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Waardig over de drempel
Wim Kan zei het al in zijn
oudejaarsconference van
1958. Hoe waardig gingen
wij vroeger eigenlijk over
die drempel? Aan 1958
heb ik veel herinneringen.
Ik was te oud om alle
goede raad zo maar aan
te nemen en te jong om
mijn eigen koers te varen.
Kerstbomenjacht, oliebollen en vuurwerk, daar
draaide het om voor mij.
De spanning rond die dagen vond ik
in de kerstbomenjacht, die bij ons in
de wijk natuurlijk niet ontbrak. Mijn
broer, vier jaar ouder, was lid van
een heuse ‘jongensclub’ de Zwarte
Hand genaamd. Ik wilde daar graag
bij horen, zeker tijdens de jacht op
de bomen. Horden jongens door
de straten, slepend met sparren
op zoek naar een bergplaats. Een
bergplaats waar de vijanden uit de
andere wijken geen toegang hadden.
Stokken met gevaarlijke uiteinden
en een agressieve uitdrukking op het
gezicht, moesten er voor zorgen dat
de met zoveel moeite bemachtigde
bomen niet in verkeerde handen
vielen. Waarom ik, als meisje, niet
mee mocht doen, daar begreep ik
niets van. Heb ik trouwens nog
steeds niet door, want ik was en ben
toch veel slimmer (wie niet sterk
is…) dan de jongens van toen en de
mannen van nu. Maar dat terzijde.

Wie bakt de oliebollen?
Het bakken van oliebollen was niet
alleen maar een groot feest. Het huis
waar de bollen gebakken werden
stonk nog weken naar de olie. In
het permanent van mijn moeder
zakten alle krullen op halfzeven.
Liever maar een
ander, dit jaar! Als
we er dan echt niet
onderuit konden,
werden de oliebollen gebakken in het
schuurtje, achter
in de tuin, tevens
bakplaats voor de
scholletjes. Eerst
moest het deeg
rijzen bij de kachel,
ik kon me toen niet
voorstellen dat uit
dit gedoe met gist
iets zinnigs voort
kon komen. Met
een theedoek op

Ook de jongste
bezorgers van de
Oud-Rotterdammer

het hoofd bond men de strijd aan
met het beslag, om zoveel mogelijk
baksel uit het mengsel te krijgen.
Of er toen al krenten en rozijnen in
zaten, weet ik niet meer.
Het feest
De hele familie kwam eten, drinken
en dansen. Was de kerst bedoeld
voor de ‘echte’ naaste familie, met
oudjaar was alles welkom dat maar
enigszins aangetrouwd of bevriend
was.
Na de oudejaarsconference van Wim
Kan op de radio, sprong de hele
familie van de bank, zo het nieuwe
jaar in. Ik sprong altijd te vroeg,
want wilde zo snel mogelijk naar
buiten, daar was het pas spannend.

er aan komen. Toen hij per abuis een
lucifer in de zak met vuurwerk liet
vallen, waardoor deze in zijn geheel
eenmalig ontplofte met een soort
oerknal, wist ik het zeker, jongens
zijn niet slim. Thuisgekomen troffen
we de feestgangers dansend aan.
Teveel gedronken en niet meer goed
onderscheidend of men met de juiste
partner danste (de stemming steeg
en het peil daalde), liep het feest
teneinde.

Het vreugdevuur
Op oudejaarsavond, klokslag 12 uur,
het grote moment, de kerstboomverbranding. Meestal op een plein of
ander vast centraal punt in de wijk,
waar de hele buurt naar toe trok.
Nieuwjaarswensen en rotjes vlogen
om je oren. Mijn broer, gewapend
met een zak knallers, sloot zich
aan bij zijn vrienden van de Zwarte
Hand. De aanschaf van dit vuurwerk had een gat geslagen in zijn
spaarpot, dus niemand anders mocht

wensen u een

Gelukkig
Nieuwjaar

Zorg- en Seniorenomroep

De RANO brengt de stad bij u thuis
RANO Rotterdam (www.rano.nl / e-mail info@rano.nl

The day after
De dag na de avond ervoor brak
aan. Later dan gebruikelijk naar bed
gegaan, soms zelfs heel vroeg in de
ochtend pas, voelde de hele familie
zich enigszins uitgeput. Nooit meer
alcohol was het goede voornemen
voor het nieuwe jaar. Zoals dat vaak
gaat met goede voornemens, heb ik
die niet zien uitkomen.
Elly Timmers
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TANTE POST(BUS)
Spionnetje
Ik vind deze nieuwe krant uit Rotterdam geweldig. Kom ik daar een
naam tegen van een oud buurmeisje
van pakweg 60 jaar geleden. Ik
woon nu al 27 jaar in Hellevoetsluis, maar daarvoor woonde ik
in Spangen. Ik ben benieuwd of
zij ons nog kan herinneren. Wij
woonden op de derde etage boven
Dick, de sigarenwinkel. Mijn naam
was en is Jopie Blanker. We hadden
een groot gezin.
In afwachting
Jopie Vermeulen-Blanker
------------------------------------------Marietje van Os
Naar aanleiding van het verhaal van
de heer H Wiegman, over de Moord
op Marietje van Os; in het boekje
van Inspecteur Blauw staat het hele
verhaal beschreven. De moord is
ook opgelost. Misschien is het te
vinden in de bieb.
Groeten A. Pors
------------------------------------------Marietje van Os (II)
Naar aanleiding van het ingezonden
artikel van H.Wiegman, kan ik u
vertellen dat de moordenaar van
Marietje van Os is opgepakt en
langdurig in de gevangenis heeft
gezeten. De familie van Os is na
de moord verhuisd naar de Joost
v Geelstraat en mijnheer van Os
kwam regelmatig bij ons in de
viswinkel( Aleidisstraat).Mijnheer

van Os was zeer verbitterd en hij
had het dikwijls over zijn gezin.
Zijn vrouw is krankzinnig geworden door de gebeurtenissen, maar
ondanks dat is er toch vlak na de
moord een dochtertje geboren en
die werd ook Marietje genoemd.
Mijnheer van Os had het er steeds
over dat hij als hij te weten zou
komen wanneer de moordenaar vrij
kwam , dat hij hem buiten op zou
wachten, want zei hij tegen ons ,
“hij heeft ons gezin helemaal kapot
gemaakt, mijn vrouw weet amper
dat zij leeft en ik kan door haat
nergens anders aan denken” . Hoe
het verder is gegaan weet ik niet,
wij zijn hem uit het oog verloren.
K.W.S. Oelen
------------------------------------------Geachte Redactie,
Het verhaal over de “Rue de Flens”
heb ik met zeer veel genoegen
gelezen. Zelf woonde ik op de
Oude Binnenweg 29A, maar ik was
vijf à zes dagen van de week in het
huis van mijn grootouders die op
de punt van de Wijnhaven woonden
(vlak bij de stortplaats van het gemeentevuil). Zij woonden daar als
bedrijfsleiding boven Van Oppen en
Co en ik speelde daar veel buiten.
In het verhaal van mevr. Kettingvan Zijl zit een klein foutje. Zij
wandelde van de Coolsingel naar
de Korte Hoogstraat door de Passage. De trap zat echter aan de zijde
van de Coolsingel, recht tegenover

Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de OudRotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen).
Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.

het pleintje met de ondergrondse
toiletten. Dus aan de kant van de
Korte Hoogstraat was geen trap.
Daar ging je van de straat zo de
Passage in. Ik kocht daar op de
hoek op zondagmorgen altijd mijn
Doe Mee-krantje met George etc.
bij de kiosk.
Daar stond ook meestal de man met
het speelgoed van “Mekaniek en
beweegbaar”; en “Loopt niet van
de tafel”. U zult begrijpen dat ik als
jongen van 10 daar bijna niet weg
te slaan was.
D. Broodman
-----------------------------------------Geachte redactie,
Bij het zien van een reclame voor
lange onderbroeken kwam er een
herinnering boven drijven.
Het was in de extreem koude
hongerwinter van 1944 dat ik als
13-jarige nogal eens in de rij moest
staan voor eten. Mijn moeder had
van een lange onderbroek van mijn
vader de pijpen tot even boven de
knie afgeknipt; de rest werd heel
charmant op maat gemaakt met een
grote veiligheidsspeld. Zo stapte
ik op een morgen om half zes de
deur uit om in de rij te gaan staan
bij een winkel op de Bergweg,
dichtbij de Gordelweg. Ik was toch
nog niet vroeg genoeg, want er
stonden al heel wat mensen en toen
ik bijna aan de beurt was ging de
deur dicht, alles was op. Ik ging dus
met lege handen weer naar huis.

De Rolls Royce onder de kunstgebitten
Gebitsprothese
op implantaten

Wim Noordzij verbaast zich er
nog dagelijks over dat er zoveel
mensen zijn die problemen
hebben met een pijnlijke en
loszittende prothese, niet
wetende dat er een manier is
om terug te kunnen gaan naar
de tijd datze nog eigen tanden
hadden en zonder na te denken
konden eten, praten en lachen.

Nu kunnen mensen met
gebitsproblemen eindelijk
geholpen worden, door het
inzetten van implantaten door
de implantoloog waar wij nauw
mee samenwerken.
Als u dit leest denkt u: dit is
alleen voor rijke mensen. Nee
hoor, want na een bezoek aan
de implantoloog wordt de
behandeling aangevraagd en bij
goedkeuring wordt bij
ziekenfondsverzekerden de
behandeling vergoed op een
eigen bijdrage van Euro 180,na.
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Vlakbij de Benthuizerstraat knapte
de veiligheidsspeld open en voelde
ik heel zachtjes die enorme broek
afzakken. Ik liep nog met geknepen
knieën door, maar uiteindelijk ben
ik een hoge stoep opgestrompeld
van een huis tegenover bioscoop
Victoria. Met de moed der wanhoop
belde ik aan. Een dienstbode deed
open en ik deed met een vuurrood hoofd mijn verhaal. Ik mocht
binnenkomen en na even in de hal
gewacht te hebben mocht ik op het
toilet de handel weer in orde brengen. Na vriendelijk bedankt te hebben ben ik opgelucht als een speer
naar huis gerend. Het gebeurde is
later als een leuke anekdote vaak
verteld in de familie. Het is natuurlijk ook een komisch verhaal, maar
toen kon ik wel door de grond gaan
van schaamte. Soms voel ik nog de
ontzetting die over mij kwam toen
die veiligheidsspeld knapte met alle
gevolgen van dien. Die onderbroek
heeft nog vaak dienst gedaan bij het
in de rij staan, alleen werd hij iets
steviger vast gemaakt.
Wil Ketting-van Zijl
------------------------------------------Terugblikken
en vooruitkijken
In een periode van bezinning en
overdenking rond kerst en oudjaar,
heeft menigeen zichzelf sinds mensenheugenis vragen gesteld. Hoe
is mijn jaar geweest? Wat moet ik
doen om het jaar goed af te ronden?

DENTO TANDPROTHETIEK
Bongert 1 (hoek Beukendaal)
(Rotterdam-Zuid)
010 - 419 25 64

Leo van Leeuwen

/PEL &RESH THINKING n BETTER CARS

3TAP IN VANAF

Informeer vrijblijvend bij ons
naar de mogelijkheden die er
voor u zouden kunnen zijn en u
kunt eindelijk eens genieten van
een vastzittende prothese.

Goudse Rijweg 39
(Rotterdam-Oost)
010 - 453 05 12

Wie kan mij helpen?
Ik ben op zoek naar een passagierslijst van het MS Sibajak
van de Koninklijke Rotterdams
Lloyd van de reis no. 154 van
17 maart 1959 van Rotterdam
naar Australië? Het Gemeentearchief van Rotterdam heeft
geen lijst meer van deze reis.
Ik zoek de lijst voor vrienden
die destijds met dit schip naar
Australië zijn geëmigreerd.
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Wim Noordzij en Ellen Akkermans.

DENTAL KRALINGEN

Wat is wijsheid in het komende
jaar? Wat is schoonheid in het jaar
dat op ons wacht? Hoe kan ik het in
2006 beter aanpakken? Waar haal
ik de kracht vandaan?
Nog steeds weet niemand wat
het komende jaar in petto heeft.
Het leven is nog steeds niet zo
‘maakbaar’ als we zouden willen.
Natuurlijk hebben we daar zelf wel
wat invloed op, maar veel van wat
ons zal overkomen zal een verrassing zijn.
Een spreekwoord zegt: “ Oostenwind op 1 januari betekent veeziekten, westenwind de dood van een
koning, zuidenwind besmettelijke
ziekten en noordenwind een vruchtbaar jaar”
Er zit niets anders op dan afwachten maar!
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Classical Spectacular komt eindelijk naar Nederland

Grootste klassieke muziekshow
ter wereld krijgt première in Ahoy’
- Durham Marenghi -

Rotterdam - Classical
Spectacular “the world’s
greatest classical show”
komt eindelijk naar Nederland. Op 22 april 2006
wordt Ahoy’ Rotterdam
getransformeerd tot het
walhalla van de klassieke
muziek. Het wereldvermaarde Royal Philharmonic Orchestra uit Londen
speelt de populairste
klassieke meesterwerken
in een door de beroemde
lichtontwerper Durham
Marenghi gechoreografeerde licht, laser en vuurwerkshow.
Sinds de Londense introductie in
1989 groeide Classical Spectacular
uit tot een ware cultstatus in GrootBrittannië. Ruim twee miljoen
Britten bezochten tot nu toe het
evenement dat dit jaar aan een ware
zegetocht langs de grote Europese
steden is begonnen.
Het Royal Philharmonic Orchestra
en het in megabezetting optredende

Philharmonisch Koor Toonkunst
Rotterdam spelen een aaneenschakeling van klassieke hoogtepunten
als het massale O FORTUNA uit
de CARMINA BURANA, Verdi’s
SLAVENKOOR uit NABUCCO en
de BOLERO van Ravel. Traditiege-

trouw wordt Classical Spectacular
afgesloten met vuurwerk, licht/lasershow en kanonnengebulder
in Tchaikovsky’s spectaculaire
OUVERTURE 1812. Twee uur
klassieke meesterwerken uitgevoerd
door de absolute wereldtop!

CCtje Verliefdheid

c foto burosolo.nl

Het eerste meisje dat ik kuste heette Thea H. en zij
woonde, om het allemaal nog romantischer te maken,
in de Rozenlaan. Dat was beneden aan het viaduct naar
Schiebroek, als ik het goed zeg. Want ik was in die buurt
nog nooit geweest.

Cox Column

Ik was een jongen van Zuid. Wij
gingen met lijn drie “naar de
stad”, wat eigenlijk niet meer was
dan de Cineac op de Coolsingel,
hetgeen we naar oud Rotterdams
gebruik met de verkeerde klemtoon uitspraken: CoolSINGel. Ik
heb al eens eerder bekend dat ik
er niet zo vroeg bij was, ik zat op
de kweekschool en zal een jaar of
zeventien geweest zijn. Die dag
was het Koninginnedag en ik was
met mijn klasgenoot Cees, alle
Kezen gingen in die tijd hun naam
met een C schrijven, op de kermis.
Gek genoeg weet ik niet precies
meer waar die kermis, (heette het
in Rotjeknor niet altijd Lunapark?)
was. Er waren toentertijd vele kale
plekken in de stad, die benut werden voor kermis of circus. Volgens
mij was het ergens in de buurt van
Heliport, dat toen geloof ik nog
bestond, in 1957. Wij ontmoetten
die twee meisjes waarschijnlijk bij

de botsautootjes, een favoriete plek
om kennis te maken, en ze meteen
mee te nemen in die karretjes om te
laten zien hoe onbevreesd en mannelijk je wel niet was. Om ons niet
teleur te stellen zaten die “kalletjes”
dan de hele rit te gillen. Het was de
tijd van de ‘petticoats’ en de ‘rock
en rollkousen’. Thea had mooi
dik donker haar, die van Cees was
blond en heette, meen ik, Yvonne.
Tot ons grote genoegen waren ze
heel open en toeschietelijk. Het leek
er op dat “het” ging gebeuren.
Even een zijsprong: bij “Cees” moet
ik ook altijd denken aan Cees de
Lange. Voor de heel jonge lezertjes, dat was in de jaren vijftig een
beroemd radiokomiek. Ik ontmoette
Cees pas veel later, toen ik al met
Bruijs was, die hem kende van
de schnabbeltoer. Toen ik in ’73
een nummer wilde maken over de
grote Lou Bandy ging ik bij Cees
de Lange te rade, die mij hielp met

De ofﬁciële kaartverkoop begon 16
december 2005.
Kaarten van E 27,50 - E 67,50 verkrijgbaar via Ticket Service ® 0900
300 1250 (45 cpm), www.ticketservice.nl of via de grotere postkantoren, de Free Record Shops, de

vele verhalen en anekdotes, die ik
u ook nog wel eens zal vertellen.
(Nou vooruit, eentje dan: Lou Bandy was geen gemakkelijke artiest,
in de omgang en met afspraken, en
op een dag verzuchtte zijn manager,
Bob Peeters: “Lou, aan jou hou
ik nog eens een hartinfarct over!”
Waarop Lou antwoordde: “Ja, en ’n
blok huizen..!”)
Even later werd Cees ziek, en lag
met kanker in het ziekenhuis, waar
ik hem met Joke opzocht. Hij lag er
als vernield bij, van de grote man
die hij was, was niet veel meer over.
Zijn vrouw probeerde de moed er
in te houden en babbelde over dat
als hij eenmaal beter was ze een
huisje zouden kopen aan een Fries
meer met een boot aan de steiger.
Op dat moment liet Cees een wind.
“Wat doe je nou?”, riep zijn vrouw
geschrokken. Cees bromde: “Ik start
de motor vast…” ’n Paar dagen
later was ‘ie dood.
Ondertussen loop ik in 1957 met
Thea H. naar haar huis, ze had
zo’n zwart windjek aan met een
capuchon, dat was heel modern in
die dagen. Op een gegeven moment,
ik dacht, ‘dalijk zijn we bij haar

GWK-Travelex stationskantoren en
de grotere VVV kantoren.
Informatie:
www.classicalspectacular.nl.

huis en is er nog niks gebeurd’, trok
ik haar een portiek in en probeerde
haar te kussen. Tot mijn verrassing
kuste ze vol terug. De verrukking
die zich van mij meester maakte! Ik
had zoiets heerlijks nog nooit van
mijn leven beleefd, noch iets dat er
ook maar in de verste verte op leek.
Je had er over gelezen, in Pieter Bas
van Bomans, waar de hoofdpersoon
verliefd wordt op Catharina Dorre,
en schrijft:”Ik besloot onmiddellijk een wit paard te huren om haar
te ontvoeren, maar ik bedacht mij,
en kocht bij Bruinincks en olie- en
azijnstel.” We kusten elkaar zoveel
mogelijk tot we over het viaduct
waren en we afscheid moesten
nemen: haar ouders mochten er
niks van merken. Dat zou bij mijn
ouders net zo goed zo geweest zijn.
Gek genoeg waren die dingen in
“fatsoenlijke kringen” not done.
Tenzij u andere ervaringen heeft. Ik
heb Thea H. nooit meer gezien. Ach
lieve lezer…
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

Een dorpsjongen in Rotterdam
Zes jaar, van 1953 tot 1959, heb ik in Rotterdam gewoond en sindsdien heb ik de stad in mijn hart gesloten. Hoe kwam ik destijds in
Rotterdam terecht? Ik had gereageerd op een advertentie in Elsevier
waarin gevraagd werd naar een correspondent moderne talen voor de
exportafdeling van een handelsﬁrma. Mijn collega’s van het bedrijf in
Mill waar ik toen werkte begrepen niet dat ik zo maar naar Rotterdam
kon gaan. Je kent er niemand zeiden ze, waar begin je aan.
Ik zag er geen probleem in en nam mijn
intrek bij een weduwe in de Avenue Concordia. Ja en dan sta je daar als Brabantse
dorpsjongen in Rotterdam waar je niemand
kende. Er woonde nog een neef van me die
ik al jaren niet meer gezien had, dus de eerste zaterdagavond ben ik die maar eens gaan
opzoeken. Hij woonde in Zuid in de buurt
van de Mijnsherenlaan. De Rotterdammers
zeiden echter ‘op Zuid’ waaraan ik nooit
heb kunnen wennen.
Kralingen was een mooie rustige wijk. Je
was er ook snel in de natuur, de Kralingse
Plas en het Kralingse Bos lagen om de
hoek. Bij de molen aan de plas had je een
uitspanning waar het goed toeven was en
midden in het bos was er nog een theehuis.
Mooie wandellaantjes met toepasselijke
namen zoals Laan van Nooitgedacht en
Groene Wetering heb ik altijd onthouden.
Bram van Leeuwen
Ik heb er nooit spijt gehad dat ik de sprong

van het dorp naar de wereld van de grote
stad gewaagd heb al waren de eerste maanden wat moeilijk, omdat je er niemand kent,
maar al gauw raak je er toch ingeburgerd.
Soms denk ik nog wel eens aan de typische
Rotterdamse manier van spreken, vooral van
de verkeerde klemtonen die mijn hospita in
de Avenue Concordia toepaste. Ook sprak
mijn hospita over de ‘hol van de Oostzeedijk’ waarmee ze de op- respectievelijk afrit
bedoelde.
Naast ons in de Avenue Concordia zat het
NTI (taleninstituut) van Bram van Leeuwen,
jaren later naar Zuid Frankrijk vertrokken
waar hij zich Prins van Lignac liet noemen.
Bram had een voorliefde voor grote Amerikaanse auto’s waarvan het dak helemaal
open kon. Als het weer het enigszins toeliet
reed hij met open dak, maar mocht het onverwacht gaan regenen dan drukte hij op een
knopje en het dak sloot zich weer. Je kreeg
de indruk dat hij hier graag mee speelde,
want als hij aan kwam rijden met open dak,

zag je dat vijftig meter voordat hij stopte het
dak als door een onzichtbare hand gesloten
werd. Lachend stapte hij dan uit, omdat
hij wist dat de omstanders met grote ogen
stonden te kijken naar zijn speelgoed.
Grootstedelijk
Ik woonde pas in Rotterdam toen de
Hoogstraat klaar was; volgens mijn hospita
op geen stukken na zo mooi en levendig
als de oude Hoogstraat. De Lijnbaan heb ik
zien bouwen. Een straat zonder auto’s, dat
was een sensatie waar zelfs in het buiten-

land aandacht aan besteed werd. De laatste
jaren heeft het centrum van Rotterdam veel
nieuwe gebouwen gekregen die het grootstedelijke karakter van de stad uitstralen en
het stadsbeeld verfraaid hebben. Vooral de
Kop van Zuid en de Erasmusbrug zijn een
enorme aanwinst voor de stad.
De Brabantse dorpsjongen die in 1953 naar
Rotterdam ging werd er bij wijze van spreke
ontgroend en vertrok er zes jaar later met
een blijvende liefde voor deze boeiende stad
aan de oevers van de Maas.
Peter G. van Raaij
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Reinigen en spuiten
van uw leren bankstel...
...Marco Leer doet‘t snel en goed.
Een leren bankstel is een sieraad in huis waar
u trots op mag zijn. Echter na vele jaren van
intensief gebruik gaat leer lelijk worden en
bent u ineens niet meer zo trots op uw eens
zo fraaie bankstel. Nieuw kopen is vaak een

Marco Leer reinigt
niet alleen uw leren
bankstel maar
repareert het en
brengt daarna weer een nieuwe kleurlaag

grote investering bovendien bent u wellicht
gehecht aan de lekkere zit. Marco Leer heeft
voor u de oplossing! Bel 0186-603268 en

aan. Uw bankstel is binnen een paar dagen
weer tip-top en dat voor een fractie van de

vraag een vrijblijvende prijsopgave.

onverbiddelijke garantie en da’s zeker!

nieuwprijs. Marco Leer geeft drie jaar

Marco Leer B.V., Nijverheidsweg 31
3274 KJ Heinenoord,Tel.: 0186-603268

www.marcoleer.nl
ECONOLOGISCH DE BESTE ®

140905

s /OGLASERBEHANDELING
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Waar was dat nou?
BLAAK

Oplossing
“Waar was
dat nou 2”
Mocht ik bij de eerste Raadfoto nog geen honderden
oplossingen binnenkrijgen,
bij nummer 2 lag dat al heel
anders.
Bijna iedereen herkende de
kruising Blaak/Botersloot/
Groenendaal/Geldersekade,
maar er waren toch enkele
inzenders die het ‘oude’ Rotterdam elders zochten.
P. Hiemstra uit Barendrecht is zeker
dat hij het Hofplein herkent, net zoals J.J. Net en mevrouw J. van Dilst
uit Rotterdam. Uit Krimpen aan
den IJssel liet G.B. Timmer weten,
dat hij het terrein van de voormalige Gasfabriek in Kralingen voor
ogen heeft, terwijl mevr. Ria Evers
uit Venlo duidelijk de St. Luciaschool aan de Aert van Nesstraat
op de achtergrond herkent, dus
moet de lege ruimte op de foto wel
het bouwterrein voor de ‘nieuwe’
Bijenkorf zijn.
Dit zijn zomaar wat verkeerde
oplossingen, het aantal goede
inzendingen loopt in de vele, vele
tientallen. De 85-jarige A. Kannegier uit Hoogvliet gaat wel ver
terug met zijn herinneringen “Volgens mij is het de Botersloot. Het
donkere gebouw is de Gemeente
bibliotheek. Rechts van de Bibliotheek een stukje Pannekoekstraat.
Deze straat liep van de Meent naar
de Hoogstraat. Bij de Hoogstraat
moest je een paar stenen treden op.
Het was vooral ‘s zaterdags een erg
drukke straat met voetgangers die
van de markt aan de Goudsesingel
naar de Hoogstraat liepen. Bij de
Meent was een grote zaak van Van

TOEN
Emden. Ik had daar m’n eerste ﬁets
vandaan, een Japanse en meen me
te herinneren dat die toen ﬂ.16,kostte. Er waren drie slagerijen.
Eerst die van Nico van Toorn
schuin tegenover Van Emden.
Daarna ongeveer tegenover de Bieb
de grote slagerij en worstmakerij
van Van Burwick. De chef worstmaker was Arie Monster. Er werkte
ook nog een Jaap Blijenberg. Ik
heb daar enkele jaren gewerkt
in de worstfabriek. We droegen
donkerblauwe pakken en liepen op
klompen. Het was een grote winkel
met aan beide kanten een lange
toonbank. Zaterdag stonden er wel
tien dames in witte jassen achter
de toonbank. Er waren ook nog
drie dames om met de Van Berkel
handsnijmachines worst te snijden.
Een half pond leverworst of zure
zult kostte 5 cent, later 7 ½ cent. In
de kelder stonden hele grote pekelbakken waarin zijden spek werden
gepekeld. Wanneer die op gehalte
waren, werden ze opgestapeld met
grof zout ertussen. Baas Willem
Burwick zei dat dat later veel geld
ging opleveren. ‘s Zaterdags werd
er niet gewerkt in de worstfabriek.
Ik moest dan helpen in de winkel

Nieuwe opgave
Na drie geplaatste raadfoto’s is het mij duidelijk, dat mijn keuze iedere 14 dagen moeilijker wordt. Steeds krijg ik de vraag
“Waarom geen foto bij mij uit de buurt?” Maar met 650.000
inwoners, heeft Rotterdam ook bijna 650.000 buurten. Ik doe
m’n best en zwerf van west naar oost én van zuid naar noord.
Deze keer een foto van een tram (lijn 22, motorwagen 402),
die door een niet te brede straat rijdt. Welke kruising van
wegen nadert deze tram?
Uw inzendingen gaarne vóór maandag 9 januari 2006 naar
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam.
Via e-mail zijn de oplossingen welkom bij waarwasdatnou@xs4all.nl
Tot slot: Maak er een gezellige jaarwisseling van en neem het nieuwe jaar
zoals het komt.

gehaktbakken vullen en de vakken
vullen met gesneden worstsoorten.
Ik droeg dan een witte jas. Dat ging
zo hard dat je de gehele dag liep
te rennen. De winkel stond altijd
stampvol. Tussendoor moest ik
zonder witte jas gaan kijken wat de
andere slagerijen voor aanbiedingen
hadden. Ik moest die opschrijven en
mooi ging mijn baas daar een halve
cent onder. Ik mocht op zaterdag
maar tot 4 uur werken. De sluitingstijd was 10 uur en ik was er meestal
tot 9 uur. Daarna kreeg ik m’n
weekloon en een pak vlees en worst
mee voor thuis. Deze zaak had ook
nog een deur opzij aan de Prinsenstraat en achter in de Hallstraat.
Wanneer de arbeidsinspectie kwam
riepen ze Aadje (m’n voornaam)
en dan rende ik door één van die
achterdeuren naar buiten. Er liepen
in de fabriek ook grote ratten. We
hebben er heel wat gevangen.
Voorts was er nog de slagerij van
Bas van Kleef. In deze zaak stond
de jonge Bas. In de Zwart Janstraat
de oude Bas en in de Oostmolenstraat moeder Van Kleef. Ik heb
daar ook nog korte tijd gewerkt.”
Chris Mark uit Capelle aan den IJssel heeft het ook bij het rechte eind:

NU
Op de voorgrond rijdt bus E in de
richting Capelle a/d IJssel. Recht
vooruit is de Botersloot zichtbaar
en in het gebouw rechts van het
midden met het zwarte dak zit
tegenwoordig het schoolmuseum.
Op de foto gaan de tramsporen naar
links richting Blaak en naar rechts
richting de huidige Groenendaal/
Burg. van Walsumweg.
Monique Kers die OP Zuid woont
schrijft: Gelukkig een foto die
mensen van na de oorlog ook kunnen herkennen. Ik ben zelf in 1960
geboren, maar herken duidelijk de
oude biblotheek (bij die bomen)
aan de Nieuwmarkt. Dat andere
gebouw links is de achterkant van
de Spaarbank. Momenteel is dit
gebouw (nadat het wit geverfd was)
omgeven door een ander modern
gebouw van glas. Nou, omgeven,
het gebouw is er tegenaan geplaatst
zeg maar. En in het middenstuk van
de foto is dinsdag en zaterdag de
centrummarkt!
Hanna Leijdekkers uit het Belgische Oud Turnhout liet mij weten:
rechts is de oude bibliotheek,
links het telefoongebouw op de
Botersloot, de tram rijdt door
een bocht naar de Geldersekade,

richting Boompjes. De kale ruimte
werd later bebouwd met het 12
Provinciënhuis. Ik was daar een
keer op de tram, vlak nadat de
Euromast “geopend” was. Een
mevrouw stond op de tenen van
een jongetje, die zei: “nou mefrou,
op de uromast staat u hoager”.
Alle verhalen en anekdotes geven
genoeg stof om de eerste 10
uitgaven van De Oud Rotterdammer volledig te vullen, maar mijn
mede-redactieleden nemen mij dat
niet in dank af.
Daarom eerst de winnaar van Raadfoto 2: Tromgeroffel en nog meer
trompetgeschal omlijsten de naam
van de heer I. Van Elburg, Heer
Bokelweg 67, 3032 AD Rotterdam. Hij herkende zelfs het kleine
kofﬁetentje links op de voorgrond,
want als schilder van de nieuw gebouwde Christiaan Huygensschool
ging hij daar regelmatig met z’n
collega’s ‘een bakkie doen’.
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

Vuurwerkangst

Nat pak en een kam
bananen als troost

Angst is extreme bangheid voor iets of iemand. Dieren
hebben van nature geen angst, het ontstaat wanneer
de schrik voor iets bevestigd wordt (ook per ongeluk,
bijvoorbeeld als de hond schrikt en u komt net de kamer
binnen).
Angst bij een dier is herkenbaar aan
verschillende signalen, zoals plassen,
verstarren, de anaalklieren legen, tongelen
(richting de neus likken met de tong), bek
aﬂikken/gapen, trillen/hijgen, piepen/janken of niet eten (ook geen lekkers).
Als in de omgeving van het dier vuurwerk wordt afgestoken, zie je soms dat
ze vluchten naar een andere ruimte of
wegkruipen in donkere ruimtes (extreem
bang), naar huis vluchten, wegkijken of
steun zoeken bij de eigenaar, niet naar buiten willen of niet alleen thuis kunnen zijn.
In die situaties moet u vooral geen
aandacht geven (niet aaien, kijken, toe
spreken en niet stoppen waar u mee bezig
bent) aan het dier, zeker niet straffen (de
hond toont een andere houding, maar in
werkelijkheid geen verandering), niet
laten vluchten (geeft voldoening, dus
aanlijnen), niet alleen laten (slopen geeft
goed gevoel), niet met de hond naar buiten
gaan als u zelf bang bent (dat brengt u op
de hond over) en geen vuurwerktraining
in groepen volgen! Alleen begeleid laten
wennen aan vuurwerk ondersteund met
medicijnen.

Tips
Bij vuurwerkangst kunt u uw huisdier het
best laten wennen aan het angstgeluid,
bijvoorbeeld met behulp van een Cd of
met behulp van medicijnen (dit alleen
begeleid doen anders kan het de angst ook
verergeren!!!)
Ook kunt u proberen het dier te conditioneren, door bijvoorbeeld altijd een
bepaalde soort muziek te combineren met
iets positiefs. Is dit aangeleerd, dan kan de
muziek worden opgezet bij angst.
Tevens kunt u het dier aanleren dat de
bench een veilige plek is, maar dan moet
deze wel 100% veilig zijn. En u kunt
medicatie toepassen, want met medicatie
gaat het trainen beter en sneller doordat de
angst word onderdrukt.
Belangrijk is te weten dat dit trainen tijd
kost. De angst is niet binnen een paar
weken opgelost. Het gaat wel sneller
met medicijnen, maar u moet de training
beginnen, ruim voordat de angst optreedt,
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Toen ik in mijn jeugdjaren in de Zwederstraat woonde, op de hoek van de
Boudewijnstraat, speelde ik veel aan
de Maashaven en dan bij het vlotje
in de hoek waar de schillenboot lag
en waar de bananenboten lagen om
gelost te worden bij de ﬁrma Muller.

dus bijvoorbeeld al in oktober.
Medicijnen tijdens en voor Oud en Nieuw
Omdat niet iedereen de angstgevoelens
van hun huisdier kan aanpakken zoals
hierboven beschreven, heeft u misschien
iets aan het volgende advies; begin één
maand van te voren met medicijnen die de
angst onderdrukken en geef indien nodig
op oudejaarsavond een kalmeringstablet.
Lukt het niet meer op tijd te beginnen
met de angstonderdrukkers, geef dan
in elk geval op oudejaarsavond kalmeringstabletten, die u in de praktijk van uw
dierenkliniek kunt ophalen.
Belangrijk is dat het niet de bedoeling is
dat dieren gaan slapen van kalmeringsmiddelen, zoals vroeger werd beweerd, ze
moeten er alleen rustiger van zijn!

’s Zomers was het zwemmen geblazen, want
er werden bananen overboord gegooid door de
bemanning. Zo stond ik ook op het vlotje, terwijl
ik nog geen slag kon zwemmen. Op een gegeven
moment kwam er iemand naar beneden gehold om
te gaan zwemmen, maar hij sleurde mij mee. Ik
had een jas met capuchon aan en schoot onder het
vlotje. Gelukkig stak mijn capuchon er nog net onder vandaan. Met een spaan van een roeiboot die
net iemand had afgezet werd ik onder het vlotje
vandaan gevist en op het droge gezet. Als troost
kreeg ik van de zwemmer twee kammen bananen.
Maar ik moest ook nog naar huis. Daar wachtte,
ondanks de bananen, geen troost, maar drie weken
na schooltijd binnen blijven
C.A.Th. van de Laar

Erica van Santen
Gedragsdeskundige
dierenkliniek Zevenhuizen
erica@dierenkliniekzevenhuizen.nl

Pedicurepraktijk
Carla Colla
Dawesweg 426, 3069 VR Rotterdam

Tel. 010-4611911
Mobiel 06-13684991
Emailadres: carlacolla@planet.nl
Aangesloten bij provoet
Behandeling na telefonische afspraak

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 I M M E R M A N N AT U U R S T E E N
V I E R B A N N E N S T R A AT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798
WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

Kennis en ervaring van
de oudere werknemer...

dat is onze inzet

BRASSERIE ZEPPELIN
Watermanweg 3, 3067 GA Rotterdam
Tel. 010 4202838
info@brasseriezeppelin.nl
Tegen inlevering van deze bon:

Kofﬁe voor 1,25
per twee personen
Tegen over Grando Keukens
Slepersvest 5-7 • 3011 MK Rotterdam
Tel.: 010 404 61 81 • 010 433 42 96
e-mail: 55plus.uitzendbureau@worldonline.nl
www.55plus-uitzendbureau.nl

Tot spoedig
Kijk ook eens op www.vkbgroep.nl
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Een koekoeksei uit 1925

Café De Unie van J.J.P Oud
Heeft alles zijn schoonheid? Die vraag valt te betwisten. Feit is, dat we lelijkheid doorgaans sneller opmerken.
Zo noteerde een vooroorlogs cynicus, dat de lelijkheid van Rotterdam zich pas goed openbaarde toen het uiterlijk van de stad een ‘modern’ aanzien kreeg. Hoe dan ook, na de realisering van horeca-etablissement café
‘De Unie’ aan de Coolsingel, drong bij de meeste Rotterdammers het besef door dat de moderne tijd in hun
oude, schilderachtige stad was doorgebroken.
‘Zich aanpassen aan de omgeving geldt nooit
als zeer karakterrijk; speciaal niet in slecht
gezelschap’, merkte de eigenzinnige architect J.J.P. Oud (1890-1963) terugblikkend
ooit eens op. Tijdens zijn ruim veertig jaar
durende, bouwkundige carrière onderscheidde
deze uit Purmerend afkomstige geest zich telkenmale. Ook in Rotterdam bevond Oud zich
uiteindelijk blijkbaar in ‘slecht gezelschap’,
want in 1933 zou hij, na veel onenigheid met
zijn superieuren, de Maasstad vaarwel zeggen.
Vanaf 1925 zwaaide Oud de scepter bij de
Woningdienst van Rotterdam. Onder zijn
bezielende leiding verrezen in de jaren twintig
verschillende woningcomplexen in de stad,
waarvan het befaamde ‘Witte Dorp’ misschien
wel de meeste herinneringen oproept. De
woningbouwprojecten van Oud kwamen vaak
met weinig middelen tot stand, oogden vaak
sober, maar verwierven door hun moderne,
sterk zakelijke opzet veel internationale
belangstelling.

en het ‘Van Doorne’s Liefdegesticht van
Weldadigheid’ aan de Coolsingel, ter hoogte
van het Calandplein, een café te realiseren.
Tot driemaal toe keurden de Bouwpolitie en
Woningdienst (waaraan hij toen nog als architect eerste klasse verbonden was) zijn ontwerp
af. Om langer oponthoud te voorkomen, ging
men uiteindelijk akkoord met een ultramoderne, geometrische, tweedimensionale gevel,
die Oud liet opschilderen in de kleuren kanariegeel, vermiljoenrood en ultramarijn blauw.
Dit bracht de Rotterdamse gemoederen danig
in beweging: hoe haalde Oud het in zijn hoofd
op deze plek een dergelijk modern monstrum
te situeren? Het ontwerp van Oud vloekte im-

Detonering
In 1924 kreeg Oud opdracht op de open
plek tussen het Erasmus Gymnasium

mers met de negentiende-eeuwse omgeving,
vonden velen. Hoe had het gemeentestuur
hiermee in vredesnaam akkoord kunnen gaan?
Oud verklaarde, dat hij een gevel had willen
ontwerpen die door middel van vorm, kleur en
lichtreclame alles in zich had om de aandacht te trekken. Dat De Unie vloekte met de
omgeving, had hem niet gedeerd, integendeel,
hij had met dit ontwerp nu juist beoogd de
aangrenzende panden in hun waarde te laten!
Hoe een café immers organisch te verbinden
met een gymnasium en een gesticht?
Oud en modern
In zijn recentelijk verschenen, rijk gedocumenteerde boek Rotterdamse cafés, merkt
auteur Joris Boddaert op, dat Café De Unie
“de nodige bouwkundige gebreken” kende.
Maar Oud had dan ook de opdracht gekregen
iets te realiseren dat slechts tien jaar mee zou
gaan. Om die reden had hij in zijn ontwerp de
tijdelijkheid willen benadrukken.
Nog geen jaar na de ofﬁciële opening (in
1925), deden er geruchten de ronde dat De
Unie, samen met enkele omliggende panden,
alweer zou worden gesloopt. Boze tongen

beweerden namelijk, dat de directie van de
Amsterdamse Bijenkorf hier een nieuwe vestiging wilde plaatsen. Navraag leerde echter,
dat het de gemeente Rotterdam was geweest
die de Amsterdammers had geïnviteerd!
Nadat de termijn van tien jaar was verstreken,
De Unie van eigenaar was gewisseld en het
aangezicht van het -overgeschilderde- pand
door middel van gordijntjes, vlaggen en een
terrasje met parasollen op stijfburgerlijke
wijze onherkenbaar was gemaakt, kwam ook
aan het geesteskind van Oud op 14 mei 1940
een einde. Maar dat stond toen sinds jaar
en dag onder directie van een zekere ‘Den
Ouden’. Was het toeval dat hij De Unie had
herdoopt in café-restaurant...... Modern?
Rob Groenewegen

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’.

Welke aanvullende zorgverzekering is geschikt?
We worden overstelpt met aanbiedingen voor de zorgverzekering
per 1 januari 2006. We zien door
de bomen het bos niet meer. Wat
betreft de kosten voor de basisverzekering komen we er nog wel
uit. De jaarpremies variëren van
81 tot ruim 100 euro per maand
per persoon. Veel verschillen in
het vergoedingenpakket zitten er
volgens ons niet. Je bent meestal
wel wat duurder uit als je voor een
basispolis kiest waarbij je zelf de
vrije keuze houdt voor zorgverleners. Je moet dan de zorgkosten
eerst zelf betalen waarna je ze
kunt declareren. Het probleem zit
echter in de aanvullende verzekering. Welke is voor ons als ouderen
het meest geschikt?
Dat is heel moeilijk aan te geven
en hangt van ieders persoonlijke
situatie af. Wilt u bijvoorbeeld alternatieve geneesmiddelen, brillen
en hulpmiddelen (deels) vergoed
krijgen of de mogelijkheid van
aanvullende fysiotherapie, dan
is een aanvullende verzekering
benodigd. Afhankelijk van het
soort aanvullende verzekering
betaalt u dan echter collectief mee
voor zaken als extra kraamverzorging en fertiliteitsbehandelingen
(vruchtbaarheid). Vele ouderen

zullen daar nooit meer een beroep
op doen. Daarentegen zijn aanvullende vergoedingen voor fysiotherapie en hulpmiddelen bij ouderen
soms bitter noodzakelijk. Mensen
die kapitaal achter de hand hebben, kunnen dat wel voor eigen
risico nemen. Afhankelijk van het
pakket kan de aanvullende verzekering oplopen tot een premie
van meer dan 17 euro per maand.
Daarnaast is de mogelijkheid van
tandheelkundige verzekering.
Voor ouderen heeft dat alleen zin
als men aan z’n gebit heel dure
behandelingen verwacht zoals prothesen, kronen en bruggen. Vaak
zijn de vergoedingen hiervoor aan
een maximum gebonden. Voor een
aanvullende tandartsverzekering
betaalt men per maand tussen de
5 en 15 euro. Ook hierbij geldt
weer; wie over een ﬂink kapitaal
beschikt, kan zijn ‘eigen’ verzekeraar zijn.
Het is dus heel moeilijk een
advies te geven bij wie u het beste
uit bent. Wacht het aanbod van
uw bestaande zorgverzekeraar
af en vergelijk dat met andere
aanbieders die u selecteert op de
goedkope maandpremie voor de
basisverzekering. U hoeft zich ook
niet te haasten, want in de eerste
maanden van volgend jaar kunt u
nog overstappen.

Extra uitgaven
voor gezondheid
Is het verstandig voor het eind van
het jaar nog extra uitgaven te doen
voor bijzondere ziektekosten, zoals
een nieuwe bril, incontinentieluiers, zalven en eventuele medicijnen die niet worden vergoed? Dat
met het oog op de belastingaangifte over 2005 om op die manier
zoveel mogelijk terug te krijgen.
Heeft dit zin?
Het is inderdaad zo dat ouderen
met een laag inkomen (bijvoorbeeld mensen met alleen AOW
en een klein pensioen) al gauw
belastingteruggave kunnen krijgen
doordat zij met ziekte- of ouderdomskosten boven een bepaalde
drempel uitkomen. Daarbij moet
u niet alleen denken aan de alom
bekende bril en de huisapotheek,
maar ook aan extra kosten die u
maakt bij artsen en voor hulpmiddelen, maar die u niet van uw
zorgverzekeraar vergoed krijgt.
Weinig mensen beseffen dat een
op eigen kosten aangeschafte rollator en bijvoorbeeld een bloeddrukmeter ook voor belastingteruggave in aanmerking komen.
Aanpassingen aan het huis op medisch advies vallen er ook onder.
Voor mensen die het zich kunnen
permitteren kan het soms ook ﬁscale voordelen opleveren een hoog

Vrouw in bijstand
na echtscheiding
Na een langdurig huwelijk zijn
mijn vrouw en ik tot de conclusie
gekomen dat het voor beiden en
ook voor de gemoedsrust bij onze
volwassen kinderen beter is dat we
uit elkaar gaan. Mijn vrouw heeft
sinds onze trouwpartij nooit meer
een baan gehad. Ik ben nog steeds
haar kostwinner. Als zij in een
goedkoop huurhuis trekt, krijgt zij
dan een bijstandsuitkering?

Toeslag op de AOW is
voor de partner
Mijn man wordt binnenkort 65
jaar en krijgt dan AOW en een
pensioenuitkering. Ik ben vijf
jaar jonger en voer het huishouden. Doordat ik geen inkomsten
uit arbeid of een uitkering heb,
krijgt mijn man waarschijnlijk de
volledige inkomensafhankelijke
partnertoeslag op de AOW. Mijn
man denkt echter dat hij ‘de bezitter’ is van de toeslag omdat hij die
op z’n AOW krijgt. Het maakt me
niet zoveel uit, want de bedragen
worden toch op onze gezamenlijke
rekening gestort. Maar wie is de
feitelijke eigenaar van de uitkering?

Zo eenvoudig als u het stelt
is het niet. Bij een ofﬁciële
(boedel)scheiding zult u in verband met de ongelijkheid van
arbeidsinkomsten aan haar een
alimentatie moeten betalen. De
hoogte daarvan is afhankelijk van
een ingewikkelde berekening over
uw draagkracht ten opzichte van
wat zij nodig heeft om te kunnen
leven zonder u. Zelfs als uw vrouw
bijstand zou kunnen krijgen, dan
zal de sociale dienst toch proberen
deze uitkering op u te verhalen.
Pas als u zelf op of onder het
sociaal minimum leeft, zal er geen
verhaal mogelijk zijn.

Deze kwestie speelt vaak een rol
bij partners van wie er één (meestal de vrouw die het huishouden
doet) geen inkomsten uit arbeid
heeft. De man denkt vaak dat hij
voor het inkomen zorgt! Dat mag
dan wel zo zijn, maar hij vergeet
dat in een huwelijksgemeenschap
van goederen alle inkomsten van
beiden ook voor beiden (ieder de
helft) zijn bestemd. Bij de AOWtoeslag is het feitelijk nog duidelijker. Uw man krijgt die alleen
maar omdat u geen inkomen heeft.
U kunt dus op goede gronden
claimen dat die toeslag toch echt
voor u is bestemd.

eigen risico bij de zorgverzekering
te nemen. Immers, zijn er eigen
betalingen dan zijn die ﬁscaal
aftrekbaar onder de buitengewone
gezondheidsuitgaven.
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Mijn eerste uitruk met de Ahrens Fox
In de jaren vijftig solliciteerde ik bij de Rotterdamse Brandweer. Ik
had een brandweeropleiding genoten bij de Koninklijke Marine op
vliegveld Valkenburg. Jammer genoeg was dat diploma niet geldig
voor de gemeentelijke brandweer, dus kreeg ik een opleiding bij de
Gemeente Rotterdam.
De eerste opleiding op een brandweerwagen
kreeg ik van brandmeester Geervliet, een
prima instructeur, die mij instrueerde op de
nevelwagen, een Volkswagenbusje met een
tank water aan boord en twee nevelspuiten
om schoorsteenbranden te blussen.
Er waren twee brandwachten aan boord die
naar de brand reden. Doorgaans stond daar
dan de vrijwillige brandweer te wachten die
assisteerde bij de bluswerkzaamheden. De
volgende opleiding kreeg ik ook van brandmeester Geervliet, op de gereedschapwagen,
later op de ladderwagen en vervolgens op
de Ahrens Fox.
Zilveren bal
Elke Rotterdammer kent volgens mij de
Ahrens Fox, een autospuit uit 1926 met veel
koper aan boord en een zilveren bal voor
de motorkap. Ermee rijden was een hele
belevenis, want je moest alles tegelijk doen.
Het was al vreemd dat je als chauffeur
rechts zat, de versnelling en de handrem
zaten rechts en de voetpedalen waren ook

anders dan bij een normale auto. De koppeling zat links, de rem rechts en het gas in het
midden. Met starten moest je de ontsteking
regelen met een handel aan het stuur, dus je
moest je hoofd er goed bij houden onder het
rijden.
Het stuur was vrij groot en niet te draaien
als de wagen stil stond, doordat de zware
motor en de pomp op de voorwielen rustten.
Zo gauw de wagen reed, kon men het stuur
met twee handen draaien.
Oploopsirene
Na verloop van tijd mocht ik zelfstandig
op de Ahrens Fox rijden. Ik werd ingedeeld
in de wacht en, of de duvel ermee speelde,
direct kwam er middelalarm van een uitslaande brand aan de Prins Hendrikkade. Bij
een middelalarm rukken er drie wagens uit,
de gereedschapswagen, de ladderwagen en
de autospuit, in dit geval de Ahrens Fox.
Ik zat alleen op de wagen, startte en reed de
poort uit met de sirene die ik ook nog moest
bedienen. De bediening van de sirene zat bij

de linkerhak van je schoen. Je drukte een
soort pin naar beneden waardoor een oploopsirene ging loeien. Hoe harder je trapte
des te harder was het geluid, een tweetonige
hoorn bestond toen nog niet.
De Zaagmolenkade uit, vervolgens de Noorderbrug over, Jonker Fransstraat, richting
Mariniersweg en dan via Bolwerk over de
Maasbrug naar het Noordereiland.
De vrijwillige brandwachten stonden al
te wachten en hielpen de Ahrens Fox naar
de waterwinplaats te manoeuvreren, in dit
geval dus de Maas.
Er werd met zuigbuizen verbinding gemaakt

tussen het water van de Maas en de Fox. Ik
moest zorgen dat er water kwam tot aan het
verdeelstuk waarop de blussers hun slangen
konden aansluiten. De collega’s hadden het
water van de Fox echter niet nodig, want de
brand was al geblust met de gereedschapwagen.
Ik kon dus weer inrukken en met een kalm
gangetje terug naar de Zaagmolenkade.
Daarna ben ik nog vele malen met Ahrens
Fox uitgerukt.
Cees van Yperen

Vrijwilligersprijs 2006 uitgereikt

Gelukkig Nieuwjaar

Rotterdammers,
het blijven doeners!
In 1989 besloot het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam de Rotterdamse Vrijwilligersprijs in te
stellen. Vrijdag 9 december is deze prijs, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Burgerzaal van het Rotterdamse
Stadhuis, voor de 16e keer uitgereikt. De prijs is bedoeld
om het belang van vrijwilligerswerk en particuliere initiatieven in Rotterdam meer aandacht en erkenning te geven.
Niet alleen door dit te ondersteunen, maar dit ook te stimuleren. Uit het aantal genomineerden blijkt hoe creatief en
initiatiefrijk Rotterdammers kunnen zijn.

RANO VANAF
1 JANUARI
OP 107.5
LANDELIJKE
OPPASCENTRALE
WENST U VELE
HEERLIJKE
GRATIS VAKANTIES
!
IN HET NIEUWE JAAR
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De Rotterdamse vrijwilligersprijs
kent vijf categorieën: educatie en
sociaal-culturele vorming; sport,
hobby en recreatie; hulpverlening en
zorg; kunst, cultuur en media en als
laatste de categorie ‘anders’ In deze
volgorde waren genomineerd: het
leeshulpproject Rotterdam; Stichting
Blommenfesteijn; KSA-vakantieweken; Stichting Wandelende T.A.K. en
Stichting Het Zeilend Zeeschip.
De winnaar
De winnaar, Stichting Blommenfesteijn, komt uit de categorie sport,
hobby en recreatie en zet zich in voor
het bevorderen van het dorpsgevoel
in Oud Charlois. De onderlinge
verbondenheid en culturele uitstraling van deze wijk staan voorop. De
stichting organiseert evenementen
en feesten voor de bewoners en trekt
hiermee duizenden bezoekers. Hieruit
blijkt dat het ook anders kan, ondanks

vele negatieve geluiden uit sommige
Rotterdamse wijken. Jaarlijks zetten zo‘n 40 vrijwilligers zich in om
wijkoverschrijdende evenementen,
zoals de viering van koninginnedag
en de kerstmarkt tot een groot succes
te maken.
De jury oordeelde: “Blommenfesteijn
is een echt Rotterdams project in een
zeer gemêleerde buurt. De evenementen zijn om naar uit te kijken en
bevorderen het wijgevoel”.
De stichting ontving uit handen van
wethouder Geluk een oorkonde en
€ 7500, --. Hiervan schaft de stichting
kleding aan voor de vrijwilligers en
bouwen ze eindelijk eens een feestje
voor zichzelf, want dit hebben ze
verdiend.
Meer informatie over deze vrijwilligersprijs en de genomineerden,
kunt u vinden op www.inz.nl, www.
proxynet.nl of via telefoonnummer
010-213 23 41
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Dinsdag 13 december 2005

Feesten voor…..
hét feest in Ahoy’

Altijd bij de tijd
Bij Janmaat Klokken in Waddinxveen weet men altijd
hoe laat het is. Er is waarschijnlijk geen bedrijf in Nederland dat zoveel uurwerken in huis heeft en daar zijn ze
trots op aan de Waddinxveense Zuidkade.

Feesten, uit je dak gaan én
ook nog eens een goed doel
dienen. Dat kan zaterdagavond 21 januari 2006 in
Ahoy’. Niemand minder dan
Sugar Lee Hooper, Danny
de Munk, showorkest Beethoven, Disco Diva en presentator Gaston Starreveld
(inderdaad, die ‘kale’ van
de Postcode Loterij) staan
borg voor een spetterende
happening. Bovendien met
nog een speciale verrassing
in petto.
Overigens de laatste keer dat de
stichting SC De Grote Lupardi dit
feest organiseert, dus een reden
temeer om er naartoe te gaan.
Voor het geld hoeft niemand het te
laten: de toegang kost € 17,50 per
persoon. Het feest duurt van 20.00
tot 00.30 uur.
Maar het kan ook anders, wellicht
nóg gezelliger door het reserveren
van een tafel voor twaalf personen
met bediening aan de tafel. De
prijzen per tafel varieren van 515 tot
725 euro, afhankelijk van de afstand
tot het podium. Twaalf toegangsbewijzen zijn inbegrepen en ook nog

eens 120 consumptiebonnen, tien
per persoon.
Deze combinatie is uitermate
geschikt voor (personeels)verenig
ingen, bedrijven die hun personeel
een leuk en bijzonder uitje gunnen
ter verstevigen van de onderlinge
band, kaart- en andere clubs, cafés,
vaste bezoekers van een restaurant,
maar ook voor het vieren van een
verjaarsdag- of huwelijksfeest.
De opbrengst van het Lupardi feest
wordt gebruikt om de volgende
dag het carnavalsfeest in Ahoy’ te
bekostigen voor meer dan duizend
gehandicapten uit Rotterdam en
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omliggende gemeenten. Zij krijgen
dezelfde artiesten op het podium.
Wie komt feesten op zaterdagavond,
maakt een feestelijke zondag voor
gehandicapten mogelijk:
‘Feesten voor…. hét feest in Ahoy’
Het is de dertigste en helaas ook
laatste megafestijn van carnavalsstichting De Grote Lupardi. Reserveren van tafels of losse toegangsbewijzen voor het feest op zaterdag
is nu al mogelijk via 0623-461434.
Informatie en adressen:
www.lupardi.nl

Nieuwsgierig geworden door de
prachtige advertentie op de middenpagina van De Oud-Rotterdammer
nummer 6 namen wij een kijkje bij
dit bijna 60 jaar oude bedrijf.
Al meteen bij binnenkomst sta je
versteld van de enorme hoeveelheid
uurwerken in alle soorten en maten.
Op een oppervlakte van circa 150
vierkante meter staan wel 500 klokken. Keus genoeg dus. Het meest in
het oog springen de enorme klokken, zo groot als meubelstukken.
Maar ook de prachtige Westminster wandklokken vallen op. Het
assortiment bevat zowel eigentijdse
als klassieke exemplaren in alle
mogelijke materialen. Van glas,
kunststof en metaal, maar ook van
fraai donker of licht eikenhout.
Naast de klokken heeft Janmaat nog
een schitterende collectie barometers.

“De vraag naar klokken wijzigt
nauwelijks”, weet mevrouw Janmaat. “Als mensen hun interieur
opnieuw inrichten, willen ze daar
ook dikwijls een nieuwe klok bij.
Het is vaak de ﬁnishing touch in het
huis en een mooie klok geeft een
luxe uitstraling. Op het ogenblik
is er weer meer vraag naar staande
klokken en daarin hebben wij een
ruime keus. Maar het assortiment
is zo groot, het is teveel om op te
noemen. De mensen moeten zelf
maar eens komen kijken”, besluit zij
uitnodigend.

Eigen fabrikaat
De meeste kasten voor de klokken
maakt Janmaat in het eigen bedrijf
en ze bezorgen en installeren de
grotere uurwerken gratis door het
hele land.
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Het zeebetonningsvaartuig “Delfshaven”
De “Delfshaven” werd in 1959 in de vaart gebracht en vernoemd naar
de wijk van Rotterdam, waar het scheepvaartverkeer centraal stond.
Sporen van die tijd zijn nog duidelijk zichtbaar, zoals het huis van Piet
Hein nabij de Oude Kerk (het Kolkje) en zijn standbeeld daar vlakbij.
Ze herinneren ons aan die dagen van weleer.
Het in 1959 gebouwde zeebetonningsvaartuig verving het in 1902 gebouwde stoomschip “Rotterdam” (ex “Zeemeeuw”). De
“Delfshaven” was een zusterschip van de
al in de vaart gekomen “Zaandam” (1953),
de “Terneuzen” (1953) en de “Frans van
Naerebout” (1955). Het is 40.60 meter lang
en 7.96 meter breed en is uitgerust met een
Bolnes dieselmotor van 400 PK.
De bemanning (10-12 personen) had
benedendeks een gezamenlijke ruimte, met
uitzondering van de kapitein en de hoofdmachinist, die bovendeks hun hut hadden.
Het schip werd ook ingezet als directievaartuig en maakte inspectietochten met
functionarissen van de Marine, waarvoor
bovendeks een ‘lounge’ met slaapvertrek
was ingericht.
Vaarwegen markeren
Elke dinsdag voer de “Delfshaven” naar
het lichtschip “Goeree” om voedsel en vers
water te brengen en om de drie weken de
vaste bemanning af te lossen. In oktober
1971 kwam daar een einde aan, toen de
“Goeree” vervangen werd door een onbe-

mand lichteiland. De belangrijkste taak van
de “Delfshaven” was de markering van de
vaarwegen (Nieuwe Rotterdamse Waterweg,
Oude Maas en de in aanleg zijnde Eurogeul)
en ten dienste zijn van het 4e en 5e district
van het Rijks-Loodswezen.
De “Delfshaven” had een mechanische boeienlier en een houten werkdek, om boeien
voor onderhoud aan boord te hijsen (zeegasboeien wegen zo’n 7500 kg).
Grotere boeien werden op sleeptouw genomen en in Hellevoetsluis afgeleverd.
Rem-eiland
Het schip maakte ook bijzondere tochten.
Zo sloot de Marine op 17 december 1964
het REM-Eiland en daar werd de “Delfshaven” voor ingezet. Dit ‘eiland’ stond ongeveer zes kilometer uit de kust ter hoogte van
Noordwijk. Het had een enorme zendmast
en was pas zeven maanden illegaal in de
ether. Rijkswaterstaat nam het REM-eiland
over en verbouwde het tot meetstation voor
de Noordzee.
In 1982 werd de “Delfshaven“ in Scheveningen grondig verbouwd. Na ruim twintig

jaren werd dit schip aangepast aan de eisen
van de tijd en de bemanningsverblijven
werden grondig gerenoveerd. Ook de ‘kolonelshut’ verdween, want het Loodswezen
was geen onderdeel van Defensie meer, dus
Marinetaken vervielen.
Opleidingsschip
Op 24 september 1982 maakte het vernieuwde vaartuig haar proefvaart. De ingrijpendste verbouwing was de vervanging
van het hijsgerei, dat geheel werd vervangen door een hydraulische lier, waarvoor
hulpmotoren in het schip werden geplaatst.
Het houten werkdek werd voorzien van een
deklaag teerepoxy, waardoor het slijtvaster
werd. In de jaren werd het betonningsvaartuig in dienst gesteld van de Nederlandse

Loodsen Corporatie als opleidingsschip van
“stodel” (Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Register Loodsen).
De “Delfshaven werd in 1986 vervangen
door een nieuw betonningsvaartuig, de
“Rotterdam” en als reserveschip in de vaart
gehouden. Later werd de “Delfshaven”
aangepast als instructievaartuig. De ‘zware
spier’ werd verwijderd en vervangen door
een veel kleinere mast. Tevens werd er een
kopschroef in geplaatst.
Veel loodsen behaalden hun loodsenbrevet
op dit bijzondere vaartuig. Inmiddels is
het schip verkocht aan het Scheepvaart en
Transport College nabij de Jobshaven en
vaart nog steeds als opleidingsschip.
Maarten Bezuijen
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De pindachinees
Zomer 1941. Woensdagmiddag en Flip
de Jong, die een paar huizen verderop in
de Kameliastraat woonde, belde aan en
vroeg of ik buiten kwam spelen.
‘He Cor’, zei hij, ‘lust jij pinda’s’. ‘Wat
een stomme vraag, wie lust er nou
geen pinda’s?’ ‘Nou’, zei Flip, ‘je weet
toch wel dat bij ons boven een Chinees
woont’? ‘Nee’, was mijn antwoord,
‘Woont die snijboon bij jullie? Ik heb
hem wel eens gezien, maar wist niet
dat hij bij jullie woonde’. ‘Nou’, zei
Flip, ‘bij die Chinees staan koffers vol
pindarepen, ik heb het zelf gezien’.
‘Mmm, lekker’, zei ik, ‘ga er maar gauw
een paar halen.’ ‘Ja, wacht even, dat
gaat zomaar niet’, zei Flip, ‘die kamer
is natuurlijk op slot’. ‘Maar dan vraag je
toch even de sleutel aan je moeder’, zei
ik. ‘Doe toch niet zo stom joh, die geeft
ze natuurlijk nooit.’ ‘Nou’, zei Flip, ‘Als
we via jullie zolder en het raam van de
overloop op het dak klimmen, kunnen
we zo naar de straatkant. Dan gaan we
plat op ons buik door de goot naar zijn
kamer, dat ziet niemand en dan kunnen
door het raam naar binnen. Als we het
doen moeten we het nu doen’, vond Flip,
‘nu is er niemand thuis, mijn moeder en
ook die Chinees niet.’

‘Pinda’s zijn wel heel erg lekker’, was
het laatste dat ik zeggen kon. ‘Nou’, zei
Flip, ‘dan gaan we maar’.
Flip ging voor, tenslotte wist hij welk
raam het moest zijn. Wij zo plat mogelijk
op ons buik de goot door. Het raam van
die Chinees zijn kamer zat op het haakje.
We konden het zó open doen. Wij naar
binnen. Hier woonde inderdaad een
Chinees, dat zag je zó. Allemaal van die
vreemde platen met hanepoten van letters er op. Het stonk ook een beetje. Daar
stonden die trommels. Drie kleuren.
‘Zouden ze soms van drie verschillende
Chinezen zijn’, vroeg ik nog?
Uit elke trommel pakten we twee repen
en maakten dat we wegkwamen. Terug
bij ons op de overloop besloten we eerst
ieder één reep soldaat te maken. Die
andere repen verstopten we bij ons op de
kamer.
Een paar uur later moest Flip ineens bij
zijn moeder komen. ‘Ze zal toch niks gemerkt hebben’, zei ik nog. ‘Hoe kan dat
nou’, zei Flip. Een kwartier later moest
ik ook komen. Ik zag meteen hoe laat het
was. Flip zat als een zielig vogeltje in
een stoel. We kregen allebei ﬂink op ons
donder.
Wat bleek, toen wij plat op ons buik door

de goot schoven, stond de buurvrouw
uit het raam stond te kijken en zag twee
kontjes door de dakgoot schuiven. Zij
was net zo lang blijven kijken tot die
kontjes een gezicht kregen. Omdat zij
wist dat daar een Chinees woonde en
wij daar niets te zoeken hadden, voelde
zij zich verplicht Flip zijn moeder te
waarschuwen.
Heel timide gaven we toe dat we alleen
maar een paar pindarepen gepikt die
we meteen hadden opgegeten, over die
andere repen zeiden we maar niets, twee
repen was misschien al erg genoeg.
Flip’s moeder zei dat ze het hier bij zou
laten, maar als we nog eens zoiets zouden ﬂikken, waren we nog niet jarig.
’Jouw moeder is een tof mens’, zei ik
tegen Flip toen we weer buiten waren.
Van spelen is die middag niets meer
gekomen. Wie die buurvrouw was, daar
zijn we nooit achter gekomen, misschien
was dat maar goed ook.
C.H. Kannegieter

Mylène d’Anjou, Vera Mann en Frans van Deursen brengen, begeleid door een orkest van topmuzikanten, een muzikale ode aan de ﬂamboyante Shaffy. Componist, tekstschrijver, acteur en vooral levensgenieter Ramses Shaffy
schreef in zijn leven meer dan 200 meesterwerkjes. Zijn
liedjes als ‘Sammy’, ‘We zullen doorgaan’ en ’t is stil in
Amsterdam’ getuigen
van een grote behoefte
aan liefde, maar ook
van zijn hang naar
eenzaamheid. Dit
bijzondere theaterconcert overrompelt
en ontroert je tot het
diepst van je ziel.
Vrijdag 30 december
Isala Theater, Capelle a.d. IJssel
Grote Zaal 20.15 uur
€ 25,00 Pashouders € 22,70
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Oude Boeken
Rotterdam
www.huurmanscoop.nl
www.lansingh.net

Ode aan Ramses
Shaffy in Isala
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Walenburgerweg 110-114
3033 AK ROTTERDAM
tel.
(0031)10 - 465 34 07
fax:
(0031)10 - 265 61 12
e-mail: landegem@hetnet.nl
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NIEUW & OCCASIONS
Alle geselecteerde merken printerschrijf-foto en tekenpapier

CiTO
houdt u
MOBIEL

LIGIER
X-TOO

ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN
met bromfiets certificaat. Als u geboren bent voor 1-6-’80
is theorie-examen niet nodig.
Aflevering bij u thuis.
Een LIGIER 45-KM WAGEN is er v.a. € 8.999,Sonoystraat 3, R’dam
Tel. 010 - 467 67 89

CiTO
Subaru en Ligier Dealer

Alle kantoorartikelen op voorraad
Kom langs of vraag een offerte aan
Waar krijgt u momenteel nog een vakkundig advies?
Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

www.citoautobedrijf.nl

Goed nieuws voor 2006:

Uw kunstgebit in de nieuwe basisverzekering
Goed nieuws voor de mensen die in 2006 aan
een nieuw kunstgebit toe zijn. Ondanks de
ingrijpende wijziging van het Zorgstelsel blijft de
vergoeding voor de volledige gebitsprothese via
de tandprotheticus in het basispakket. Net als in
de oude regeling blijft de vergoeding minimaal
75%! De eigen bijdrage van 25% wordt veelal
volledig of gedeeltelijk vergoed via de aanvullende tandartsverzekering. Particulier verzekerden krijgen in 2006 dus ook een nieuwe prothese vergoed via hun verzekering.
Ook het kunstgebit op implantaten, ook wel klikgebit genoemd blijft in het basispakket
voor ziekenfondsverzekerden. Voor particulier verzekerden is dit nieuw.
Meer informatie? Bel of kom vrijblijvend lamgs:

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

Oudedijk 151, Rotterdam-Kralingen, tel. 0104117870
Raadhuisplein 4, Nieuwerkerk a.d. IJssel, tel. 0180313633
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Schiedams erfgoed op dvd

Wolter de Waard
huisarts

Zorgverzekeringswet
Met ingang van 1 januari 2006
zijn alle ingezetenen van Nederland, inclusief degenen die hier
aan loonbelasting onderworpen
zijn, verplicht verzekerd. Uitgezonderd zijn gemoedsbezwaarden
en militairen.
Sinds in 1974 de Structuurnota Gezondheidszorg werd aangenomen is er veel veranderd.
Vanaf die tijd is men ﬂink gaan bezuinigen
op de gezondheidszorg. Vorig jaar werd er
45 miljard aan zorg uitgegeven. Slechts drie
procent hiervan werd besteed aan huisartsgeneeskundige zorg. Minister Hoogervorst wil
met zijn Zorgverzekeringswet de kosten van
de zorg terug brengen.
De afgelopen decennia hebben de huisartsen
er steeds meer taken bij gekregen, zowel in de
preventieve als in de curatieve sfeer. Hierdoor
leveren zij al een belangrijke bijdrage in het
beheersbaar maken van de kosten. Zij kunnen
dit alleen blijven doen door meer onderlinge
samenwerking en delegeren naar praktijkmedewerkers. Het lijkt me dan ook redelijk dat
zij wat meer van die 45 miljard gaan krijgen
om zodoende aan de uitbreiding van hun takenpakket te kunnen blijven voldoen. Een van
die nieuwe taken zou bijvoorbeeld kunnen
zijn het verstrekken van medicijnen.
Het is bekend dat de kosten voor het aﬂeveren
van medicijnen door apotheekhoudend huis-

Weet
Weet je
je nog.....
nog.....
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Jenever en Wilton-Fijenoord: twee begrippen die onlosmakelijk aan Schiedam zijn verbonden en bij het erfgoed van de stad horen. Er is in het Gemeentearchief Schiedam van alles over te vinden, waaronder twee dvd’s.

artsen veel lager zijn dan wanneer die door
een apotheek worden afgeleverd.
De zorgverzekeraars zullen vanaf 1 januari
veel macht hebben, doordat ze de geldstromen
gaan beheersen. Ze kunnen daarmee allerlei
eisen gaan stellen, zowel aan patiënten als
aan zorgverleners. Het gevaar is aanwezig
dat geldelijk gewin belangrijker gevonden zal
worden dan kwaliteit van zorg. Hopelijk heeft
de minister hieraan gedacht.
Het aantal zorgverzekeraars neemt door
onderlinge fusies jaarlijks af. Er ontstaan
daardoor grote ziektekostenverzekeraars. Het
is niet vreemd te veronderstellen dat er over
20 jaar nog maar vier ziektekostenverzekeraars over zijn. Hun macht zal groot zijn. De
heer Wiegel, die mede heeft bijgedragen aan
de totstandkoming van deze wet, is dan al met
pensioen.

De dvd Wilton bevat historisch ﬁlmmateriaal
over het bedrijf dat ooit de grootste werkgever
van Schiedam was. De Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord heeft tussen 1947
en 1988 meer dan 140 nieuwe marine- en
handelsschepen gebouwd.
In de hoogtijdagen had het bedrijf meer dan
7.500 werknemers in dienst.
Van 1953 tot en met 1982 maakte WiltonFijenoord een bedrijfsjournaal met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied
van scheepsbouw en -reparatie, personeel,
jubilea en bedrijfsvoering. In opdracht van het
Gemeentearchief werd dit ﬁlmmateriaal van in
totaal 19 uur geconserveerd en gedigitaliseerd.
Het Gemeentearchief heeft uit dit materiaal
een compilatie van 60 minuten samengesteld.
De dvd Wilton is gratis te bekijken bij het Gemeentearchief en daar ook te koop voor € 7,50
(excl. Eventuele verzendkosten à 2,50).

Jeneverkinderen
Rond 1880 telde Schiedam 441 jeneverbranderijen en -distilleerderijen. Van Afrika tot ZuidAmerika dronken mensen jenever uit Schiedam. De documentaire ‘Jeneverkinderen’ van
regisseur Ulrike A. Helmer is een zoektocht
naar de door jenever achtergelaten sporen in
Schiedam en naar het roemruchte en roemrijke
verleden van deze eens zo ‘zwarte’ stad aan de
Maas. Drie in Schiedam gewortelde erfgenamen van deze jenevergeschiedenis, nemen ons
mee in hun persoonlijke ‘Jeneververhaal’.
De documentaire duurt ca. 48 minuten. U kunt
hem gratis bekijken èn aanschaffen op dvd bij
het Gemeentearchief voor € 10 (excl. Eventuele verzendkosten à 2,50).
Het Gemeentearchief Schiedam is iedere werkdag geopend van 9 tot 17 uur en gevestigd op
de derde verdieping van de nieuwbouw van het
Stadskantoor, Stadserf 1. Tel.: 010-2465757.

De Landelijke Huisartsen Vereniging verleent
aan goede verzekeraars het LHV-keurmerk.
Deze verzekeringen voldoen aan de eisen
van de LHV ten aanzien van de kwaliteit van
en de onbelemmerde toegang tot de huisartsenzorg en de onafhankelijke positie van de
huisarts.
Wilt u daarover meer weten:
bel de LHV (030 2823723)
Wolter de Waard

Van Rotterdam naar Gouda en terug

Met een Goudse pijp was je een hele piet
Als zich een stevige vorstperiode aandiende, veranderde ons dagelijks
levensritme. Onderling werd druk gespeculeerd hoeveel nachten we
matige of strenge vorst moesten hebben voor we het ijs op konden.
Om niet verrast te worden, werden de schaatsen alvast tevoorschijn
gehaald, gecontroleerd en zonodig gerepareerd, de ijzers geslepen en
dan maar wachten tot het zo ver was.
Om zeker te weten dat we de tocht binnen
afzienbare tijd konden rijden, gingen we
eerst bij het oversteekpunt kijken. Daar
zag je groepen schaatsers die zich vanuit
Rotterdam richting Gouda repten. Uit
tegenovergestelde richting kwamen de matadoren, waaraan je overduidelijk kon zien
dat hun missie geslaagd was, want ze waren
behangen met Goudse pijpen en pakjes
stroopwafels.

gelijk. Het stereotiepe bord ‘Gevaarlijk ijs’
was het ijs ingeramd, maar dat ‘ijs’ hadden
ze weg kunnen laten, want er lag nog geen
vliesje, dus moesten we er klunend door de
weilanden omheen.
Zo ging het richting Moordrecht, maar echt
leuk was dat niet. De beroepsvaart was na
het invallen van de vorst lang blijven doorvaren, zodat het ijsoppervlak werd ontsierd
door schotsen.

‘Gevaarlijk ijs’
Op de afgesproken dag bonden we, bij het
eerste ochtendgloren, de ijzers onder voor
een tocht waarvan we wisten dat het geen
gemakkelijke zou worden. In het begin was
het nog lekker glijijs en op een dammetje na
geen obstakels, maar we wisten dat die nog
wel zouden komen. De eerste diende zich
al snel aan: het gemaal aan de Bermweg,
waarvan je nooit tevoren wist of het in
verband met de vorst was stilgelegd of nog
werkte. Dit keer was er geen twijfel mo-

Wind tegen
In Moordrecht lieten we deze ellende achter
ons, maar ook al was het ijs naar Gouda
van goede kwaliteit, het betekende niet dat
we nu in een vloek en een zucht richting de
kaarsenstad konden rijden. Uit overlevering
wisten we dat het tussen Moordrecht en
Gouda niet uitmaakte in welke richting je
schaatste en uit welke hoek de wind kwam,
je had ’m altijd tegen. Daar was geen woord
van gelogen, dus vormden we ‘waaiers’
zodat we elkaar zoveel mogelijk uit de

wind konden houden. Zo bereikten we de
Julianasluis.
Onze voorouders deden hier hun houten
schaatsen uit en liepen naar het centrum van
Gouda om de inwendige mens te versterken,
Goudse pijpen, stroopwafels en spritsen te
kopen, om daarna terug te keren naar de
sluis en naar huis.
Wij konden Gouda niet in op onze hoge
noren en het schoeisel stond bij het vertrekpunt, dus wij waren heel blij met de kramen
op het ijs. Eerst wat warms binnen zien te
krijgen en daarna pijpen uitzoeken: een voor
op de ijsmuts, een voor op de schaatstrui
en een lange voor op de rug. En voor het
thuisfront een pakje Goudse stroopwafels,

voor ’s avonds bij de warme
chocolade- of anijsmelk.
Niet vallen
De terugtocht stond maar in één teken:
vooral niet vallen, want een buiteling
betekende dat zeker de lange pijp op je rug
aan gruzelementen zou liggen. De pijpen
haalden heel het einde, maar de stroopwafels niet. De ‘hongerklop’ eiste z’n tol en
dus moest ‘Gouda’s glorie’ eraan geloven.
Maar het thuisfront kon aan de pijpen zien
dat we echt op de schaats naar Gouda waren
geweest en we voelden ons een hele piet.
Peter van Zwienen
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FordFocus Champion
wagon
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aan!
Boek nu en betaal niet

1.6 16V 74 kW (100 pk)
Standaard met o.a.:
l

Airbags voor bestuurder en de voorste

passagier, zijairbags en curtainairbags
Airconditioning

l

voorportierramen

l

ABS

l

Elektrisch bedienbare

15” stalen velgen met
l

6000 radio/ CD-speler

€20.000,Uw Champions voordeel:

l

unieke sierdeksels

Tijdelijk voor:

l

Centrale portiervergrendeling

met afstandsbediening

Easy Sound System
l

In hoogte

verstelbare bestuurdersstoel l Stofen pollenfilter
l

€ 1.850,-

l

Stuurbekrachtiging

Schijfremmen voor en achter

FordRotterdam Laat u niet lopen

FordOptions: Vanaf € 189,- per maand

FordRotterdam
www.fordrotterdam.nl

Locatie
Locatie
Locatie
Locatie

Rotterdam Noord
Rotterdam Zuid
Capelle a/d IJssel
Spijkenisse

Koperstraat 15
Laagjes 4
Schermerhoek 523
Boyleweg 4

Rotterdam
Rotterdam
Capelle a/d IJssel
Spijkenisse

Tel:
Tel:
Tel:
Tel:

(010) 207
(010) 492
(010) 264
(0181) 60

07
77
06
18

07
77
66
88

we gaan duiken

sen zijn binnen!
De nieuwe zomergid

in de Caribbean!

(Of zullen we eerst maar eens gaan snorkelen in Griekenland?)
7 dagen per week

onbeperkt
spareribs eten

Toerkoop Reisburo de Jong biedt u deskundige hulp bij het uitzoeken van
de voor u ideale vakantiebestemming

95

9.

Bergweg 64, (tussen It’s en Correct), Rotterdam

Rotterdam: Meent 83A, Tel. 010 - 413 53 25 Ganzerikplein 4-5, Tel. 010 - 418 10 10 Vuurplaat 479, Tel. 010 - 290 71 07

Telefoon: 010 - 467 19 19
Ook voor feesten en partijen tot 180 personen

Capelle a/d IJssel: Amsteldiep 22, Tel 010 - 442 22 99
Schiedam: Nieuwe Passage 1, Tel 010 - 426 05 44
www.persoonlijkopreis.nl

Gratis oppasvakanties
voor senioren

10% Winterkorting

www.eetcafeaantafel.nl

De Landelijke Oppascentrale heeft al ruim
40.000 oppassers en oppasvragers met
elkaar in contact gebracht. De vraag naar
goede oppassers voor vaak mooie woningen
overal in het land is groot en groeit naarmate
de vakantieperiode dichterbij komt.

op alle kunststof kozijnen*

Heerlijk
warm de
winter door!

Kijk op onze website www.vakantieoppas.nl
en in de weeklijsten naar de oppasvragen en
–aanbiedingen.

Na een middag sneeuwpret is niets lekkerder
dan thuiskomen in een
heerlijk warm huis!

Deze Kerstweek zijn er 283 advertenties voor oppaswoningen en oppassers te vinden op de website en in de
weeklijsten van de Landelijke Oppascentrale

Met kunststof kozijnen
van Z-window kunt u
optimaal genieten van
de winter. Kunststof
profielen voor ramen,
deuren en schuifpuien
worden
op
maat
gemaakt en zijn bovendien zeer onderhoudsvriendelijk.

Enkele voorbeelden:
Groningen, 3/4 weken tussen 5/8 en 28/8.
Woning met mooie tuin in een aantrekkelijke
omgeving. Dichtbij de Hoornse Plas, een
prachtig uitgaansgebied. Veel fietsmogelijkheden.
Bolsward, 1 week tussen 26/3 en 2/4. In het
centrum van een historisch Fries stadje waar
soms de elfstedentocht passeert! Uitzicht op
een park.

’s Heerenberg, 10 dagen van 29/4 - 8/5. Wij
hebben 2 lieve poezen en een hond. Dichtbij de
Duitse grens in Montferland (Achterhoek)
Velp, bij Arnhem, 1 week in januari of februari.
Ons huis is een statige villa dichtbij het NS-station. Het bos is op 5 minuten afstand. Dichtbij
de Veluwerand met mooi natuurschoon.

Barchem, 4 weken van 3/6 - 30/6. Grote tuin.
Barchem heeft een zeer aantrekkelijke omgeving aan de voet van de Lochemse Berg.

Stuur mij het GRATIS
OR-informatiepakket:

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten? Stuur dan
de ingevulde bon naar de Landelijke Oppas Centrale, Postb
us
70.070, 9704 AD Groningen.
Wij sturen u dan onmiddellijk
onze gratis brochure en het
inschrijfformulier!

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.z-window.nl
of bel: 010 - 4776660
* vraag naar de voorwaarden.
Actieperiode van 1 november 2005
t/m 31 januari 2006

Uw geselecteerde dealer:

Naam:

Voorletters:

Adres:
Postcoce:
Telefoon:
Emailadres:

Woonplaats:
Fax:

Binneweg Kozijnen
Aelbrechtskade 122,
3023 JE Rotterdam
T (010) 477 66 60
E info@binnewegdepanter.nl

Openingstijden Showroom
Ma. t/m vrij. van 9.00 tot 16.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
Dinsdag gesloten

Bezoek onze showroom of kijk op www.z-window.nl
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Biljartclub “De Sluis” al 30 jaar aan stoot
De Hoogvlietse biljartclub “De Sluis” viert in januari 2006 haar dertigjarig bestaan.
Daarom wil De Oud-Rotterdammer de lezers eens nader kennis te laten maken met
deze kunstenaars op het groene laken, die we vonden in hun gezellige onderkomen aan
de Cloese in Hoogvliet.
In de recreatiezaal op de begane
grond van serviceﬂat “De Sluis”
staan twee schitterende speeltafels,
waarop de leden van de biljartclub
twee keer per week hun kunsten
vertonen.
Het voltallige dagelijks bestuur,
bestaande uit voorzitter Bram
Sinon, secretaris Ab Groenendijk
en penningmeester Jan van Heijzer,
laat vol trots de accommodatie
zien. Alles wat bij een biljartclub
hoort, is aanwezig en ziet er perfect
uit. Twee grote tafels, een rek met
keuen, scoreborden, een bar en

niet te vergeten een rijk gevulde
prijzenkast.
In het nieuw
“De club is opgericht op de zesde
januari 1976”, start Groenendijk
zijn verhaal. “Het eerste dagelijks
bestuur bestond uit de gebroeders
W. en M. v.d Tol, en H.Roomer. De
club telde toen 16 leden inclusief
bestuur.”
Op 6 januari van het volgend jaar
viert men dus het dertigjarig jubileum met de ingebruikneming van een
nieuwe speeltafel. De oudste tafel,
sinds de oprichting in gebruik, mag

dan van zijn pensioen gaan genieten
en wordt afgelost door een spiksplinternieuwe tafel. Ook worden de
handmatig bediende scoreborden
vervangen door elektronische tellers. Om dit te kunnen bekostigen
heeft het bestuur behoorlijk wat
sponsoren bereid gevonden een duit
in het zakje te doen. Groenendijk:
“We hebben van diverse bedrijven
donaties ontvangen. Zij zorgden er
voor dat de benodigde 4000, - Euro
op tafel kwamen. Wij hoeven ons
dus voor de toekomst geen zorgen meer te maken”, melden de
bestuursleden eenstemmig.

“Het is ons wel een beetje tegengevallen dat de deelgemeente
Hoogvliet niet thuis gaf.” De vereniging had een brief met verzoek tot
bijdrage aan de deelgemeente verzonden. Tot hun verbazing kregen
ze als antwoord dat het verzoek om
4000 Euro niet werd gehonoreerd.
Groenendijk: “We hebben echter
niet om het totale bedrag gevraagd,
maar om een bijdrage. Ze hebben
blijkbaar ons schrijven niet eens
goed gelezen. Jammer, dit is een
slecht voorbeeld van ouderenbeleid”, oordeelt hij.
Somber
Over de toekomst van de club zijn
de heren vrij somber. Voorzitter Sinon: “Zoals je weet is de club dertig
jaar geleden begonnen met zestien

leden. Nu zijn dat er nog maar
twaalf. Er komen geen mensen bij,
maar er gaan er wel steeds af. Als ik
je zeg dat ons oudste lid van 1918 is
en de jongste van 1934 dan zegt dat
genoeg over de gemiddelde leeftijd.
Natuurlijk denken we daar wel eens
over na. Misschien moeten we wel
proberen leden aan te trekken van
buiten de ﬂat. Misschien familieleden van de bewoners. Hier zijn we
echter nog niet over uit.”
Hopelijk kunnen deze krasse
heren nog lang hun balletje stoten.
Op dinsdagmiddag spelen ze de
libre- en bandstootcompetitie en
donderdagmiddag spelen ze vrij en
worden de niet gespeelde potjes van
de dinsdag ingehaald.
Bram van der Weijden

In het spionnetje
Komt het door de tijd van het jaar? Komt het doordat ik deze maand alweer een jaartje
ouder ben geworden? Komt het door wat lezeressen en lezers aan me schrijven? Ik weet
het niet, maar dit wordt een zeer nostalgische én persoonlijke blik in het spionnetje.
Nog vier nachtjes slapen en dan
is het alweer Oudejaarsavond. De
ﬂessen champagne liggen al op
de juiste schenktemperatuur bij
mij in huis, de slaolie voor de te
bakken oliebollen en appelﬂappen
staat met liters klaar en Albert
weet welke hapjes en andere lekkernijen hij aanstaande zaterdagochtend moet bezorgen.
Dat was vroeger wel anders op
‘mijn’ 31ste december.
Vader en moeder waren Heilssoldaat in hart en nieren; het
evangelie verkondigen stond
bij hen bovenin het vaandel.
Mijn zussen en ik lieten ze bij
hun ‘zendingswerk’ aardig met
rust, maar een half uur vóór de
jaarwisseling werd je er toch mee
geconfronteerd.

Met m’n vriendje Joop van
der Ven had ik tussen Kerst en
oudejaarsdag wel drie uitgediende
kerstbomen weten te bemachtigen
en die hadden we verstopt in het
‘trapgat’ achter de voordeur. De
bedoeling was, dat wij die ‘stapel’

kerstbomen om 12 uur ’s nachts in
brand zouden steken, maar vader
besloot om half twaalf de Bijbel te
pakken en langdradig een hoofdstuk voor te lezen.
Joop hing intussen aan de klingelbel (van der Struijs – 4 maal
bellen), maar ik mocht niet weg.
Na de Bijbellezing gingen vader
en moeder op de knieën en werd
er lang en luid gebeden. Mijn
vriend Joop was gestopt met bellen, maar nu begonnen de schepen
in de Rotterdamse havens zich
te roeren. Ik woonde zo’n 300
meter hemelsbreed van de Nieuwe
Maas; begrijpelijk dat de stem
van mijn vader soms verdronk in
het sonore geluid van de scheepshoorns.
Zo’n twee minuten voor twaalf
klonk het verlossende ‘amen’
en daverde ik van tweehoog de
houten trappen af. De kerstbomen
waren al een hoopje as, want
een grotere buurjongen had de
stapel, die Joop van der Ven in
afwachting van mijn komst al had
klaargelegd, ‘behulpvaardig’ reeds
in brand gestoken.
Herinneringen
Nu ik zo aan een gewone Oudejaarsavond van toen denk, kan ik
ook niet om het zeer grote cadeau
heen dat ik op mijn verjaardag van
1948 van mijn ouders kreeg. Een
gloednieuwe, derdehands ﬁets van
Frans fabrikaat.
In de zomer van 1949 fotografeerde vader in de Oude Plantage
mij en m’n moeder achter de ﬁets
en op de ﬁets twee van m’n zusjes.
Later kwam die ﬁets heel goed

door Aad van der Struijs

te pas, want mijn vader had een
slagerij in het/de Zwaanshals. Op
nummer 261 om precies te zin en
reeds vanaf de start van zijn bedrijfje had vader ‘buitenklanten’.
En wie mocht die ‘buitenklanten’
op vrijdag- of zaterdagmiddag
bedienen? Juist!!
Van Den Haag tot Vlaardingen
(dáár woonden mijn grootouders)
tot Schiebroek, Hillegersberg en
Crooswijk reikten wekelijks m’n
ﬁetstochten. Wat was ik elke keer
blij, als ik de winkel weer zag.
De Oudejaarsavonden thuis ble-

ven in de loop der jaren hetzelfde
als wat ze in de veertiger jaren
waren. Het enige verschil was,
dat ik met Joop van der Ven geen
kerstbomen meer verzamelde.
Daar waren we ‘te oud’ voor.
Ook al was ik groot gegroeid, een

licht alcoholisch drankje was er
op 31 december nog steeds niet
bij. Maar op straat amuseerde ik
me uitstekend met m’n oudste
en jongste zus, alsmede mijn
nichtjes.
En als ik nu vanaf de 13de étage
tijdens de Jaarwisseling over
Rotterdam kijk en ik zie voor heel
veel Euro’s de lucht ingaan, dan
denk ik “Was de Oudejaarsavondviering destijds wel zo slecht?”
Met die gedachte ga ik het nieuwe
jaar in, u allen het allerbeste
toewensend. Maak geen goede
voornemens voor 2006; maak er
het beste van!
Spionneur
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BELEEF ROTTERDAM UITTIPS IN DE STAD
Winterland Rotterdam
Noordplein t/m 8 januari
Een sfeervolle kerstmarkt waarbij
gelet is op variatie en kwaliteit.
Heerlijk slenteren langs oude ambachten, kerstartikelen in alle soorten
en maten, luxe cadeaus maar ook
lekkernijen zoals chocolade, vers gebakken pinda’s en heerlijke glühwein.
Optredens, live muziek, kerstman,
arrenslee kortom een dagje uit voor
het hele gezin.
------------------------------------------Centrale Bibliotheek
3 januari 2006:
Verkoop bijzondere
afgeschreven boeken
Sla uw slag met de verkoop van
boeken over kunst, ﬁlm, fotograﬁe,
literatuur, reizen, stoomtreinen, spoorwegen, geschiedenis en meer.
op 3-1-2006
Zaalinfo: begane grond
Centrale Bibliotheek
Hoogstraat 110
3011 PV ROTTERDAM
------------------------------------------Diergaarde Blijdorp
t/m 8 januari 2006:
MidwinterZOO
Terwijl de vorst een laagje ijs op de
vijvers tovert, kun je in Diergaarde
Blijdorp heerlijk opwarmen. De
Diergaarde wordt deze kerstvakantie
omgedoopt tot een MidwinterZOO.

In de warme monumentale Rivièrahal zijn er leuke winteractiviteiten.
Je komt daar ook van alles te weten
over dieren en planten uit het Oude
Testament. En houden Aziatische olifanten van sneeuw? Bij de dieren kun
je leuke dingen horen en vragen over
dieren in de winter. Of geniet van een
lekker winters hapje in een sfeervolle
omgeving. Verder kun je je in het
overdekte Oceanium laten omringen
door snelle haaien, prachtige koningspinguïns, speelse zeeotters en nog
veel meer kust- en oceaanbewoners.
En bewonder de olifantenfamilie en
neushoorns in het overdekte tropische
bos Taman Indah.
------------------------------------------Arminius
3 januari 2006:
Winterwarmte Verhalen
Anne van Delft brengt in haar eigen
poëtische, humoristische en scherpe
stijl vier verschillende verhalen: over
haar eigen Brabantse roots, een Rotterdamse arbeidersvrouw, een warm
verhaal uit het mysterieuze India en
een zwoel verhaal uit 1001 Nacht.
Anne van Delft is een verteller in
hart en ziel. Zij ontwikkelt diverse
vertelprojecten voor theatervoorstellingen en op locatie op platteland en in
stadswijken.
Reserveringtelefoon: info@arminius.
nu of 010-4363800

Arminius Museumpark 3
3015 CB ROTTERDAM
------------------------------------------Ahoy
5-10 januari 2006:
Rabobank Zesdaagse van
Rotterdam
De Rabobank Zesdaagse van Rotterdam is een wielerspektakel waar
topsport en entertainment samenkomen, het is een combinatie van spannende wedstrijden op de wielerbaan
en spetterende optredens van artiesten,
dj’s en licht- en lasershows. De top
van de baanelite zal deelnemen aan dit
evenement.
Reserveringtelefoon:
Ticket Service 0900-3001250 of
Ahoy’ 0900-2352469 (€ 0,45 p.m.)
Ahoy’ Rotterdam
Ahoy’-weg 10
3084 BA ROTTERDAM

Winnaars kaartjes
kerstcircus Ahoy:
M. van Deursen, Spijkenisse
A.A. van Opdorp, Rotterdam
G. van der Velde, Schiedam
G. v.d. Meer, Rotterdam
A. Stakenburg

Heeft u een bijzondere uittip? Meld het de redactie via info@deoudrotterdammer.nl

Tegen inlevering van deze bon :

20% korting
op al uw aankopen
Geldig tot en met 8 januari 2006.
Rotterdam:
Coolsingel 54, tel. 010-4135893
K. Lijnbaan 24, tel. 010-2130040
Meent 2, tel. 010-4144441

Colofon

Schiedam:
Broersvest 27, tel. 010-4268690
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -ﬂats in Groot
Rotterdam staan de krantenrekjes van de
Oud-Rotterdammer op veel plekken in de
stad en de regio.
Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam
Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven
Looiershof 1
Deelgemeente Charlois
Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde
Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Crooswijk
Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie
Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander
Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof
Romeynshof
C 1000
Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord
Briandplaats
Edah
Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn
Hesseplaats 13
Kleiweg Rotterdam
Benthuizerstraat R’dam
Mathenesserplein R’dam
Bentinckplein R’dam
Zuidplein Hoog 622
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
Buurtcentrum Tuinenhove
Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus
Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen
Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk
De dreef 83
’t Kopblok
Riederlaan 200
Konmar
Rotterdam Oosterhof
Restaurant Montmartre
Zuidplein 116
Krantenmagazijn Pit
Zuidplein
Van Rietschoten
Keizerswaard 8
Shellstation Van der Knaap
Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande
Nesselande
Gemeentearchief
Hofdijk
Archiefwinkel
Coolsingel
VVV-winkel Rotterdam
Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor
Kipstraat 20
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

Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
Middenbaan Noord 47
Kantoorboekhandel Voskamp
Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee
Binnenban Hoogvliet
De Zalmshop
In de Fuik
Pernis
Wijksecretarie Pernis
Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis
Pernis
Rozenburg
Activiteitencentr. Het Anker
Ln van Nw Blankenburg 13
Gemeente Rozenburg
Jan van Goyenstraat 1
Bibliotheek Rozenburg
Molenweg 20
Woon- en zorgcentrum
Het Baken
Grote Stern 2
Spijkenisse
Bibliotheek Spijkenisse
Breeweg 2
Metroshop
Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard van Putten
ziekenhuis
Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000
Vlinderveen 434
Edah
Winterakker 21
Nieuwstraat 161
Konmar Superstore
Sterrenhof 18
Super de Boer
Hadewychplaats 32
Vlaardingen
Bibliotheek Vlaardingen
Waalstraat 100
Vlietland Ziekenhuis
Vlaardingen
SGZ Zorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
Zorgcentrum De Meerpaal
Willem de Zwijgerlaan 2
Wijkcentrum Holy
Aristide Briandring 90
Albert Heijn
De Loper 85
Maassluis
Bibliotheek Maassluis
Uiverlaan 18
Konmar
Koningshoek
C 1000
Lang Boonestraat 31
Albert Heijn
Mesdaglaan 199
Bottelier Zonneveld
Mesdaglaan 231
De Vloot
De Vliet
Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis
Stadsplein
Bibliotheek
Stadsplein 39
Nic Visser
Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis
Capelle a/d IJ
Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek
Nachtegaalstraat 8
Edah
WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf
WC De Korf
Spar
Stad en Landschap
Wijkgeb. Gouden Regen
Gouden Regen
Super de Boer
Raadhuisplein 87
’t Kaerthuys
Cascade 1

Super de Boer
De Korf 8
Crimpenersteyn
Zandrak
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
MCD
C1000
Konmar
WC De Struytse Hoeck
Spar
Oudenhoorn
Nieuwerkerk
a.d. IJssel
Groen Schoenen
Reigerhof
Van Delft Books and Gifts
Reigerhof
Coöp Wim Bos
Kerklaan
Plus Dorrestein
Dorrestein
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
Overige
Bibliotheek
Hendrik-Ido-Ambacht
Hoge Kade 52
Bruna
HI Ambacht
WC De Schoof
Bibliotheek Barendrecht
Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34
Boekhandel Huurman
Bergschenhoek

De Oud
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De Oud-Rotterdammer is een uitgave van:
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Jaap Boogaard
krijgt Wolfert van
Borselenpenning

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

Jaap Boogaard, algemeen directeur-bestuurder van woningcorporatie De Nieuwe Unie ontving uit handen van Lucas Bolsius
(wethouder Sociale Zaken, Wijken en Buitenruimte) de Wolfert
van Borselenpenning. De onderscheiding wordt uitgereikt aan
personen die in een leidinggevende functie op verschillende terreinen activiteiten hebben ontplooid ten behoeve van de Rotterdamse samenleving.
Boogaard werkt sinds 1984 bij de Maatschappij voor Volkswoningen NV, de
voorloper van de Nieuwe Unie. Al een
jaar na zijn aantreden, werd Boogaard
algemeen directeur van Volkswoningen. Hij reorganiseerde en maakte de
organisatie in korte tijd weer ﬁnancieel
gezond.
In 1999 fuseerde Volkswoningen met
woningbouwvereniging Onze Woongemeenschap (OWG) tot De Nieuwe Unie,
met een woningbezit van circa 27.000
woningen. Boogaard werd algemeen
directeur-bestuurder. Aan het einde van
dit jaar gaat hij met vroegpensioen.
CityCorp
Naast zijn werk voor zijn eigen corporatie heeft Boogaard altijd veel tijd

gestoken in - aan de volkshuisvesting
gelieerde - organisaties en nevenfuncties
op regionaal, landelijk en internationaal
niveau. Hij was onder andere actief binnen de Federatie van Rotterdamse Woningcorporaties (FRWC), de voorloper
van de huidige Maaskoepel. Daarnaast
was hij lid van de Aedes-commissie
‘Overheid, Corporatie, Burger’ en is hij
een van de initiatiefnemers van het samenwerkingsverband CityCorp, dat het
woon- en leefklimaat in de binnenstad
tracht te verbeteren.
In de meer dan 20 jaar dat Boogaard
directeur is geweest van Volkswoningen/
De Nieuwe Unie heeft deze corporatie
bijna 2.500 woningen gerenoveerd en
circa 5.000 woningen nieuw gebouwd.
Onder andere in gebieden als De Esch,

Prinsenland en op de Kop van Zuid.
Ook het Woonhotel bij station Maashaven is een project van De Nieuwe Unie.

Wilhelmina

Investeren
Boogaard heeft zich altijd in het
bijzonder ingespannen voor de minder
draagkrachtigen in de samenleving en
zag het als de belangrijkste taak van een
corporatie voor betaalbare huisvesting
voor deze kwetsbare groepen te zorgen.
Daarnaast is onder zijn bewind het
investeren in de woonomgeving een
hoeksteen van het corporatiebeleid
geworden, waardoor een belangrijke
bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid in de wijken waar De Nieuwe Unie
bezit heeft.

Puzzel mee en win !!!
De kerstpuzzel in De Oud-Rotterdammer van 13 december leverde opnieuw vele honderden oplossingen op. Het goede antwoord was; Noorse kerstboom op de Coolsingel.
Onder de inzenders die deze slagzin vonden, heeft de redactie de prachtige prijzen
verloot.
De gelukkige winnaar van het Thermen Ridderkerk Arrangement voor twee personen is
E. Bassant uit Nieuwerkerk. De acht saunabonnen gaan naar; W. van Nieuwenhoven, H.
v.d. Zande, F. Thijsebaard, T. Kent, H.L. Hartensveld, A.M. v.d. Linden, C.T.M. Smit en
L. de Rooij.
Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
Horizontaal
1. tolk; 7. plant die in bermen groeit; 13. eikenschors; 14. sober (karig); 16. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 17. Europese hoofdstad; 20. Engels bier; 21. dicht, fijnkorrelig
kalkgesteente; 23. dik (lomp); 24. luizenei; 26. harde doorschijnende stof; 28. slaapplaats;
29. eikenhout van schors ontdoen; 31. sine loco (afk.); 33. algemeen kiesrecht (afk.); 34.
rustbank met rugleuning; 35. onderricht; 37. vraatzuchtige roofvis; 40. een (Engels); 41.
persoonlijk voornaamwoord; 43. elasticiteit; 45. paraplu (afk.); 46. indische praatvogel;
47. gewicht (afk.); 48. ruimte waarin een lijk begraven wordt; 50. aluminium (scheik.
afk.); 52. titel (afk.); 53. bekende bloemsoort; 55. erbium (scheik. afk.); 56. delfstof;
57. voegwoord; 58. meelmengsel (beslag); 60. landbouwwerktuig; 61. soort onderwijs
(afk.); 62. stoffelijke beloning (medaille-beker); 64. United Kingdom (afk.); 65. bloeiwijze;
67. landkikker; 69. rivier in Engeland; 71. windrichting (afk.); 72. eerste vrouw; 73. soort
gereedschap, 75. plaats in Noord-Brabant; 77. vrouw (lady); 79. vice-admiraal (afk.); 80.
deel van bijbel (afk.); 82. plaats in Rusland; 84. Electric Light Orchestra (afk.); 85. zuivelprodukt; 87. inktvlek; 89. hertensoort; 90. deel van een woord; 92. (koor)dans); 94. dier
behorend tot het geslacht van grote hagedissen; 96. Europeaan; 97. slagwapen met één
snede; 99. meisjesnaam; 100. frigidaire; 101. vrouwelijk beroep.
Verticaal
1. geheel (compleet); 2. reep mager spek in de buikwand van een varken; 3. jongensnaam;
4. plaats in Duitsland; 5. eminentie (afk.); 6. deel van bijenkorf; 7. ledikantje voor een baby;
8. eerstgenoemde (afk.); 9. gewas voor weiden, gazons etc.; 10. tapkast; 11. ontoegankelijk woud; 12. binnenkort; 15. soort verlichting; 18. bovendien; 19. landtong; 21. tam;
22. jongensnaam; 25. boomsoort; 27. glansverf; 30. bladader; 32. koolmonoxide; 34.
knevel; 36. selenum (scheik. afk.); 38. niet parkeren (afk.); 39. Europa-union (afk.); 40.
oriënt-express (afk.); 42. smal veelal stilstaand niet gegraven water; 44. mannelijk dier;
46. dagelijks voedsel; 47. knaagdier; 49. vlaktemaat; 51. kippeneigenschap; 52. roeipen;
54. sterk ijzerhoudende grondsoort; 58. begrijpelijk; 59. schenking (gift); 62. afgebakend
stuk grond (bloembed); 63. klein geschenk tot aandenken; 66. rivier in Noord-Brabant; 67.
familielid; 68. lidwoord; 70. rivier in Friesland; 72. (plotselinge) ontroering; 73. vestibule;
74. cylinder; 76. zeerover; 78. zie 20 horizontaal; 79. op grote afstand; 81. ten aanzien
van (afk.); 83. een en ander (afk.); 85. vignet (keur); 86. kist van open latwerk; 87. handig
(pienter); 88. Spaanse schilder; 91. ogenblik; 93. getijde; 95. reeks (rij); 97. stoomschip
(afk.); 98. muzieknoot.

57 Jaar geleden vierde koningin Wilhelmina in augustus
1948 haar 40-jarig jubileum als vorstin van ons land.
Misschien op een wat andere wijze dan haar kleindochter
Beatrix dit jaar haar 25-jarig jubileum vierde, maar ook
toen was het al een groot feest, zoals blijkt uit de foto
die De Oud-Rotterdammer ontving van mevrouw Van
Dongen. Daarop is een grote kinderschare te zien die
het jubileum uitbundig vierde in de Jacob Loisstraat. Als
bijzonderheid vermeldde zij er nog bij dat op de hoek de
ijszaak van Wolf gevestigd was en daar tegenover de bakkerij van Degenkamp. Er zullen vast mensen zijn die zich
dit nog herinneren.

De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met
de letters uit de genummerde vakjes een woord of slagzin
vormt. Als u denkt de juiste oplossing gevonden te hebben,
stuur deze dan VOOR DONDERDAG 5 JANUARI 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.
dubbel-CD met tientallen nummers van
Rotterdamse artiesten, Café Rotterdam
genaamd, waarin ook nog fraaie foto’s
van oud-Rotterdam zijn te bewonderen.

De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel enkele fraaie
prijzen onder de inzenders met de juiste oplossing.
Deze keer maken opnieuw tien mensen kans op een prachtige
1

2

3

4

5

13
17

18

19

23

24

29

30
35

41

42

48

43

44

55

9

10

21
26

38

64

65

28

33

34

39

40

45

46

51

47

52

53

61

62

66

67

72

68

73

80

85

90

86

91

92

96

69
74

79

84

75

29

34

49

24

2

40

81

91

15

12

94
98

7

75

4

17

27

84

25

11

88

20

76
82

19

56

72

101

21

85

22

53

97

83
89

95
99

101

65

71

88

93

97

63

70

81

87

100

46

54
57

60

78

12

22

27

56
59

11

16

32
37

50

8

20

31

49

7
15

25

36

58

77

6

14

Pagina 16

Dinsdag 27 december 2005

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

