nog peultjes?, zeiden we onthutst, want onze vader, Willem van Rhijn, 
was ook betrokken bij de redding van Gerrit. Hetty speelde later ook in dat gat, maar ik vond het een 
griezelige leegte en bleef er liever vandaan. En nu, na 65 jaar, is daar dan het verhaal.

Mot je 
nog peultjes?

Verschillende buren steunden toen 
het plan en zijn ook degenen die 
nu zeggen: kom op: we doen het 
gewoon nu! De voortrekker van 
alles is Patricia van de Velde. 
De rommelmarkt stond al gepland 
en een feestje eromheen bouwen 
moest geen punt meer zijn. Dat 
klopte helemaal, want binnen een 
week was het idee rond, de mensen 
geactiveerd én de subsidie aange-
vraagd bij het Initiatievenfonds. 
Dat fonds steunt alle goede ideeën 
als het maar door veel buren en/of 
organisaties gedragen wordt én als 
er maar veel mensen aan mee doen. 
Héél veel buren doen mee én de 
café’s op de hoeken. Op het plein 
in de Vaandrigstraat komen tenten 
waar de barbecuespullen liggen 
(ook Halal), speciale tenten voor 
het barbecuen, zitjes om te eten, 

hangtafels voor wie niet wil zitten, 
voor de kinderen is er een lucht-
kussen én TOS zal er zijn. Verder 
uiteraard gezelligheid met muziek. 
Ook het Alomtonenkoor zal hun 
muzikale kunsten laten horen….én 
waarschijnlijk zullen ze een nieuwe 
naam presenteren. 

Iedereen is welkom op de rom-
melmarkt, van 10.00-16.00 uur 
én iedereen is welkom op het 
gevelfeest, van 15.00 tot ongeveer 
19.00 uur. De opbrengst van de 
rommelmarkt is voor het Wijkpas-
toraat Crooswijk.

Inlichtingen via het telefoonnum-
mer van Wijkpastoraat Crooswijk 
010-4118230 (ook als u nog spul-
len voor de rommelmarkt heeft).

27 Oktober, als ’s nachts de tijd weer vooruit gaat, houden de 
straten rondom het pleintje aan de Vaandrigstraat een ‘Gevel-
feest’ en een rommelmarkt. De naam Gevelfeest komt vanuit 
het Wijkpastoraat Crooswijk. Zij wilden graag met Koningin-
nedag hun gevels én die van de hele straat oranje versieren…, 
maar het schoot niet op met de gevelrenovatie, dus versieren 
kon helemaal niet.

Feest met het 
Initiatievenfonds
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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
Tabac & Gifts  
 WC Ambachtsland
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
Brands Bloemenhal 
 Crooswijkseweg 65B

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 

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
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Nieuwe afhaaladressen 
Rotterdam:
Electrostore 
Pleinweg  150-154

Electrostore 
Schiedamseweg  27

Boek-en kvh.Van de Spek 
Nieuwe Binnenweg  460

Schuite Tandtechniek 
Claes de Vrieslaan  15

Ch.Ind. Rest.Malakka 
P.van Heelstraat  54

Rest.Tomme San 
Schiedamsche Vest  91

VidaVita  
Mauritsweg  37

Kant.vkh.Vellekoop 
Vierambachtstraat  67 a

Annelies de Jong Mode 
Molenvliet 121-123

Smile Clinic  
Niels Bohrplaats  15

Courzand  
Courzandseweg  40 
Rotterdam Heyplaat  

Eetcafé Appie Happie 
Smirnoffweg  59  
 
Maasjobs  
Sleephellingstraat 55

Lammers e.v. Oossaanen 
Slinge 145

De Dubbelde Palmboom 
Voorhaven 12 

Apotheek Delfshaven 
Schiedamseweg 5

Het Pijpenhuis
Schiedamseweg 34b

Tuinc. Ommoordsehof 
Ommoordseweg 35 

ESSO H.Schipper Prins 
Alexanderlaan 25

Visgilde Hesseplaats 
W.C. Hesseplaats 11b

Buurthuis ‘t Steiger
Fruitlaan 2

Primera
Spinozaweg 281-283

Lunchroom Negresco 
Ingang Woonmall 

Visgilde Kees Sloot 
Keizerswaard 12

Sparta Fanshop
Spartastraat 5
 
Barendrecht:
Kringloopw. Barendrecht 
Voordijk  273 

Verhage Fastfood 
Muziekplein  1

Tabac & Gifts 
Middenbaan  37

MCD Supermarkt 
Marijkesingel  18

Visgilde Leen de Jong 
Middenbaan 73

Capelle aan den IJssel:
Gezondheidscentrum 
De Linie   2 

Partydream  
Hollands Diep  69

Banketbakkerij Stam 
Bermweg  200

Apotheek Fascinatio 
Fascinatio Boulev. 1124

Martin’s Electronica Service
Slotplein 13

Slagerij J. Kok
Picassopassage 19

Diversen:
Comfortabel-Zitten 
Rijksstraatweg 63 
Hellevoetsluis  
Partyc. Stormpolder 
Industrieweg  2 
Krimpen a/d Ijssel  

Rest.Heeren v. Beyerland 
Marktplein  2 
Oud -Beyerland

Edel Boekhandel 
Veilingpassage  16 
Oud -Beyerland

Piet Vermeij 
Oost Voorstraat  74 
Oud Beyerland

Het Goede Doel
Lisstraat 86-92
Spijkenisse

Coöp
Achterweg 18
Abbenbroek

Kledingzaak: Konijnendijk
Gravin Sabinastraat 57
Zuid Beijerland

Boekwinkel: Haasdijk Burg.
de Zeeuwstraat 3 c 
Numansdorp 

C1000 Nieuwstraat 
Nieuwstraat 23 
Berkel en Rodenrijs

Visgilde  Steenhouwer 
W.C. De Schoof 80 
H I Ambacht 

Visgilde Schot 
W.C. Westpolder 
J.v. Govenstraat 6 
Rozenburg zh 

Klaassen Supermarkt 
Emmastraat 84-86 
Rozenburg 

Fietsenstaling 
Station Maassluis 
Maassluis 

Rest. de Gouden Kom 
W.C. Westeinde 
Maassluis 

Visgilde Schiedam 
W.C. Hof van Spaland 5 
Schiedam 

Bevaart Albert Heijn 
Toldam 3 
Heenvliet 

Garantmarkt (Spar) 
Dorpsstraat 1-5 
Zwartewaal 

Primera Daily- 
’t Plateau 14 
Spijkenisse 

Slingerland Plus 
Rockanje 

G.A. Visser 
Weth van Heldenstraat 58 
Papendrecht 

Albert Heijn 
Molenweg 71 
Rozenburg 

Snackbar het Haasje 
Dennendal 
Maassluis 

Restaurant de Afslag 
Korte buurt 
Maassluis 

Albert Heijn 
Prins Hendrikstraat 382 
Hoek v Holland

Oproepjes

Co van Wieringen
Wie helpt ons met onze zoektocht naar onze klasgenoot 
Co van Wieringen. Wij bezochten van 1956-1961 de Gem. 
Kweekschool te Rotterdam, aanvankelijk aan de ‘s-Gra-
vendijkwal, later Hofstedestraat. Co woonde indertijd aan 
de Van Swindensingel in Schiedam. Hij is de enige van de 
klas die nog niet is getraceerd. Wie helpt ons? Misschien 
hijzelf?

Aat van Wijk, Hofakkers 24, 7861 AS Oosterhesselen
Tel. 0524 581676, E-mail: aatvanwijk@planet.nl

--------------------------------------------------------------------
Mobieltje over?              
Wij komen jaarlijks op Bali (Indonesië). Ook daar loopt 
menigeen met een mobieltje. Maar velen kunnen de 
aanschaf van een 2ehands (een ‘second’) GSM niet 
bekostigen.  En daar gaat deze oproep over. Wie heeft (en 
wil die afstaan) een simlock vrije GSM -met oplader- over? 
We willen proberen zo’n 3-5 mensen er dolgelukkig mee te 
maken. Stuur a.u.b. een mailtje naar bts-jvd@wxs.nl of bel  
0181-318075.

Joop M. van Duijn
Hellevoetsluis  

-------------------------------------------------------------------
Reünie Zaadakkerstraat e/o
Wij houden zaterdag 10 november een reünie voor jongens 
en meisjes die in de periode 1946 tot eind jaren zestig in 
de omgeving Zaadakkerstraat/Beukelaarsstraat opgroeiden. 
Deze reünie wordt gehouden in de zaal van speeltuin Odilia, 
Breeweg 3, 3075 LJ Rotterdam. De zaal is open om 19.30 
uur. Partners zijn ook welkom. Kosten  7,50 per persoon. 
Er zijn al bewoners gevonden, maar we zoeken nog naar 
Lenie Broeders, Joke en Sonja Snijders, Gerard, Wimmie 
en Dimmie Tabak, Thea en Loes Zwaan, Cor de Jong, Wilie 
van Kralingen, Marijke, Corrie, Bert Kleingeld, Herma en Ti-
neke Saarloos, Fam. Van Dijk, Pepie Valke, Alie Suikerbuik. 

Reacties graag naar : Ria Breiding
rita.toering@hetnet.nl, 06-48828196 

--------------------------------------------------------------------
Rens van Loon
Ik zoek Rens van Loon (meisjesnaa). Zij woonde vroeger 
in de Willem Buytenwegstraat. Ik woonde met mijn vader, 
Arie Nobel bij de familie. Bregonje in de Busken Huetsraat 
174. Ik zou graag met Rens weer contact willen hebben of 
iemand die haar kent of gekend heeft.

Wil v.d.Bosch, Rijnsingel 75, 2987 SE Ridderkerk
0180-410801, wilhelmina.bosch@planet.nl

Gezocht
Jan Bazuijnen, leeftijd 68 jaar en Elly Maasdam zijn mijn uit 
het oog verloren vrienden uit Rotterdam Zuid. Zelf woon ik 
nu in Friesland, maar kan Rotterdam niet vergeten. Het zou 
leuk zijn ze op te sporen en over vroeger te praten.

Fien Hamstra, Heerenveen, eifina@lve.nl, O6-2615O721
--------------------------------------------------------------------
Jan Bos
In De Oud-Rotterdammers nummer 18, 19 en 20 las ik veel 
bekende dingen. Het deed mij herinneren aan Jan Bos, een 
kanjer van een gozer. We zaten samen op boksen bij Piet 
van Oorschot in de Vaandrigstraat (Crooswijk). Jan had 
een fijne vader en een zeer zorgzame moeder. Ze woonden 
boven Taselaar. Op de hoek zat café De Batavier met biljart. 
In nummer 20 las ik over de film en ook wij gingen daar 
regelmatig naartoe. Onder anderen bij de Kal Zinkerweg, 
Rodenburg en de vriend van Bep van Geffen.
Ik heet Ben Uyttenbroek en woonde op nummer 11, tegen-
over de school. Ik ben al 47 jaar getrouwd met Anna van de 
Nieuwendijk van nummer 15. Mijn moeder, Annie Roovers 
werkte op de Willem Barentzschool en de politiepost Nas-
saukade. Ik had een par vrienden, maar meer vriendinnen 
(hè Sjaan?). Waar zijn zij gebleven; Sjaan Bosman, Jan 
Bos, Joop Bosman, Wim van Kekum, Nel Batstra, Pukkie 
van Rooden, Rietje Brugman, Nettie Verweij, Ina Loch, 
Karel Neleman, Adriaan Vugt, Pietje Goossens en vele 
anderen?

Ben Uyttenbroek, Middenwetering 42
2922 ED Krimpen aan den IJssel, 06-10799467

------------------------------------------------------------------
Corrie Wolthuis
Voor mijn moeder, Mevrouw C.J. de Groot-Verhoeven ben 
ik op zoek naar Cor(rie) Wolthuis. In de strenge winter van 
1962/1963 woonde mijn moeder (toen 28 jaar) aan de 
Gordelweg 240c. Daar hield zij samen met haar buurvrouw, 
mevrouw J. Barsingerhorn 29 meerkoeten en één eend 
in de kelder, nadat zij ze van de wisse bevriezingsdood 
hadden gered. Hierover verscheen o.a. in het Vrije Volk d.d. 
15.01.1963 een leuk artikel. 
Mijn moeder en haar buurvrouw kregen hulp van Cor(rie) 
Wolthuis, een toen 12-jarig jongetje uit het Gelderse Dorp. 
Wat zij nog over hem weet is dat hij uit een heel groot gezin 
kwam. 
Mijn moeder is nu 73 jaar en ze zou heel graag willen 
weten hoe het met Cor(rie) gaat. Hij moet nu 56 of 57 jaar 
oud zijn.  Zijn er lezers van ‘De Oud Rotterdammer’ die haar 
misschien iets meer kunnen vertellen?

Mw. C.J. de Groot-Verhoeven
tel: 0180 618494, jol_anda@hotmail.com

Nicolaas Witsenschool
Aan de Oranjeboomstraat 298 bevond zich 
de Nicolaas Witsenschool voor technisch 
onderwijs voor scheepsbouwvakken. In het 
leerjaar 1958-1959 had de ‘houtkant’ voor 
het vak van scheepsbeschieter (scheeps-
timmerman) leerlingen als Jan Smit (op 
de foto als zakkenloper), Bertus de Reus, 
Hennie Slis, Rein Wolters, Teun van Heere, 
Dyon van Neute(i)gem, Rob van Nijnat-
ten, Heinz Pijnacker, Ton van der Vaart, 
Maarten …. (uit de Heer Nicolaasstraat) en 
anderen. Rein Wolters en Bertus de Reus 
hebben zich al gemeld. Jan Smit probeert 
klasgenoten-van-toen op te sporen voor het 
houden van een reünie. Hij is bereikbaar via 
e-mail: eljasmit@kpnplanet.nl Maar ook via 
De Geitenkamp 15, 2421 TB Nieuwkoop of 
0172-572888.
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uitvaartbloemisterij .nl
Crooswijkseweg

010-4125679

Gediplomeerd Schoonheidsspecialiste
komt naar U toe

Ke n n i s m a k i n g s b e h a n d e l i n g : 
Gelaatsbehandeling 
± 70 min incl. epileren      € 25,=

Bel voor een afspraak 
06-24609389 na 18.00 uur

0900 - 821 24 11

Vragen over epilepsie?
Bel de Epilepsie Infolijn

• voorlichting en advies
• hulpmiddelen

• informatiemateriaal
• verwijzing en adressen

(10 cent per minuut)

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

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.

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

vanaf
1398,-
incl. 1 jaar
GRATIS
service

Inruil oude

scootmobiel

mogelijk

(naast de apotheek)

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

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

Zaterdag 20 oktober 2007 van 10.00 -15.00 uur
Maak op deze dag een afspraak en ontvang een waardebon voor een presentje - Nagenoeg pijnloos en nauwkeurig 

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

Voordelen computergestuurd 
implanteren door erkende
implantologen:

“In één dag 
mooie tanden”

Nieuw!!

Tijdens open huis GRATIS prothesereiniging tegen inlevering van deze advertentie
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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!

Plannen Essenburgsingel 
nemen vastere vorm aan

Stedelijk wonen 
in het groen
Humanitas voert al enige ja

eigenaar van de strook langs 
de Essenburgsingel, en de 
deelgemeente over haar ini

een multicultureel complex 
levensloopbestendige wo
ningen voor de huidige wijk
bewoners. Een eerste onder

woningen gebouwd kunnen 
worden. 

Eind september heeft Humani-
tas gesproken met wethouder 
Wonen en Ruimtelijke Ordening 
Hamit Karakus over mogelijke 
versnelling van de uitvoering 
van dit plan. Resultaat van dit 
gesprek (waarbij ook NS Poort 
en de gemeentelijke diensten 
Stedenbouw en Volkshuisves-
ting en Ontwikkelingsbedrijf 
aanwezig waren) is dat nog 
vóór eind dit jaar de gemeente 
en deelgemeente de randvoor-

waarden voor het plan zullen 
vaststellen.
Dit betekent dat al in 2009 ge-
start zou kunnen worden met 
de realisatie, waarmee de kans 
dat Humanitas op deze locatie 
levensloopbestendige appar-
tementen gaat bouwen sterk 
is vergroot. Ook realiseert NS 
Poort hier een flink aantal een-
gezinswoningen.

De op de huidige strook (totaal 
ruim 10 ha.) aanwezige sport-
accommodaties en volkstuinen 
kunnen tussen de voorgestelde 
nieuwbouw worden geïnte-

greerd en voor medegebruik 
door de toekomstige bewo-
ners worden aangewend. Hier 
kan men straks wonen in het 
groen en tussen waterpar-
tijen, op minder dan één ki-
lometer van het nieuwe Cen-
traal Station en de Lijnbaan 
en met uitzicht op Diergaarde 
Blijdorp. Volgens ons liggen 
hier vele mogelijkheden om 
met en voor mensen uit de 
omringende wijken van de 
deelgemeenten Delfshaven 
en Noord een nieuw woonmi-
lieu te realiseren waar Rotter-
dammers trots op zullen zijn.

Humanitas biedt:
Senioren- en zorgplusappartementen in

de Nancy Zeelenbergflat  (Charlois)
Nettohuur: tussen € 300,- en € 350,-

Studio’s in De Carnissedreef (Charlois)
Nettohuur: rond de € 350,-

Eénkamerappartementen in
de Jan Meertensflat (Lombardijen)

Nettohuur : ± € 255,-

Tweekamerflats in
de Prinsenwiek (Het Lage Land)

Koopprijs : € 135.000,-

Tweekamerflats in
de Oosterwiek (Oosterflank)

Koopprijs : € 135.000,-

Humanitas zoekt:
Vrijwilligers

Student-medewerkers voor onze restaurants

Student-medewerkers voor huishoudelijk werk
(± € 12,- per uur)

Oproepverzorgenden (af en toe invallen)
 en Verzorgenden IG

Leren in de praktijk bij Humanitas
Al heel lang volgen veel leer-
lingen van het Zadkine Col-
lege het praktijkgedeelte van 
hun zorgopleiding bij Huma-
nitas. Op 3 oktober jl. opende 
prof.dr. Hans Becker 
officieel de zoveel-
ste loot aan Huma-
nitas’ stam, een serie 
praktijkopleidingen 
die niet direct op de 
zorg gericht zijn in 
woongebouw ‘Jan 
van der Ploeg’ in het 
Oude Noorden.Het 
gaat om een kapsa-
lon, schoonheidssa-
lon, een ruimte voor 
podo-posturale therapie, ofte-
wel een  pedicuresalon, en een 
kruidenierswinkel.
Voor de Zadkine-leerlingen 
zijn het oefenplaatsen. Je leert 

immers het best door het in de 
praktijk gewoon te doen!
Bewoners en buurtbewoners 
zijn op doordeweekse dagen van 
harte welkom tussen  ‘s morgens 

negen en ‘s middags vier uur. De 
prijzen blijven door deze bijzon-
dere samenwerking aantrekke-
lijk laag. Voor meer informatie: 

.
met oktober een serie klantcontactdagen. Om deze dagen een 

Actie Vervoer op Maat doorslaand succes!

Het programma is een eclatant 
succes gebleken. Van dinsdag 
tot en met vrijdag bezochten nu 
al ruim 400 klanten het museum 
met zijn stijlkamers en uitge-
breide collectie voorwerpen uit 
de de vorige eeuw. Zij gebruik-
ten een speciale museumlunch 
in het Humanitas-restaurant 
‘Akropolis’. De actie duurt tot 
eind oktober.

Zweedse aandacht voor Humanitasaanpak

se ziekenverzorgsters en verpleegkundigen een bezoek aan 

die Humanitas daarbij hanteert.

De bezoekers werken allen in een verpleeghuis met kort- en lang-
durige zorg, reactivering en palliatieve zorg in Stockholm. De 
doelgroep van dit verpleeghuis is divers. Het gaat om zowel so-
matische als psychogeriatrische cliënten.

Na een reorganisatie is het aanvankelijk private verpleeghuis nu 
aangesloten bij een overheidsinstelling. Een soort omgekeerde 
privatisering dus. Als dank voor de positieve en 
efficiënte bijdrage van deze medewerkers aan 
deze reorganisatie, kregen zij van hun werkgever 
dit studiebezoek aangeboden.

Onderdeel van het bezoek was een inleiding 
over de filosofie en opzet van de Stichting Hu-
manitas door Akropolisdirecteur Cor van Oort, 
een rondleiding door het complex, een lunch in 
restaurant ‘Akropolis’ en een bezoek aan het Hu-
manitas Herinneringsmuseum.
Directeur Cor van Oort houdt een inleiding over de zorg-
filosofie van Humanitas voor twintig verzorgsters en 
verpleegkundigen uit Stockholm

Voor meer informatie kunt u bel-
len met 

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur 

Gratis entree!

Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam

(Hillegersberg/
Honderd en Tien Morgen)

O i ijd

Bezoek het 
Humanitas

museum

Waar het verleden 
toekomst heeft


