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Om twee uur ging het licht uit
Uitgaan in Rotterdam is
tegenwoordig nachtwerk.
Stappen begint rond middernacht, waarna er tot
in de kleine uurtjes wordt
doorgefeest. Dat was in de
jaren zestig heel anders.
Rond een uur of acht trok
je met je stapvrienden
en – vriendinnen naar het
centrum en bezocht daar
befaamde kroegen als de
Don Kozak, de Jockey Inn
of New Orleans. Zogenaamde discobars waar
je gezellig een biertje kon
drinken bij lekkere muziek.
Maar hoe gezellig het ook
was, om twee uur ging
onverbiddelijk het licht uit
en kon je naar huis.
Harry en Henk Ballemaker waren
in die jaren de ‘horeca-tycoons’
van Rotterdam. Zij bezaten diverse
kroegen en waren daarmee voor een
fors deel verantwoordelijk voor de
gezelligheid in de stad. Opmerkelijk genoeg waren de ondernemende
broers geen Rotterdammers, maar
echte Hagenezen.
“Mijn ouders waren de eigenaar
van El Dorado op het Lorentzplein
in Den Haag. Dat kennen veel
Rotterdammers, denk ik, ook nog
wel”, vertelt Harry (60). “Ik ben
dus in de horeca opgegroeid. Wij
zijn in Rotterdam beland door mijn
broer Henk. Hij voer bij de HAL,
maar toen hij trouwde is hij aan wal
gekomen en bij Riche op het Bentinckplein gaan werken en later bij
’t Fust. Leo Passage was eigenaar
van de Pipobar en hij zocht iemand
die cocktails kon maken. Dat had
Henk bij de HAL wel geleerd en
zo kwam hij in de Pipobar terecht.
Na een tijdje was er sprake van dat

- Tijdens de verkiezingen van Miss Teenager in jazzclub New Orleans trad Europees Kampioen Berry van der Meij op met Joyce Paardekoper -

Henk en ik de Pipobar konden overnemen, maar toen dat niet doorging
zijn we zelf begonnen en hebben
we Don Kozak aan de Mauritsweg
geopend”, schetst hij de gang van
zaken.
Succes
De broers richtten hun nieuwe zaak
heel sfeervol in, met veel dierenvachten, hout en Russische attributen. Dat sloeg aan en al snel was
Don Kozak ‘the place to be’ in de
stad. Het werd zo druk dat Bertus
(die enorme portier) elke zaterdag

Hoezo niet belangrijk!!!!
Wij zijn een goudmijn!!!
Wij hebben zilver in onze haren
en goud in onze handen.
Gas in onze darmen
en stenen in onze nieren.
Lood in onze schoenen en
kalk aan onze nagels.
Staal in onze heupen en
soms plastic in onze knieën.
Vol met dure medicijnen
lijken we wel goudmijnen.
Een land met zoveel mineralen zal
het jaar 3000 wel halen.
Daarom gaan we ﬁer door het leven.
Nemen kritiek op als een spons, want
door bovenstaande rijkdom
Drijft de economie op ons!!!!

zijn handen vol had om de boel in
goede banen te leiden.
“Don Kozak was erg populair bij
veel sporters. We hadden dikwijls
bekende voetballers in de zaak
en dat trok natuurlijk ook veel
mensen.”
Het duurde niet lang voordat de
broers hun tweede zaak openden,
The Jockey Inn, die net zo succesvol werd als Don Kozak.
“Dit waren discobars waar een DJ
voor de muziek zorgde. Nee, dat
waren toen niet zulke sterren als
tegenwoordig, hoewel bijvoorbeeld
Marcel Okhuizen best bekend
was in de stad. Later zijn we ook
nog begonnen met New Orleans.
Dat was meer een jazzclub, waar
bekende sterren als Chris Barber
en Pia Beck live optraden. Maar
dat liep toch wat minder, tot het
tijdperk van John Travolta aanbrak.
De hele zaak werd omgetoverd in

een Saturday Night Fever-achtige
sfeer en werd nadien meteen een
hit”, glimlacht Harry.
Voetbaltoernooi
Achttien jaar hebben de broers het
volgehouden in Rotterdam. In die
jaren bouwden zij een reputatie op,
die niet alleen gebaseerd was op
hun horeca-activiteiten.
“Wij hebben ook veel bekendheid
gekregen door de voetbaltoernooien
die wij organiseerden. Dat waren
enorme happenings, waar zelfs
veel profvoetballers aan meededen.
Mannen als Henk van Leeuwen
en Tscheu La Ling waren vaste
gasten. Zowel in onze zaken als op
die toernooien. Bijna elke bar die
meedeed had wel een of twee profs
in de gelederen.”
Beroemd waren ook de single-avonden in New Orleans op donderdagen zondagavond. Menigeen zal daar

de liefde van zijn leven hebben
ontmoet.
“Het waren prachtige tijden, maar
heel anders dan tegenwoordig”,
meent Harry. “Wij moesten om
twee uur sluiten en dan liep de
stad leeg. Later kwamen er zaken
die onthefﬁng hadden tot vier uur,
dus dan ging men nog even door.
Natuurlijk wilden wij dat ook, maar
toen wij eindelijk de onthefﬁng
kregen, waren we eigenlijk te laat.
En amper een jaar later werd de
sluitingstijd opeens voor iedereen
vrijgegeven. Maar dat het gezellig
was hebben we vorig jaar nog eens
gemerkt, toen een oud-medewerker een reünie hield voor de oude
Jockey Inn-gasten. Het was razend
druk en weer ouderwets gezellig”,
besluit Harry opgewekt.
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TANTE POST(BUS)
Geachte Redactie,
Graag wil ik reageren op het verhaal
van L.v. Vreewijk. Hij schrijft o.a.; op
de hoek van de Hugo de Grootstraat
waar de pretwinkel zat van Moret.
Maar dat was de feestartikelenzaak
van mijn oom A.H. van Veen. Tevens
wil ik erop wijzen dat de autoveiling
niet op woensdag en donderdag was,
maar op vrijdag. De naam daarvan
was ‘Eerste Nederlandse Auto Veiling
Organisatie’, ENAVO.
C.J.M.van der Kooij van Veen
--------------------------------------------Verdronken
Ik vind het jammer dat ik geen naam
van de stoker kon vinden, want ook ik
was tijdens het gebeurde als matroos
bij P.Smit (1948/1949). Hij schrijft dat
toen machinist Duif is verdronken en
dat klopt ook, maar de eigen stoker
Toon Dries had een vrije nacht en
ook de aﬂosstoker is toen verdronken.
Maar Toon Dries kon het noodlot niet
ontlopen, want hij is later als machinist
aan boord van de sleepboot “lek”
verdronken tijdens werkzaamheden
in de bakkendienst toen hij matroos
M. Bakema wilde helpen. Hij is nooit
gevonden, alleen maanden later zijn
jasje en een loonstrookje. Dit was
belangrijk voor zijn moeder, hij was
niet getrouwd.
A. Visser, gepens. Kapt. Smit
sleepdienst
Zanglijsterstraat 179 Rotterdam
----------------------------------------------Geachte redactie,
De column van Gerard Cox in de Oud
Rotterdammer 4 over de teloorgang

van Oud Delfshaven, maakte bij mij
weer wat herinneringen los.
Getrouwd in november 1955 heb ik,
door de toen heersende woningnood,
ruim vijf jaar bij mijn ouders ingewoond aan de Korfmakerstraat op een
zolderkamertje van 3½ x 4½ meter.
Comfort was ver te zoeken en baden
deden wij eenmaal per week in de teil
op de zolderoverloop. Na drie jaar
werd onze zoon geboren, wat behoorlijk behelpen was. Om het kind niet
wakker te maken, namen wij ‘s avonds
onze radio mee op die overloop om,
gezeten op de trap, te luisteren naar de
destijds erg populaire hoorspelen van
Paul Vlaanderen.
Mijn zwager en zijn vrouw woonden eveneens bij hun ouders, op
een piepklein zolderkamertje aan de
Oranje Nassaustraat boven een klein
zeepfabriekje waardoor het hele pand
stonk naar de groene zeep. Het was
een gezellige buurt, speciaal met Oud
Jaar als er vuurwerk werd afgestoken.
Ik kan mij nog herinneren, dat in een
zijstraatje, de Compagniesstraat, enkele oude pakhuizen van de voormalige
VOC stonden. Op het Piet Heinsplein
stond een standbeeld van deze zeeheld
en in een straatje daarachter bevond
zich nog zijn geboortehuis, althans dat
werd verteld. De linkse colleges hebben, met hun afkeer van alles dat naar
vaderlandse geschiedenis zweemde,
óók deze buurt tegen de vlakte
gegooid, voor een doorgang naar de
Voor- en Achterhaven die óók via de
Schiemond uitstekend te bereiken
waren.

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.

Hetzelfde is gebeurd met de oude
koopmanshuizen langs de Rotte,
waarvan er met moeite enkele zijn
gered. Weinig mensen weten waarschijnlijk nog, dat in de jaren zestig
zelfs is voorgesteld de Rotte te dempen
om een invalsweg te maken naar het
stadscentrum. De Rotte nota bene, die
altijd nauw met de geschiedenis van
onze stad verbonden is geweest, maar
waarvan het onderhoud nog altijd
wordt verwaarloosd en die nu eindigt
in een modderpoel! Wat zou er van de
oevers van de Rotte niet te maken zijn,
met bijvoorbeeld terrasjes in de zomer
of verhuur van waterﬁetsen zoals in de
Amsterdamse grachten.
Ik vraag mij nog steeds af, wie opdracht heeft gegeven huizen te bouwen
ín het Haagse Veer? Het was een leuk
stukje water waar men, midden in het
centrum, uitstekend een kleinschalige
jachthaven had kunnen creëren. Een
feit is echter, dat fantasieloze linkse
colleges historisch Rotterdam grote
schade hebben toegebracht en ertoe
hebben bijgedragen dat veel echte Rotterdammers hun stad ontvlucht zijn.
Men probeert dit nu terug te draaien,
maar of dit zal lukken betwijfel ik ten
sterkste.
E.W.Th. Hanselman
Veenoord 368
3079 NN Rotterdam
010 – 4 82 50 52
----------------------------------------------Heyplaat,
Ik heb het stukje het Blokkendorp
gelezen en vond dat zeer interessant,
hoewel ik nog nooit van het Blokken-

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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dorp had gehoord en ik al vanaf 1971
op Heyplaat woon.
Ik ben zeer geïnteresseerd in Heyplaat
van toen en nu, ik verzamel zelf alles
wat er gebeurt op Heyplaat fFoto’s en
gegevens), maar de foto die u geplaatst
heeft klopt niet. U ziet hier de Neptunusstraat, het gedeelte tussen de DIr.
de Gelderstraat en de Courzandseweg
richting het Alcorplein (waar de RK
kerk staat).
Rob Lampen, Heyplaat
----------------------------------------------Applaus: toen en nu
Bij deze een kleine aanvulling op de
sympathieke artikelen van Gerard Cox
over de vroege cabaretactiviteiten van
dokter Pannekoek. Voordat de, zeer
jeugdige, Jop Pannekoek zijn liedjes
(met eigen gitaarbegeleiding) zong,
vroeg dokter Pannekoek het publiek
niet te applaudiseren na het optreden
van zijn zoon. Hij vond dit niet goed
voor zijn opvoeding.
Ik moet er nog wel eens aan denken als
ik op tv zie dat een of ander tv-iemand
het publiek opzweept voor een aankomend sterretje al te applaudiseren nog
vóór het doek opgaat.
Tot slot wil ik tot Gerard Cox zeggen:
in de Lantaren-zaal zat destijds niet
alleen ‘de Bourgeoisie’. Als eenvoudig
werkman heb ik - en vele werklieden
met mij - enkele jaren met zeer veel
genoegen ‘De middag van het Nederlands chanson’ bezocht.
Natúúrlijk: we zaten wel op de achterste rijen.
J. Maneij

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

/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

H.Zebregs

,%4 /0 4)*$%,)*+
,!'% ).34!002)*:%.

Wim Noordzij en Ellen Akkermans.

DENTAL KRALINGEN

Krijn de schillenboer
Graag reageer ik op de oproep van mevrouw A.C. Bakker-van Eijk in de Oud
Rotterdammer van 7 februari 2006.
Met ons gezin woonden we in de Azaleastraat, bij de Elektroweg. Het was in
de jaren zestig en Krijn de schillenboer
met zijn paard en wagen was in deze
buurt zeker een bekende verschijning.
Voor ons, als kinderen van een jaar of
tien, was Krijn onze grote vriend. Altijd vriendelijk en wat helemaal geweldig was; we mochten Krijn helpen met
het ophalen van de schillen. Overal
aanbellen en het roepen van “Schillen” om vervolgens de schillenbakken
van de mensen te legen in de wagen.
In de wagen moesten de schillen en
het brood gesorteerd worden in grote
tonnen. Niemand klaagde over de stinkende schillen of vieze handen, want
aan het eind van de rit kreeg je van
Krijn een, voor die tijd riante, beloning
van één gulden. De animo om hem te
helpen was mede daardoor groot. In
de schoolvakanties gingen we Krijn
daarom bij het begin van zijn wijk, in
de buurt van de Straatweg, opwachten
om verzekerd te zijn van een “baantje“
voor een paar uur. En natuurlijk was
het ook geweldig om op de bok van
de paard en wagen te zitten en door de
buurt te rijden. Krijn de Schillenboer
een markant ﬁguur uit mijn jeugd.
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Meneer Moulijn in de schoolkrant
De meeste lezers zullen het fenomeen schoolkrant nog wel kennen. Wij
hadden er op de Park Rozenburgschool voor Mulo aan de Oudedijk in Kralingen ook een, getooid met de welluidende naam de Ganzeveer. Een keer
in de zoveel weken gingen onder anderen Rutger van Elven, Jan-Peter
van Ginkel, Arnold Molenaar en ik naar school, waar we in een veredelde
werkkast het blad stencilden, nietten en vouwden.
Het staat mij voor de geest dat voornamelijk docenten het blad volschreven; wie de
stencils intikte weet ik echt niet meer. Dat
zou een leerling of leerlinge geweest kunnen
zijn, want een aantal had wekelijks een middag typeles bij het gerenommeerde instituut
Schoevers.
Toch wilde ik ook wel eens een stukje
schrijven en liet dat mijn bankgenoot (in die
tijd deelde je met z’n tweeën een bank), Jaap
Sneep, weten. Die voelde er ook wel voor en
aangezien we beiden gek waren van voetbal,
wilden we natuurlijk per se een voetballer
interviewen. In die tijd, eind jaren zestig, kon
dat er maar één zijn: mister Feyenoord, Coen
Moulijn, in onze ogen de beste linksbuiten
van Nederland.
Wij met ons idee naar adjunct-directeur Henk
van Schaardenburg, de drijvende kracht
achter de schoolkrant. Hij vond het een prima
idee, als we maar netjes een afspraak maakten
en ons goed zouden voorbereiden.
Vragen bedenken
Na die raadgevingen gelijk het stadion gebeld
en gevraagd of mijnheer Moulijn er was. We
troffen het, want hij was net onder de douche
vandaan na een training. Hij vond een interview prima en de afspraak was snel gemaakt;
de daaropvolgende woensdagmiddag in Het

Kuipje, het spelershome van Feyenoord.
Toen dat was geregeld waren we dagenlang
bezig vragen te bedenken en op te schrijven.
We spraken af dat de een de vragen zou stellen en de ander de antwoorden zou noteren.
De andere week was het een spannende
woensdag. Na de lessen snel een boterham
gegeten en vervolgens op de ﬁets richting de
Maasbruggen en het Feyenoord-stadion.
We meldden ons netjes op tijd in Het Kuipje,
maar van Moulijn nog geen spoor. Die was
zich nog aan het omkleden, wat ons de tijd
gaf ons te vergapen aan de andere idolen
die er in het ‘wild’ rondliepen, zoals Eddie
Pieters Graaﬂand, de beste keeper van Nederland, Hans Kraaij, Cor Veldhoen, Guus Haak,
wiens nichtje Lydia bij ons in de klas zat, Reinier (Beertje) Kreijermaat en Moulijns maatje
op de linkervleugel Frans Bouwmeester.
Een prettig gesprek
Uiteindelijk kwam de maestro zelf opdagen.
We gingen aan een tafeltje zitten en het werd
een prettig gesprek, zoals ze dat tegenwoordig noemen.
Na aﬂoop namen we met een ferme handdruk
afscheid van meneer Moulijn en beloofden
persoonlijk een exemplaar van de Ganzeveer
met het interview te komen brengen.
Dus peddelden we enkele weken later weer

- De legendarische Coen Moulijn (l) liet menige back zijn hielen zien -

naar Rotterdam-Zuid met drie exemplaren
van de Ganzeveer bij ons. Een voor Coen
Moulijn en de twee andere voor onszelf,
maar dan te voorzien van een handtekening
van Moulijn. Gelukkig was onze ‘held’ er en
kwam alles goed.
Warme worst
Jaap en ik hebben Coentje nog een paar keer
in De Kuip zien schitteren. Een keer met
Rutger, Jan-Peter, Arnold en Jaap’s broer Aad
tijdens Feyenoord-NEC, die de rood-witten
met ruim verschil wonnen. Van die wedstrijd
zelf is me niet zo veel bijgebleven, wel van

CCtje Dokter Pannekoek (slot)

c foto burosolo.nl

Er is maar een Leidseplein, er is maar ene Jordaan,
Er is maar een Amsterdam, en da’s genoeg.
Want denk eens aan die ingenieurs,
Dat zou wat zijn met nog zo’n beurs,
Nog een stadhuis en nog een tunnel voor de boeg.
Er is maar ene Ko van Dijk, dat zou te veel zijn, twee tegelijk,
Een Max Tailleur, dat is toch wel iets jammers…
Er is gelukkig maar een Sjonnie, want als er nog een was, dat konnie,
Maar er zijn altijd nog verdraaid veel Amsterdammers.

Cox Column

Dat is nog een tekst van Marinus
van Henegouwen, die ik veel heb
gezongen in mijn begintijd, toen ik
met Jan Willem ten Broeke in Delft
een cabaretkelder exploiteerde,
onder het restaurant “De Prinsenvloot”. Want toen ik eenmaal professional was geworden, beroeps
zogezegd, trok hij geenszins zijn
handen van mij af. Ik schreef toen
al veel zelf, maar een goede tekst
was altijd welkom en die kreeg ik
van hem als ik er een nodig had.
Hij rekende daar 100 gulden voor,
alleszins redelijk, hoewel het voor
mij een astronomisch bedrag was.
Maar dat geld bracht het natuurlijk
altijd op, dat had ik al gauw in de
gaten. Rinus heeft het altijd jammer
gevonden dat ik van mijn “poëtische liedjes bij de guitaar” lang-

zaamaan overstapte op het cabaret
en de mensen aan het lachen of aan
het schrikken maken. Dat is altijd
zo met aanhang, die wil nooit dat je
wat anders gaat doen dan waarvoor
ze je bewonderen. Toen ik later
succes kreeg op de hitparade viel
de hele cabaretkliek weer over me
heen. Toen ik ’66 naar het cabaret
Lurelei ging, vond Pannekoek dat
heel jammer. Maar je moet altijd
doen wat je hart je ingeeft, na
goede raad afgewogen te hebben,
en het is natuurlijk achteraf goed
dat het zo gegaan is.
In de Prinsenvloot maakte ik voor
het eerst kennis met het commerciele denken. Wij waren daar natuurlijk alleen maar door die mensen
naar toe gehaald opdat zij meer
eten zouden gaan verkopen. Maar

de omstandigheden. We zaten tweede ring,
dubbel D geloof ik, en het was smerig koud.
Van het spel kreeg je het ook niet warm, dus
zochten we ons heil maar in de befaamde
warme worsten. Die smaakten goed, maar
echt warm kreeg je het er niet van. En ook
de gedachte aan de ﬁetstocht terug naar huis
maakte de stemming er niet beter op.
Jaren later heb ik als professioneel journalist
wel meer grootheden uit de sport geïnterviewd, maar zo’n eerste keer vergeet je toch
nooit. Zouden Coen Moulijn en Jaap Sneep
het zich nog herinneren?
Peter van Zwienen

wij wilden een mooi programma
maken. Dus als er dan halverwege
de avond een groepje eters de trap
af de kelder in zakte, zat daar al
een aardig slokje in en werd het
soms een behoorlijk gevecht om de
aandacht. En daar waren wij niet
zachtzinnig in. Daar heb ik leren
werken met de mensen op mijn lip,
en iemand voor mij de mond leren
snoeren die denkt dat ‘ie leuker is.
Op den duur ging het daar lopen en
werden we beroemd. De eigenaar
van de zaak heette Kooreneef, een
keiharde zakenman, maar geestig
en met veel gevoel voor humor.
Het was een klein mannetje, en hij
reed in een supergrote Amerikaan.
Daarin was ruimte voor wel acht
deuren, maar hij had er maar twee.
“Waarom…”, zo vroegen wij eens,
“… meneer Kooreneef, heeft u
maar een tweedeurs?” Hij antwoordde met zijn hoge piepstem:
“Weet je waarom ik een tweedeurs
heb? Omdat mijn vrouw een vierdeurs wil…”
Dokter Pannekoek, alias Marinus van Henegouwen, mijn
“ontdekker”en mentor in mijn
beginjaren, heb ik later niet zo veel

meer gezien. Hij had een bijzonder interessante vrouw, Katuscha
geheten, en behalve zoon Jop nog
een stuk van een dochter, Mascha,
die ik helaas niet aan durfde te
spreken, en toen was ze ineens
getrouwd. Ik neem aan dat hij op
een gegeven moment is gepensioneerd, en volgens mij had hij een
huis in Italië en zullen ze veel daar
gezeten hebben. Een saillant detail
herinner ik me nog: hij had er eind
jaren vijftig vast op gerekend dat
hij Irma la Douce zou mogen vertalen, niet ten onrechte gezien zijn
reputatie bij het Rotterdams Toneel.
Maar zoals dat zo dikwijls gaat
hier in Cultureel Rotterdam, daar
hebben ze toen twee Mokummers
voor genomen (die dat heel slecht
hebben gedaan).
Hij is, ik meen een jaar of tien
geleden, overleden. Zijn liedjes zijn
er nog.
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Watersnood
Mijn schoonvader, Paul Letterie, was bij de
vrijwillige brandweer. In de Tweede Rosestraat
was het uitrukwagentje. Waar nu de remise van
de metro is, stond een zogeheten pisbak. Deze
was van gietijzer en stonk vreselijk. Naast de
pispak stond de patatkraam van Den Dunnen.
Daar verzamelden wij ons altijd om naar de
bios te gaan. Dit was altijd de Colosseum of
de Harmonie in de Gaesbeekstraat. Deze foto,
waar de huisjes onder water staan, is genomen
op de Laagjes

Het Oostelijk zwembad
De Vrije Rotterdammer schreef over het Oostelijk
zwembad dat dit misschien nog drie jaar blijft,
maar, als er geen verandering komt, moet sluiten.
Dan gaan je gedachten naar vroeger.
Mijn vriendin en ik zijn daar
op zwemles geweest, ongeveer
70 jaar geleden. Wij zijn nu
beiden tachtig en al zeventig
jaar vriendinnen. Wij waren
allebei een nakomertje, onze
moeders waren in de 50 en
toen was je al aardig oud.
Van de Berkelselaan moesten
we lopen naar het zwembad.
Dat was heel gewoon voor die
tijd. Geld voor vervoer was er
niet, maar zwemmen moesten
we leren. Helaas hebben wij
dáár nooit een diploma kunnen
halen. Dat is later wel gebeurd
bij schoolzwemmen op de
lagere school.
Als we bij het zwembad aankwamen, moesten we een poos
in de rij staan, want je werd
met een paar tegelijk binnengelaten. Aan de kassa liet je je
abonnement zien en dan kreeg
je een zwart badpak, een witte
badmuts en een handdoek mee.
Het was alleen vervelend dat je

bijna nooit een passend badpak
kreeg. De ene keer hing het op
de knieën of het zat zo strak dat
je billen er onderuit kwamen.
Erg vonden we dat.
Aan de hengel
Wij kregen ook niet echt
zwemles, want wij waren
zonder moeder of vader. De
kinderen wiens ouders op de
tribune zaten te kijken, hingen
al gauw aan de hengel; wij
langs de kant aan de reling en
soms mochten we droogzwemmen op een krukje.
Een héél enkele keer, als we er
om durfden te vragen, mochten
wij ook aan de hengel. Het is
nu niet meer voor te stellen, die
nederigheid van kinderen toen.
Toen ik verhuisde naar zuid,
moest ik wel met de tram; een
kinderkaartje kostte toen één
dubbeltje. Ik zal nooit vergeten
dat ik een keer honger had. Ik
keek in mijn portemonnee en

Theo Kessenich

waarachtig, er zaten twee dubbeltjes in. Ik een chocoladereep
gekocht en lekker opgepeuzeld. De tram kwam aan en ik,
voldaan, erin. De conducteur
gaf mij een kaartje en ik pakte
het tweede dubbeltje. Wat een
schrik! Het was geen dubbeltje, maar een halfje (dat is een
halve cent). “Ja, dan moet je eruit “, zei hij. Ik zag ineens die
lange wandeling naar zuid voor
me. Het huilen stond me nader
dan het lachen. “Ja jongedame,
er zit niet anders op.” “Mag ik
hier in dit hoekje blijven staan,
het is zo ver en het wordt al
donker”, smeekte ik. Ik heb

A GE N C Y
s /OGLASERBEHANDELING
s 4ANDHEELKUNDE
s (AARIMPLANTATIE
s %STHETICA
(OGE KWALITEIT VOOR EEN LAGE PRIJS
-ETRA !GENCY
0OSTBUS 
 !# 6LAARDINGEN
4EL&AX    
'3-    
INFO METRANL
WWWMETRANL

waarschijnlijk zo verdrietig
gekeken, dat een in mijn ogen
keurig geklede heer zei: “Hier
meisje, heb je van mij een
dubbeltje.” Wat was ik die
heer dankbaar. Hij glimlachte
en een paar haltes verder
ging hij eruit. Ik zwaaide naar
hem en weer glimlachte hij.
Misschien was hij zelf ook blij
dat hij een kind gelukkig had
kunnen maken. Ik zal het nooit
weten.
E.Groenendaal
Moliéreweg 157
elly-groenendaal@zonnet.nl
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 7”
Er zijn heel wat tanden kapot gebeten op de Waar was dat nou-foto
van vier weken geleden. Men zocht het wel bijna allemaal bij een
brug die over de Schie ging, maar soms ging men te ver de stad in.
Daarom dat de Heulbrug, verbinding tussen Bergweg en Walenburgerweg, afvalt. Maar ook de Hoge Brug, tussen Rotterdamse
Rijweg en Spaanse Polder moet fout gerekend worden.
Wij moesten de brug zoeken aan het einde van de Abraham van
Stolkweg; het was de brug over het Schie-Schiekanaal en gaf
aansluiting op de rijksweg naar Den Haag. Je moet bij het huidige
knooppunt Kleinpolderplein erg veel fantasie hebben, om te weten
dat het er in 1948 uitzag als op de raadfoto.
“Volgens mij is het de brug die in
Overschie ligt waar ik zo nu en
dan in 1965/66 overheen reed met
RET-bus van lijn 60 (Schiedam
Broersvest - Station Noord). In de
brug lag tramrails omdat het een
afgedankte brug was uit Rotterdam
(ik weet niet meer of het de Lage
Erfbrug of Mathenesserbrug was),
maar zoiets staat me bij. Zekerheid
heb ik daar niet van. Als dat zo is
dan heb ik met mijn toekomstige
vrouw op die brug de jaarwisseling ‘65-’66 doorgebracht. Ik had
nachtdienst op deze buslijn en kan
mij nog heel goed herinneren dat ik
van de bevolking uit na de jaarwisseling overvoerd ben met oliebollen en vele andere lekkere dingen
en uitbundig gelukkig nieuwjaar
ben gewenst. Wat de naam van
de brug was, is mij niet meer te
binnen geschoten.” Aldus de heer
Th.J.Lambregts uit Heerenveen.
“Naar mijn mening was het de brug
over de Schie bij kruising Gordelweg en Abr. van Stolkweg, waar nu
het Kleinpolderplein is. Ongelooflijk zoals dit veranderd is. Ik heb
in 1953, 1954,1955 daar nog in de
Schie gezwommen. We sprongen
dan van deze brug of een andere in
de Schie waar allerlei bootjes lagen
en dukdalven stonden”, zo weet
Rob le Noble uit Capelle aan den
IJssel te vertellen.
Rien Zegers uit Rotterdam vertelt:
“Volgens mij is het de brug over

het Schie-Schiekanaal, vanaf de
Abraham van Stolkweg naar de
West-Sidelinge (Overschie). Over
de brug zie je aan de linkerkant de
huizen nog van de West-Sidelinge.
Op dit punt is nu het drukste klaverblad van Nederland: “het Kleinpolderplein”, met A 13 en A 20. In
de jaren ‘50, om precies te zijn van
1952 tot 1955 heb ik in Overschie
op school gezeten, op Mulo B1 “De
Lijnbaan”. Ik heb veel over deze
brug geﬁetst vanuit Delfshaven.
Alleen als het zeer slecht weer was,
nam ik bus B, vanaf het Mathenesserplein, die reed naar Overschie
over deze brug. “De Lijnbaan” zat
in 1952 in de Duyvesteinstraat,
direct deze brug over links en de
Burg. Josselin de Jonglaan op
(Kleinpolder-West). Vanaf 1953
was de school eerst aan de Abtsweg
(Kleinpolder-Oost), brug over naar
rechts, naast café-rest. Schanswijck, later is de school weer
verhuisd naar Kleinpolder-West aan
de Baanweg en werd de school een
MEAO. Nu is het schoolgebouw
aan de Baanweg gesloopt. Ik heb
veel aan deze brug gedacht en kan
mij niet voorstellen, dat het in de
jaren ‘50 zo rustig was. Nou rustig,
niet altijd, want de Abraham van
Stolkweg was ook de verbinding
van Den Haag via Aelbrechtskade,
Rochussenstraat en Maastunnel
naar Dordrecht enz”.
“Als oud Overschieënaar komt

TOEN
deze foto mij heel erg bekend voor,
als je van Overschie naar de stad
ging moest je letterlijk wel over de
brug komen.
Het is namelijk de Blijdorpbrug
over het Schie-Schiekanaal. Op
deze plaats is tegenwoordig het
Kleinpolderplein. De foto is
genomen vanaf de Abraham van
Stolkweg, met rechts de Kanaalweg. Op de achtergrond over de
brug zie je aan de linkerzijde de
huizen van de West Sidelinge en
rechts de oude boerderij van Van
Vliet; op deze plek staat nu een
ﬂat met daarop de reclame van
Van Leeuwen Buizen. De tramrails
dateren nog van stoomtram, later de
paardentram. Tussen 1884 en 1890
reed deze tram tussen Rotterdam
(Slagveld) en Overschie (Dorpstraat). Op 14 december 1890 reed
de eerste paardentram nr 6; deze
lijn werd uitgevoerd door de Rotterdamse Tramweg Maatschappij in
mei 1924 reed de laatste paardentram. Deze werd vervangen door
een motortram die is blijven rijden
tot 1928, eerst een uurdienst, later
werd dat een kwartierdienst”. Deze
informatie komt van de heer N.van
Rossen uit Rotterdam.
Kort maar krachtig is Max Geene:
“De brug op de foto bevond zich
op het einde van de Abraham van
Stolkweg en verbond deze weg met
de Rijksweg naar Delft, de tegenwoordige A 13.”

In de vorige uitgave van De Oud-Rotterdammer stond bij het
verhaal over de schoolperikelen van Wil Ketting een foto van de
Insulindestraat met de Bilderdijkschool. Deze foto heeft voor
nogal wat discussie gezorgd. Diverse lezers wisten met zekerheid te melden dat dit absoluut de Insulindestraat niet KON zijn.
Ter motivatie voerden zij aan dat er in de Insulindestraat NOOIT
een tram heeft gereden, dus dit moest een andere straat zijn.
punt een stukje door op enkelspoor
en vertrok daarna weer om via een
wissel op een ander spoor terug te
rijden. Wie de foto goed bestudeert,
kan het laatste stukje enkelspoor
zelfs zien op de foto.
Het gebouw op de hoek is in de oorlog door een bom getroffen en daar

Mieke Stoep-de Bert uit HendrikIdo-Ambacht heeft het helemaal
niet mis: “De plaat doet mij denken
aan de brug waarmee je vanaf
de Kanaalweg, rechts op de foto
en de Abraham van Stolkweg in
het midden het begin c.q. eind
van Rijksweg 13 kon bereiken.
Er vanuit gaande, dat ik het goed
geraden heb, ben ik vaak over deze
brug gegaan om in de stenenopslag
na de brug direct links te spelen of
naar Dokter Treurniet te gaan, die
aan het begin van de Rotterdamse
Rijweg woonde en nog niet eens zo
heel lang geleden met zijn praktijk
is gestopt. Ik woonde destijds in
de Goutstraat, een zijstraat van de
Abraham van Stolkweg. maar ik
kan het ook volslagen mis hebben”.

“De oplossing van de foto #7 is :
De foto is genomen vanaf the Abraham van Stolkweg en over de brug
begint de “Rijksweg #13” naar
Den Haag, en als je voor de brug
rechts af gaat dan ga je de Stadshoudersweg op richting centrum.
Het water waar deze brug over gaat
is het “Schiekanaal””,schrijft Jack
Vanderheyden uit Canada.
Jack, laat even jouw postadres
weten en de Rotterdamse verrassing komt jouw kant op. Bedenk
wel, dat je nu deze redacteur op
kosten jaagt! In Internet zet men
dan een ;-)

Nieuwe opgave

Nu reeds de mededeling, dat de vorige Waar was dat nou-foto veel en
veel te moeilijk is geweest. Het aantal goede en foute oplossingen laat
zich op al mijn vingers en tenen tellen.
De foto die ik nu presenteer, zal bij velen een lichtje doen branden. C &
A was in dit winkelcentrum te vinden, maar ook Rutecks. Ter Meulen is
op de foto te zien, maar mijn lievelingswinkel Meyer en Blessink niet.
Toch zat deze winkel ook in dit centrum.
Waar was dat nou?
Oplossingen uiterlijk 20 maart 2006 zenden aan
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam

Insulindestraat

Die lezers hadden het mis. Het was
wel degelijk de Insulindestraat en
daar heeft ook écht een tram gereden. Van 1930 tot 1933 was er in het
voorste deel van de Insulindestraat
bij de Bergweg een tijdelijk eindpunt
van tramlijn 6. De tram draaide een
eindje de straat in. Reed na het eind-

NU

is later nieuwbouw verrezen. Leuk
detail is nog dat op de foto enkele
pijlen zichtbaar zijn. Die wijzen de
plek aan waar agenten bezig waren
een onderzoek te verrichten naar een
kort tevoren gepleegd misdrijf. Welk
misdrijf dat is, hebben we helaas niet
kunnen achterhalen.

Ook via Internet zijn inzendingen welkom. Hier geldt dezelfde sluitingsdatum, maar een ander adres: waarwasdatnou@xs4all.nl
U weet toch, dat via http://dit.is/rotjeknor uitgebreid op deze fotowedstrijd wordt ingegaan?

Pagina 6

Dinsdag 7 maart 2006

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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

Uittips

Bovenop de
schillen en kliekjes

Jubileumconcert
The Green Forest Selection

Ik ben geboren in de Van Galenstraat, waar ik
heb gewoond tot wij in 1949 zijn verhuisd naar de
Bruinstraat. Ik weet nog dat ik mocht meerijden op
de kar van schillenboer Janus, bovenop de schillen en kliekjes. M’n moeder was niet zo blij als
ik weer eens stinkend thuiskwam. Een à twee keer per week denderde er een kudde koeien
door de straat, op weg naar de veemarkt. Daar was ik zo bang van, dat ik een straatje om liep.
Ik knikkerde veel en als ik weer eens
veel gewonnen had, zette ik het doosje
in de gang. Totdat het een keer gestolen
werd door ene Johnny Zoet. Dat vond
ik heel erg, want het was alles wat ik
had.
Ik zat een keer op mijn vriendin Truusje Klein te wachten op het stoepje, toen
er een grote rat naar m’n keel sprong.
Ik gillen natuurlijk en gelukkig kwam
er net een orgeldraaier langs die de
rat van mijn borst aftrok en in de goot
schopte. Sindsdien ben ik panisch voor
ratten.
Toen wij in de Bruinstraat woonden,
ging ik naar de School met de Bijbel
in de Zoutziederstraat. Ik herinner mij
nog juf Weber, juf Stolk de strenge
handwerkjuf, juf Van de Boef die zo
tekeer kon gaan en meester Van Gein,
die een pijp rookte. Ik kon daar niet
tegen vanwege mijn bronchitis. Ik was
daardoor ook veel ziek thuis. Meester

Van Gein kwam mij een keer thuis
opzoeken met een zak sinaasappels.
Dat vond ik heel aardig van hem en
twee dagen later zat ik weer op school.
“Zo”, zei hij, “die appeltjes van oranje
hebben jou goed geholpen.” “Nee
hoor”, zei ik, “m’n moeder heeft ze
opgegeten.”
Potloodventer
Op een dag was ik met m’n vriendin
Anneke Hageraats aan het rolschaatsen, toen er een man op ons af kwam.
Dat bleek een potloodventer te zijn. We
vlogen weg. De volgende dag kwamen
we hem weer tegen en wilde hij weer
het kunstje ﬂikken. We hebben toen de
politie gewaarschuwd en hij werd ook
opgepakt.
Vanaf mijn twaalfde jaar ging ik veel
met baby’s uit de buurt wandelen. Zoals met Karin, Josje en Petra van Loon
uit de Gijsingstraat. Die zou ik graag

nog eens willen ontmoeten. Op mijn
veertiende moest ik van de huishoudschool af om geld te verdienen voor
ons gezin. Ik kwam ik bij de familie
Stoffels in Hillegersberg terecht. Het
was hard werken, maar ze waren best
lief voor me. Ik heb daar tot m’n negentiende gewerkt en moest toen weg
wegens ziekte van de heer des huizes.
Ik ben toen in de Gouvernestraat, bij
Ons Huis, terechtgekomen en heb daar
gewerkt tot aan m’n trouwen.
Op onze trouwdag was er een taxistaking. Moet je je indenken; twee dagen
voor je trouwdag komen ze zeggen;
“Meneer Oldenburger (mijn man),
wij rijden niet verder dan de rand van
IJsselmonde.”Hij heeft toen alles op
alles gezet bij vrienden en familie om
toch op tijd naar het stadhuis te komen
en wij zijn na bijna 41 jaar nog altijd
bij elkaar.”
Margaretha van Erk

Het koor The Green Forest Selection verzorgt zaterdag 18
maart een jubileumconcert in het Theater aan de Schie met
Spaanse melodieën. Hierbij werken mee; het Koninklijk
Dordrechts Mannenkoor o.l.v. Hans v.d.Toorn, orkestvereniging Wilton uit Schiedam o.l.v.Jean Gruter, Ank Geul,
pianiste en het ﬂamengo danspaar Los de Malaga. Wij
zingen vrolijke Spaans getinte liedjes en stukken uit zarzuela’s, Spaanse volksoperettes.
De muzikale en artistieke leiding is in handen van onze
dirigent Robert Verheul.
Toegang € 12,50. Aanvang 20 uur, zaal open 19.30 uur.
Kaarten aan de kassa en per tel. 010-4704016 verkrijgbaar.
The Green Forest Selection
J.Oreliosingel 85
3122 CN Schiedam (010-4710513)
-----------------------------------------------------------------------

Till we lose it
Op 18 maart om 20.30 uur beleeft de dansvoorstelling ‘Till
We Lose It’ van Meekers Uitgesproken Dans haar première
in de Rotterdamse Schouwburg. Een reis door de gedachten
en emoties van een paar dat in de tijd verdwaald is, voor
wie verleden, heden en toekomst door elkaar lopen.
‘Madness is a blessing in disguise’ ondertitelt Rosenfeld
zelf hun duet. De dansvoorstelling verwijst niet alleen naar
het boek Don Quichot van Miguel de Cervantes, maar
tevens naar persoonlijke ervaringen met ouders en familie,
hindernissen en onmogelijkheden van de middelbare
leeftijd en de rijkdom en de diepte van de gevoelens die
zij daarin vinden. Rosenfeld en Teixidó delen een lange
traditie van duetten met autobiograﬁsche elementen die een
afspiegeling is van hun gezamenlijk leven als artiesten en
als man en vrouw.

Centrum Massage
Preventie en ontspanning
Door gedipl. masseur
Voor informatie en afspraken

010 - 4139847
NIEUW & OCCASIONS

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

www.citoautobedrijf.nl

Venrooy Tandtechniek

Boek “Rob Babyboomer”
(ISBN 90-9018243-8)
Prettig vlot geschreven sfeervol tijdsbeeld van de
periode 1945 tot heden van de geboren Rotterdammer
Robert van Leeuwen. Alleen voor de lezers van dit blad
blijvende aanbieding € 13,95 incl. verzendkosten, te
storten op gironr. 2892804 t.n.v. “EGO”-BarendrechtUitgevers te Barendrecht. Moet U gelezen hebben! Ook
een leuk cadeau voor Uw familie in het buitenland.
Voor meer informatie: www.rob-babyboomer.nl

D.R. Venrooy, tandprotheticus

“EGO”-Barendrecht

KUNSTGEBITTEN
O
O
O

Uitgevers

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Raadhuisplein 4
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Klavecimbelweg 13
2992 ND Barendrecht

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies
Rotterdam e.o.
Dag en nacht
bereikbaar
Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV
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In de Zaagmolenstraat begon de ‘Victorie’ voor Correct

Harry de Jong sr:
“Wij zijn nooit van onze
formule afgeweken”
In de moordende concurrentiestrijd op de elektronicamarkt is Correct altijd ﬁer overeind gebleven. Zonder
concessies te doen aan de formule, die tot op de dag van
vandaag succesvol is gebleken. Dankzij die formule, de
durf én de inzet van de familie De Jong groeide het oorspronkelijke winkeltje in de Zaagmolenstraat uit tot een
grote elektronicaspeciaalzaak met landelijke bekendheid.
Correct is nog àltijd een echt familiebedrijf. De dagelijkse leiding is
tegenwoordig in handen van Frans
junior, kleinzoon van oprichter
Frans senior. Kleindochter Kitty

- De eerste televisie was niet meer
dan een rond glazen oog -

neemt de Personeelszaken en Public
Relations voor haar rekening en
kleinzoon Harry junior is verantwoordelijk voor de automatisering
in het bedrijf.
Maar tussen Frans senior en Frans
junior kende Correct de grootste
bloeiperiode onder leiding van
Harry de Jong senior.
“Mijn vader Frans voorzag omstreeks 1940 een grote toekomst
voor de radio en begon op 3 april,
vlak voor het begin van de oorlog
dus, in de Zaagmolenstraat een
winkel in radio’s, stofzuigers en
elektrische wasmachines”, opent
Harry het gesprek in het Radiomuseum aan de Ceintuurbaan.
“Door de oorlog kwam het nauwelijks van de grond. Direct na de

- Harry de Jong sr. is trots op het radio- en televisiemuseum waar je je eerste radio terug vindt -

oorlog waren er weinig of geen radio’s. Ja, deze loods, waarin wij hier
nu zitten (een oude loods van Van
Gend & Loos/red) stond vol met
door de Duitsers gevorderde radio’s.
Wel frappant dat in deze loods nu
juist het Rotterdams Radiomuseum
is gevestigd”, glimlacht hij.
Bloei
Tegen de verdrukking in slaagde
Frans senior erin de winkel open
te houden en langzaam maar zeker
ging het beter.
“In 1950 konden we een aangrenzende winkel kopen en begon de
uitbreiding. In die periode ben ik
zelf in de zaak gekomen. Ik had
veel geleerd van zelf radiootjes bouwen en een opleiding gevolgd aan
de Radiotechnische school Steehouwer aan de Graaf Florisstraat.
Daardoor kon ik de reparaties doen
en al snel schakelden we nog enkele
medestudenten van mij in die ook
oude radio’s opknapten. Dat was het

Uit
Uit het
het leven
leven gegrepen.....
gegrepen.....

“Het einde van Koolhoven”
Op 1 juli 1946 (60 jaar
geleden) is Frits Koolhoven, bekend als de
vooroorlogse Rotterdamse vliegtuigbouwer
op Waalhaven, door een
hersenbloeding overleden.
Na de bevrijding in 1945
werd hij vanwege zijn NSBlidmaatschap gevangen gezet
in het Sectorkamp Halfweg
bij Haarlem. Vele burgers van
Kaageiland, waar hij destijds
woonde, ondertekenden een
gratieverzoek, omdat Koolhoven
in de oorlogsjaren geen actieve
rol in de NSB vervulde en zelfs
mensen zou hebben geholpen
met onderduiken. Zodoende
kwam Frits Koolhoven, die in
1886 werd geboren, eind 1945
op vrije voeten, tot het fatale
moment een half jaar later. Verbazingwekkend blijft het feit dat
iemand, waarvan zijn vliegtuigfabriek op Waalhaven in mei
1940 met bommen geheel werd

- Vliegveld Waalhaven -

verwoest, zich daarna kan aansluiten bij de daders daarvan. In
het boekwerk “Koolhoven een
vergeten legende” van uitgever
De Bezige Bij, wordt daarvoor
een reden aangevoerd. Het blijkt
dat Koolhoven voor de oorlog
zaken deed met de tegenpartij
van de fascisten van Franco
in de Spaanse Burgeroorlog.
Zijn naar Nederland gevluchte
socialistische en joodse Spaanse
vrienden werden dan ook na
de bezetting van Nederland als
ongewenste vreemdelingen het
land uit gezet. Koolhoven werd
korte tijd later door een relatie in

Spanje gechanteerd door te dreigen de rol van hem bekend te
zullen maken aan de Duitse fascisten-vrienden van Franco. Ter
zelfbescherming is hij toen lid
geworden van de NSB, zo gaat
het verhaal. Door deze stap te
maken verspeelde hij echter zijn
plaats in de geschiedenis van
de vliegtuigbouw in Nederland.
Koolhoven maakte drieduizend
vliegtuigen waarvan zijn FK.8jager met zeventienhonderd
stuks het meest verkochte type
is dat ooit door een Nederlandse
constructeur is ontworpen.
Leen van Vreewijk

begin van onze technische dienst,
die nog altijd het paradepaardje is
van Correct. Hoewel ik dacht zelf
lekker met techniek bezig te kunnen
blijven, heb ik op een gegeven moment de zaak overgenomen doordat
mijn vader ziek werd.”
Vooruitstrevend
Hij bleek een vooruitstrevend
ondernemer. Spoedig verschenen
de eerste televisies in de winkel en
op radiogebied kon je bij Correct
allerlei buitenlandse merken kopen
die vrijwel nergens te koop waren.
“Ik ben al heel vroeg buitenlandse
beurzen gaan bezoeken en heb de
hele wereld afgereisd. Ondertussen groeide het bedrijf van dat ene
winkeltje uit tot een bedrijf dat
twaalf panden in beslag nam in de
Zaagmolenstraat. Dat werd ook te
klein en toen wij in 1973 de kans
kregen het oude ‘Victoriatheater’
aan de Bergweg te kopen, zijn we
verhuisd. Het vergde een enorme

verbouwing. De oplopende vloer en
het balkon moesten eruit. Ik weet
nog dat de mooiste stoelen uit de bioscoop naar Sparta zijn gegaan. Die
hebben er nog lang plezier van gehad. In die jaren 70 hebben wij de
tijd natuurlijk wel mee gehad. De
elektronicamarkt groeide enorm,
mede door de komst van de Japanners. Daar hebben wij aardig van
geproﬁteerd. Momenteel hebben
wij 300 medewerkers. Van de 20
vierkante meter in de Zaagmolenstraat zijn we naar dertigduizend
gegaan, inclusief Correct Business
Electronics aan de Ceintuurbaan.
Maar wat in al die jaren onveranderd is gebleven is ons gevoel voor
service, onze befaamde technische
dienst én, en dat is erg belangrijk,
de betrokkenheid bij ons bedrijf,
die niet alleen bij de De Jong’s aanwezig is, maar die je ook bij al die
medewerkers van Correct proeft”,
besluit Harry trots.

Nieuw Rotterdams
projectfonds
Nieuw Rotterdams projectfonds stimuleert participatie
ouderen in multiculturele samenleving
Onlangs is, op initiatief van het Oranje
Fonds en de Stichting ter Bevordering
van Volkskracht, het projectfonds
‘Rotterdamse ouderen in de multiculturele samenleving’ van start gegaan.

activiteiten als andersoortige kosten.
Reguliere exploitatiekosten komen in
principe niet in aanmerking voor een
bijdrage. Het hele jaar door kunnen
aanvragen worden ingediend.

Het nieuwe projectfonds roept Rotterdamse organisaties en ouderengroepen
op projecten in te dienen die de participatie van ouderen in de multiculturele samenleving stimuleren. U kunt
daarbij denken aan initiatieven die:
- sociaal isolement van ouderen bestrijden door positieve activiteiten die
aansluiten bij de beleving en interessesfeer van ouderen
- discriminatie en afwijzing van andere
groepen tegengaan
- verbindingen leggen tussen de
verschillende generaties en tussen
ouderen met verschillende culturele
achtergronden.

Op 15 en 29 maart organiseert Pluspunt, het stedelijk ondersteuningsinstituut voor ouderen en ouderenorganisaties, informatiebijeenkomsten
over de mogelijkheden en voorwaarden van het projectfonds ‘Rotterdamse ouderen in de multiculturele
samenleving’.
15 maart, 10.00-12.00 uur - in De
Werkmij, Coolsingel 57, Rotterdam
29 maart, 14.00-16.00 uur - in De
Larenkamp, Slinge 303, Rotterdam

In principe komen alle soorten aanvragen in aanmerking voor een bijdrage,
mits ze voldoen aan bovenstaande
criteria. Er kan een bijdrage worden
toegekend voor zowel investeringen,

Voor meer informatie over deze bijeenkomsten: 010 - 467 17 11 (Pluspunt, Anja Moll) of a.moll@pluspuntrotterdam.nl.
Voor meer informatie over het nieuwe
projectfonds: 030 - 656 45 24 (Oranje
Fonds, Mirjam Lammers of Niels van
Zeben). Zie ook www.oranjefonds.nl
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Vinckenbrinckenstraat 251,
3066 PP Rotterdam, 010-433 42 87
www.cmtadmin.nl, info@cmtadmin.nl

Tarief Aangifte Inkomstenbelastingen vanaf €40,- per aangifte

Informatie over tarieven is telefonisch of via e-mail op te vragen.

Ook voor particulieren

en belastingzaken

Belastingdienst helpt niet
bij invullen aangifte
Ik ging naar de belastingdienst
voor hulp bij aangifte. Ze zeiden
daar dat ik een afspraak moest
maken via de belastingtelefoon.
Thuisgekomen belde ik daar naartoe. Na tien minuten wachten, vroeg
de medewerker daar hoe hoog mijn
inkomen was. Dat bleek te hoog te
zijn om hulp bij aangifte te kunnen

kende gevolgen kunnen hebben.
De Hoge Raad maakte uit dat als
u vanaf het moment van aankoop
de intentie heeft om met vreemd
vermogen te ﬁnancieren, de rente
aftrekbaar is. Wij adviseren u om
direct een deskundige in te schakelen om de onjuiste handelwijze
van de belastingdienst en daaruit
ontstane schade ter discussie te
stellen.

Dat laatste in elk geval. U moet er
dan wel rekening mee houden dat
hierdoor scheve gezichten kun-

Schenken aan kleinkinderen
Ik heb begrepen dat met ingang
van dit jaar meer mogelijk is om
belastingvrije schenkingen aan
kleinkinderen en aan anderen te
doen. Hoeveel mag ik schenken en
mag ik onderscheid maken tussen de
kleinkinderen?

En aangezien er een schuld ontstaat
aan de kinderen moeten de ouders
jaarlijks een zakelijk verantwoorde
rente vergoeden en daadwerkelijk
betalen. Gebeurt dat niet, dan zal de
schuld bij overlijden niet worden
geaccepteerd. Over wat een zakelijk
verantwoorde rente is lopen de
meningen uiteen.”
“Of u op deze manier aan uw
kinderen moet gaan schenken hangt
van uw persoonlijke situatie af.
Vraag daarom eerst een gesprek aan
met een notaris om te kijken of in
de gegeven situatie het schenken op
papier zinvol is. De meeste notarissen berekenen voor een dergelijk
informatief gesprek in het algemeen
geen kosten. Informeer dat wel van
tevoren.”
(M.m.v. notariskantoor van Ravesteyn & van der Wee)

De beleidsregels van de belastingdienst zijn op dit punt niet
zo duidelijk. Het is inderdaad zo
dat de Belastingdienst in principe
alleen maar de mensen met de
laagste inkomens wil helpen bij het
invullen van het aangifteformulier
en dan ook alleen maar als deze
mensen nergens anders terecht
kunnen. Indien uw inkomen te
hoog is, en u laat u niet helpen door
familie, kennissen of hulpinstanties (zoals de ouderenbonden en
vakbonden) dan bent u aangewezen
op de commerciële markt van
belastingadviesbureaus. Deze zijn
voortreffelijk in staat u te helpen en
sommige bureaus rekenen daarvoor
een absolute minimumprijs.

krijgen. Vorig jaar werd ik nog wel
geholpen. Hoe zit dat?

nen ontstaan onder uw kinderen en
kleinkinderen. Het zou zelfs kunnen
leiden tot onmin in de familie. Als u
een kind of kleinkind om bepaalde
redenen geen schenking wil doen,
dan is het raadzaam in alle openheid
uw (plausibele) redenen aan een
ieder te vertellen. Als iemand weet
waarom men ‘buiten de boot’ valt,
dan is dat eerder acceptabel dan dat
men het onder de roos probeert te
houden. In 2006 geldt voor eigen,
stief- en pleegkinderen een schenkingsvrijstelling van € 4342 per
kind. Voor kleinkinderen en in alle
andere (familiaire) gevallen geldt
een vrijstelling van € 2606 euro. Die
laatste vrijstelling is dit jaar voor het
eerst per jaar en niet meer één keer
in de twee jaar. We kunnen niet in
uw portemonnee kijken, maar ga niet
al te lichtvaardig over tot schenkingen aan uw kinderen. Er zijn
constructies te bedenken waarbij u
over het bedrag blijft beschikken en
dat uw kinderen de schenkingen pas
krijgen uitbetaald na het overlijden
van de langstlevende partner. Er
is een gezegde dat je je niet moet
uitkleden voor je naar bed gaat.
Met andere woorden: je kunt wel
schenken, maar niemand weet hoe
lang je nog te leven hebt en hoeveel
geld je nog zelf nodig hebt. Zie ook
het voorgaande item.

Nabij Ambachtsplein / metrostation Ambachtsland / Bus 37 voor de deur

Zevenkampsering 331
3068 HG Rotterdam Zevenkamp
Telefoon 010-4568242

Vrijblijvend advies

- Volledige vergoeding via basis en aanvullende verzekering
- Kunstgebit op implantaten (KLIKGEBIT)
- Nieuwe prothese op maat gemaakt
- Reparaties en aanpassingen aan bestaande prothese

Klikgebit, dé oplossing voor een loszittende prothese

De visie van de inspecteur is door
de Hoge Raad op 24 februari 2006
verworpen. Door de belastingdienst
werd de wetgeving terzake heel
restrictief uitgelegd. Veel mensen in
uw situatie zijn geconfronteerd met
onterechte correcties die verstrek-

Seniorenappartement
gekocht
Wij zijn verhuisd naar een seniorenappartement. Omdat de bank
traag was, heb ik de aankoop van
het appartement eerst zelf geﬁnancierd. Mijn bedoeling was vanaf
het moment van de aankoop om het
appartement met een hypothecaire
geldlening te ﬁnancieren. Deze
lening kreeg ik echter pas drie
maanden na aankoop rond. Nu stelt
de inspecteur dat ik de rente van
deze lening niet mag aftrekken. Is
dat juist?

Sofinummer wordt
BurgerServiceNummer
Ik heb iets gelezen over een BurgerServiceNummer. Wat is dat en wat
moet ik ermee?

In de loop van 2006 krijgt iedere
ingezetene een BurgerServiceNummer. Dit nummer kan worden
gebruikt voor alle contacten met
de overheid. Zowel voor onderwijs
als voor belasting, voor gemeentelijke aangelegenheden als voor
landelijke zaken wordt dit nummer
gebruikt. Het nummer vervangt het
soﬁnummer. Oorspronkelijk was invoering voorzien op 1 januari 2006.
Deze datum bleek niet haalbaar. In
de loop van het jaar zal de overheid
aangeven wanneer het nummer
ingevoerd wordt.

op papier. Dit laatste gebeurt dan
zonder dat er contant geld aan te
pas komt. De ouders schenken op
papier (bij akte) een som geld aan
de kinderen en lenen dat weer direct
terug van hun kinderen zodat na
het ondertekenen van de akte er een
schuld van de ouders aan de kinderen bestaat. “
“Ten aanzien van die schuld
bepaalt men dat hij opeisbaar is bij
overlijden, faillissement of deﬁnitieve opname in een verpleeghuis.
Voorts wordt vaak bepaald dat het
aan alleen de eigen kinderen wordt
geschonken zodat de schoonkinderen
bij echtscheiding er geen aanspraak
op kunnen maken en kan men regelen dat als het kind zonder afstammelingen voor de ouder overlijdt de
schenking weer terugvalt.
De kinderen krijgen derhalve een
niet opeisbare vordering op hun
ouders. Bij overlijden van een van
de ouders of bij overlijden van de
laatste kan de ‘schuld op papier’ in
mindering komen op het saldo van
de nalatenschap. Door deze manier
van schenken over een paar jaar
te spreiden kunnen besparingen
voor de hefﬁng van successierecht
worden bereikt.”
“De ﬁscus stelt hierbij overigens
wel een aantal eisen. De schenking
moet bij notariële akte geschieden.

na te denken om ter besparing van
successierecht bij overlijden reeds
tijdens leven vermogen aan de
volgende generatie over te dragen.
Vaak zit echter het geld vast in het
huis of wil men er zelf over blijven
beschikken.
Een heleboel mensen zijn rijk zonder
dat zij het beseffen aangezien de
waarde van het vermogen in het huis
zit en er nu nog hypotheek op zit,
maar deze hypotheek valt vaak vrij
bij overlijden zodat de waarde dan
zonder hypotheek vererft naar de
kinderen en de kinderen er successierecht over moeten betalen. “
“Stel; men heeft een eigen huis
met een waarde van € 200.000 en €
20.000 ander vermogen. Indien dit
na het overlijden van de langstlevende van de echtgenoten aan hun twee
kinderen wordt nagelaten, betalen
deze over hun erfdeel ad € 110.000
aan successierecht € 11.507 per kind.
Door tijdens leven schenkingen te
doen kan dit teruggebracht worden.
Men gebruikt dan de vrijstelling voor het schenkingsrecht aan
kinderen van (thans) € 4342 per jaar.
Daarnaast mag men aan kinderen
tussen 18 en 35 jaar eenmalig een
schenking doen vrij van schenkingsrecht van € 21.700.
Schenkingen kan men doen door het
over te maken of door te schenken

Voor al uw administraties

CMT

Dinsdag 7 maart 2006

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’.

Administratie &
Advieskantoor

Extra belastingtips
In De Oud Rotterdammer van 21
februari hebben we belastingtips
gegeven aan de mensen die nog
aangifte moeten doen over 2005.
Hieronder nog een aantal extra
vragen. De antwoorden komen van
Hans Beyer van Fiscoop.

Deze vraag, waarmee vooral vele
ouderen met vermogen zitten, hebben we voorgelegd aan de Rotterdamse notaris M.G. van Ravesteyn.
Hij zal voortaan De Oud Rotterdammer bijstaan in de wat ingewikkelder
kwesties over erfrecht. Hij vertelt:
“Indien opoe Herfst in de winter van
haar leven komt, is het verstandig

Schenken op papier aan
kinderen
We zijn inmiddels op een leeftijd
gekomen dat we nadenken over de
vraag hoe we zo gunstig mogelijk
een door ons inmiddels opgebouwd
ﬂink vermogen aan onze twee
kinderen kunnen nalaten. We willen hen nu echter nog niet direct
bedragen schenken. We willen zelf
over het geld blijven beschikken tot
het moment dat we zijn overleden.
We hebben begrepen dat dit kan
door in een akte van een notaris vast
te leggen dat we elk jaar maximaal
gebruik maken van de schenkingsvrije bedragen die we aan kinderen
mogen geven, maar dat wij het geld
zelf onder beheer houden. De kinderen zouden daardoor later ﬂink wat
successierechten kunnen uitsparen.
Is dat zo? Kunt u uitleggen hoe dit
werkt? En mogen wij bij onvoorziene
omstandigheden het geld gewoon
opmaken?
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Fiscoop verzorgt uw
belastingaangifte
deskundig, snel en
tegen een laag tarief

Belastinghulp
voor iedereen!

Th.Luijten

len in Rotterdam. De ene week naar Sparta,
ﬂ. 0,25 op de jongenstribune en de andere
week duur naar Feyenoord, want dat kostte
ﬂ.0,35. De rest van het zakgeld spaarde ik
voor een tweedehands raceﬁets.
Het waren mooie tijden, de onvergetelijke
duels tussen Rinus Terlouw en Rik Coppens
bij de wedstrijden om de zilveren bal, de
dribbels van Coentje, Pieters Graaﬂand, Wim
Landman, Benningshof, Van Ede en vele
anderen.
Ook herinner ik mij bij Feyenoord een toeschouwer die in de rust langs de zijlijn precies
de bewegingen van Coen Moulijn kon nadoen
en werd toegejuicht.
Ik woon al jaren in Friesland, maar kom nog
graag in Rotterdam, maar ga niet meer naar
het voetballen, want het is er niet gezelliger
op geworden.

www.ﬁscoop.nl - info@ﬁscoop.nl
Wevershoekstraat 582c,
3083 CZ Rotterdam, tel. 010-2907307

Fiscoop rekent alles voor u uit.
Krijgt u iets terug dan betaalt u
24,95 per aangifte.
Krijgt u niets terug, dan betaalt u
ook aan Fiscoop niets.
Bel snel voor een afspraak.

Doe aangifte

Bent u 65 jaar of ouder?
Heeft u geen aangiftebiljet van de
Belastingdienst gekregen?
Misschien krijgt u geld terug!!!

Naar het voetbal
Doordat ik werkte, salaris ﬂ. 60,-- per maand,
en ﬂ. 5,-- zakgeld kreeg, kon ik met een
vriend ‘s zondags op de ﬁets naar het voetbal-

In april werd ik 15 en in mei ging ik werken bij de Rotterdamsche Bank als jongste
bediende. Ik moest boodschappen doen op de
ﬁets en eenmaal per week naar het hoofdkantoor op de Coolsingel. Daar moest ik de lonen
halen voor het personeel van de rafﬁnaderij op
Rozenburg en uit veiligheid mocht ik dan niet
op de ﬁets, maar met de bus naar Schiedam en
daar overstappen op de tram naar Rotterdam.
Het geld, in kleine coupures, zat in twee oude
tassen en soms was het zoveel dat je het aan
de buitenkant zag zitten (dat kon nog in die
jaren). Op kantoor werd het dan geteld en in
envelopjes gedaan voor de arbeiders. Er was
nog weekloon. Een feest was, als de hoofdkassier het te druk had en ik ook met de pont
naar de overkant mocht.

allen woensdag- en zaterdagmiddag, tot ook dat
niet meer kon. In september ’45 hebben we de
opleiding hervat. Door de rechtse deur op de
foto gingen wij altijd naar binnen. Op de benedenverdieping waren de speelruimtes en boven
de leslokalen. Wat verderop in de straat stalden
wij onze ﬁetsen.
A.Voorbergen – Van der Steen
---------------------------------------------------------Schoolperikelen
Ik ging één dag in de week in de Bloklandstraat
op school. De andere dagen zaten wij steeds
ergens anders vanwege de Duitse soldaten. Mijn
eigen school was in de Duytsstraat in Delfshaven, totdat ook daar de Duitsers kwamen.
Daarna zaten we een dag op de Beukelsdijk,
twee dagen in de Remonstrantse kerk en een dag
in Theoﬁlus. Kookles kregen we in de Schietbaanstraat. Je moest je eigen aardappelen en
havermout meebrengen. Het was voor ons een
leuk verzetje.
Wij kregen Duitse les van de heer Lomser, dat
was verplicht. Later bleek die mijnheer Lomser
een oude buurman van mij en hij vertelde dat ik
als ukkie nog bij hem op schoot had gezeten. Ik
vond hem een ﬁjne leraar en was als dertien- of
veertienjarige ook wel een beetje gek op hem.
Nellie Bruining-Erkes
---------------------------------------------------------Goudse Rijweg
Mijn opa had een bakkerswinkel op de Goudse
Rijweg. Op de hoek van de Schinkelstraat zat
de viszaak van de Oceaan en daarnaast de bakkerszaak van mijn opa. Opa en oma woonden
boven de winkel van Fiskes. Ik heb nog een
advertentie uit de jaren dertig van de zaak in
de Isaäc Hubertstraat. Mijn ouders hebben daar
ook nog ongeveer anderhalf jaar in gestaan. De
winkel aan de Goudse Rijweg is in de oorlog
opgeheven.
Annie van Reeuwijk-Delneij
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Wilt u ook weten of u voor oppas-subsidie in aanmerking komt?
Kijk dan op www.viaviela.nl

Sleepboot Duitschland
De sleepboot Denemarken (voorheen Duitschland) is op 11-3-1949 voor de monding van de
Merwehaven gekapseisd bij het assisteren van
de zeeboot Naboland. Als voorboot boegseerde
ze op de ‘spring’ (is een sleepverbinding om het
voorschip van de zeeboot te kunnen sturen). De
sleepboot lag dus dwars voor de zeeboot. Het
ongeval is waarschijnlijk veroorzaakt doordat
de zeeboot en de twee achtersleepboten te veel
vaart hebben gehad. In de praktijk zou dan de
sleephaak open geslagen worden, met andere
woorden ‘lekko’.
Machinist Duif en de stoker zijn verdronken, de
kapitein en matroos gered. Na de berging kwam
de Denemarken op 29-4-1949 weer in de vaart.
Het schip is in 1892 gebouwd en kreeg vanwege
haar hoge leeftijd de bijnaam Opoe Herfst. In
1956 is ze gesloopt
Bij het artikel in de vorige krant stond een foto
van een oude sleepboot, die het verhaal mooi
illustreerde, maar dat was NIET de Duitsland (of
de Denemarken). Bijgaand een foto van de echte
Duitschland.
Koos Toussaint
---------------------------------------------------------Schoolperikelen
Van 1942 tot 1944 heb ik op de school in de Insulindestraat een opleiding gehad voor kleuterjuf
Hoofd van de school was de heer Stapelkamp.
Ook was er een lerares, mej. Van de Ende, die
ons leerde hoe we de kinderen versjes moesten
leren en andere dingen die destijds gebruikelijk
waren op de bewaarschool. Voor taal hadden we
mevrouw Gaarkeuken en een zeker heer Batelaan en mevrouw Rozeboom. Wij ﬁetsten uit Pernis naar het Heen en Weerbootje op Heyplaat,
dat ons naar Schiemond bracht. Weer op de ﬁets
dwars door de stad naar de Insulindestraat. Dat
hebben we vier jaar gedaan. Drie avonden van
half zeven tot half negen en woensdagmiddag
van twee tot vier. De laatste twee oorlogsjaren

TANTE POST(BUS)

Dinsdag 7 maart 2006

De eerste jaren na de oorlog was er geen speelgoed. Onze voetbal was
een stel oude kranten met elastieken eromheen, gemaakt van een binnenband van een ﬁets. Ook bliezen wij kikkers op en bonden deurknoppen van huizen aan elkaar. Wij konden heerlijk schommelen op de taanderij, waar de netten van de haringloggers te drogen hingen.

Jongste bediende
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Leren meubels spuiten

Dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte

U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het

090106

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Ledikanten op comforthoogte zijn
ideaal, door de hoogte van ca. 55 cm
stapt u makkelijk in en uit bed.
Door de deelbaarheid en verrijdbaarheid
van de bedden zijn deze makkelijk op
te maken en schoon te houden.
De ledikanten zijn uit te voeren met
verstelbare spiralen, lattenbodems
of boxsprings.

kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

Wij stellen deze ledikanten op comforthoogte dan ook graag nader aan u
voor onder het genot van een kopje
koffie en wilt u het gemak van de
ledikanten uitproberen?
Bij Droomvlucht Slaapcomfort is
dat geen enkel probleem!

ECONOLOGISCH DE BESTE ®

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

En, niet onbelangrijk, de vestigingen
van Droomvlucht Slaapcomfort hebben
volop parkeerplaatsen voor de deur.

’n Klikgebit? Dat zit!
(vast & zeker!)

Deelbaar en verrijdbaar....

Onze vakkundige
medewerkers
heten u van
harte welkom.
GEEN
AANBETALING

Regiodealer

MAATWERK IN Erkend lid Centrale
MATRASADVIES Branchevereniging Wonen

GRATIS MONTAGE
&
BEZORGING

Wie kiest voor een klikgebit, kiest een oplossing die net zo
goed aanvoelt als het eigen gebit! Het klikgebit klikt vast op
kunstwortels die een erkend implantoloog op maat in het
kaakbeen aanbrengt. U bent verzekerd van een moderne,
betrouwbare oplossing. U durft weer voluit te lachen, en
kunt probleemloos eten en
in een appel bijten.

.... OMDAT VAKKUNDIG ADVIES,
OPTIMALE SERVICE EN
PERSOONLIJKE BENADERING
BIJ ONS VANZELFSPREKEND ZIJN!

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9 -17 uur

Swanlaweg 6-8
Tel. 0180 - 328231

Tel. 010 - 216 2258 www.fairdent.nl
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Zevenhuizen:

Krimpen (2 min. vanaf de Algerabrug):

Tiendweg 45a
Tel. 0180 - 512253

Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport 2 min. vanaf de Algerabrug, naast Idejo keukens

Dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte ook op www.droomvluchtslaapcomfort.nl
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De pil steekt van wal

Dinsdag 21 februari 2006

Wolter de Waard
huisarts

Zwanger
Waar moet je naar toe als je zwanger bent? Ben je gezond en nog geen 36, dan ga je naar de verloskundige.
Ben je boven de 35, dan ga je naar de gynaecoloog,
omdat er meer kans is op aangeboren afwijkingen. Er
kan dan prenataal onderzoek worden gedaan, wat wil
zeggen dat afwijkingen ruim voor de verwachte datum
van de bevalling kunnen worden opgespoord.
De controles van de zwangerschap
kunnen eventueel afwisselend
door gynaecoloog en verloskundige worden gedaan. Ook bij
ziekten als epilepsie, suikerziekte
en hypertensie moet controle bij
de vrouwenarts
plaats vinden. Zowel de medicijnen als de ziekte zelf kunnen
schadelijk zijn voor de vrucht.
In dat opzicht is er in de verloskunde niet veel veranderd, hoewel
de inzichten natuurlijk wel zijn
verbeterd. Verloskundig actieve
huisartsen zijn er tegenwoordig
niet veel meer. De komst van de
huisartsenposten heeft hier zeker
aan bijgedragen, want de kans is
groot dat een dienstdoende huisarts al jaren geen bevalling meer
heeft gedaan en daar dus weinig
ervaren in is. In de huidige opleiding tot basisarts is verloskunde
zelfs geen verplicht vak meer.

Lange tijd was het zo dat
de ziekenfondsen de huisarts niet
vergoedden bij zwangerschap en
bevalling indien er een verloskundige in de buurt was. Enkele jaren
geleden heeft men deze regel laten
vervallen en heeft u als patiënt
de vrije keus. In de praktijk, een
enkele uitzondering daargelaten,
heeft u echter weinig tot geen
keus.
In het academisch ziekenhuis,
vroeger Dijkzigt nu EMC geheten,
worden artsen onder andere opgeleid tot gynaecoloog. Studenten
die de opleiding tot gynaecoloog
willen volgen en arts-assistenten
in opleiding tot gynaecoloog moeten eerst ervaring hebben in het
begeleiden van normale bevallingen. Daarom is er daar een grote
behoefte aan zwangere vrouwen.
In de tachtiger jaren logeerden de
kraamvrouwen nog twee weken in

het ziekenhuis alvorens huiswaarts te keren. Studenten konden
zo het kraambed controleren.
Ik hoef u niet te vertellen dat de
afdeling verloskunde de vrolijkste
afdeling van Dijkzigt was, hoewel
er natuurlijk ook wel eens narigheid voorkwam.
Het doen van bevallingen met
daarvoor het controleren van de
zwangerschap zijn ,of ik kan beter
zeggen waren, een apart onderdeel
van het huisartsenbestaan. Net
als bij de verloskundige beviel
men thuis. Huisartsen waren niet
zo gek op poliklinisch bevallen,
omdat de afstand tot het ziekenhuis nogal eens te groot was en
men ook voor andere patiënten
bereikbaar moest blijven. Verloskundigen kennen dat probleem
niet en bij hen kan je tegenwoordig ook kiezen voor een bevalling
in het ziekenhuis. Maar als er van
tevoren geen problemen zijn, is
thuis bevallen ook nu nog altijd
het beste, omdat bevallingen thuis
veel minder complicaties hebben.
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COSBO voor
en door ouderen
Cosbo is een koepelorganisatie van vijftien lokale ouderenbonden en Rotterdamse afdelingen van landelijke
ouderenorganisaties. Het is een actief aanspreekpunt voor
bestuurders en beleidsmakers van instellingen en organisaties die zich bezig houden met zaken die voor ouderen
van belang zijn. Zij behartigt in vele commissies, overlegorganen en besturen de belangen van ouderen.
De categorie ouderen in Nederland
groeit nog steeds. Tegen 2015 bestaat
ongeveer 30 procent van de bevolking
uit mensen van boven de 55. Veel
ouderen willen actief en betrokken
blijven bij de maatschappij. Zij willen
zelfstandig leven, wonen en contact
onderhouden met anderen en zijn een
actieve groep in de samenleving.
Cosbo Rotterdam is daar een dynamisch voorbeeld van.
Cosbo-vrijwilligers volgen actief
de ontwikkelingen voor ouderen op
diverse fronten, zoals wonen, verkeer,
zorg, kunst, onderwijs en cultuur. Op
het ogenblik zijn de vrijwilligers van
het eerste uur al weer wat ouder en
komt er ook voor hen een tijd het wat
kalmer aan te doen. Dit houdt in dat
er dringend behoefte is aan ‘nieuwe’
ouderen. Wij zijn ervan overtuigd dat
er genoeg gepensioneerde Rotterdammers geïnteresseerd zijn om actief
bezig te zijn voor hun mede-ouderen.

Aarzel daarom niet en neem eens
telefonisch contact met ons op.
Cosbo Rotterdam
Hang 19
3011 AG Rotterdam
010-4112132

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

Dansen bij Jansen
Wij woonden in het Gelderse Dorp met een groot gezin
en mijn oudste zus Roos had verkering met Tom. Het was
eind 1946 en totaal geen ontspanning voor “stelletjes”,
dus gingen zij op dansles bij Jansen in de Vijverhofstraat.

Na elke dans bracht je het meisje
weer naar haar plaats en bedankte
je haar. Als het vrijdansen was, dan
kwam er een bandje: De Wilsons.

Na de les gingen thuis de meubels
aan de kant, kregen wij een demonstratie en moesten wij het nadoen,
ook onze ouders. Ook gaven zij les
aan familie op zolders en hadden
later een eigen dansclub. Ik kreeg
het goed te pakken en het jaar
daarop, 1947. ben ik met neef Cor
van Wijk ook op les gegaan.
Ik werkte in de keuken van
café-restaurant “Du Nord” op de
Bergweg, dus even omkleden en

Het openingsnummer was:
Leer dansen bij Jansen,
Bij Jansen moet je zijn,
Je danst er slow,
Je danst er quick,
De Wilsons zorgen voor muziek,
Leer dansen bij Jansen,
Bij Jansen moet je zijn.

de dansvloer op.
Maar ik had wel een braad-,
kook- en baklucht bij me, dus veel
meisjes om me heen.
De meisjes en jongens zaten
gescheiden en je moest je jasje
dichtknopen, naar de overkant
een meisje vragen met een kleine
buiging.
We begonnen met de foxtrot, dan
een wals en Engelse wals, alles op
platen muziek.

De Jansens waren aardige mensen
en ze hadden twee ‘rijst met krentenhonden’.
Na de lessen gingen we thuis
verder en zo trokken we de hele
familie mee.
Een keer mocht ik een meisje
naar huis brengen. Ze woonde op
de Statenweg en heette Beppie
Vroegop. Maar bij de deur was
het gewoon een warme hand; niks
kerk en zingen.
Doordat ik ging varen, kon ik
niet meer op les en is het bij één
seizoen gebleven.
Ben Bekker
West-Barrierestraat 25
3221 XR Hellevoetsluis

- Het Schielandhuis met het HBU-gebouw -

Uit het leven gegrepen:

“Rotterdam in 1938”
In 1938 heeft Jaap Tieman een aantal
belangrijke gebeurtenissen gefotografeerd en genoteerd. In dat jaar volgde
hij grote bouwprojecten in Rotterdam
zoals de bouw van de Maastunnel,
de nieuwe Beurs aan de Coolsingel
en de doorbraak van de Meent. Het
stadion van Feijenoord op Zuid, het
nieuwe Museum Boijmans bij de
Westersingel en de imposante Nieuw
Amsterdam van de H.A.L. waren toen
net voltooid. Eindelijk werd na 25 jaar
nadenken het Hofpleinverkeersplan in
uitvoering genomen, waarbij de oude
Delftsepoort moest worden verplaatst
naar het Pompenburg. Tevens werd

er een nieuwe Diergaarde in Blijdorp
aangelegd ter vervanging van de oude
bij het Centraal Station. Opzienbarend was de nieuwe wolkenkrabber
(HBU-gebouw) op de Coolsingel voor
het oude Schielandshuis, dat geheel
in oorspronkelijke staat zou worden
gerestaureerd. De stad zou een grote
verandering ondergaan, meende Jaap
Tieman, en legde dit dus vast voor
het nageslacht, niet wetende welke
verwoesting de Duitsers met hun
brandbommen twee jaar later zouden
aanrichten.
Leen van Vreewijk
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Tegen inlevering van deze bon:

FordKa Champion
Nu tijdelijk € 8.995,-

Kofﬁe voor 1,25
per twee personen

BRASSERIE ZEPPELIN

Champion voordeel:
€ 400,-

Tegen over Grando Keukens

Watermanweg 3, 3067 GA Rotterdam
Tel. 010 4202838
info@brasseriezeppelin.nl

www.ford.nl

■ ABS ■ Airbag ■ Stuurbekrachtiging ■ Getint glas
■ Radio ■ 13" stalen velgen met sierdeksels
FordRotterdam
Laat u niet lopen

Locatie Rotterdam Noord

Koperstraat 15

Rotterdam (Prins Alexander)

Locatie Rotterdam Zuid

Laagjes 4

Rotterdam (Groot-IJsselmonde) (010) 492 77 77

Locatie Capelle a/d IJssel

Schermerhoek 523

Capelle a/d IJssel

(010) 264 06 66

w w w.fordrotterdam.nl

Locatie Spijkenisse

Boyleweg 4

Spijkenisse

(0181) 60 18 88

Tot spoedig
Kijk ook eens op www.vkbgroep.nl

Kennis en ervaring van
de oudere werknemer...

Biophotonen-Centrum

dat is onze inzet

Uw gezondheid staat bij ons voorop

www.biophotonen-centrum.nl

(010) 207 07 07

Abdijweide 41 3223 MD Hellevoetsluis
Tel.: 0181-337254

Calbona maakt van uw
verhaal een echt boek
Zeker betaalbaar
Zeker professioneel
Zeker snel

50+ Prive Pakket !
- woonhuisverzekering
- inboedelverzekering
- autoverzekering
- reisverzekering
- caravanverzekering
- aansprakelijkheidsverzekering
- ongevallenverzekering
- rechtsbijstandverzekering

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

www.calbona.nl - u@schrijft.nl - Tel.: 010-4222747

Al uw verzekeringen onder 1 dak
tegen een gunstige premie
Filosofentuin 1 - 2908 XA - Capelle a/d IJssel - tel: 010 4581616 - fax: 010 4581711
Internet: www.nvo-verzekeringen.nl - e-mail: info@nvo-verzekeringen.nl

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

Kunststof kozijnen op maat
De kunststof kozijnen van Z-window zijn niet alleen erg

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

Je eigen stijl,
vast en zeker
Z-window

praktisch, maar ook prachtig om te zien. Door de ruime
keus in uitvoeringen en kleurstellingen is er altijd een
kozijn te vinden dat past bij uw stijl. De onderhoudsarme
kozijnen zijn van zeer hoge kwaliteit en voldoen aan de
eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Bovendien
biedt Z-window u met het unieke Z-window Waarborgfonds 100% aanbetalings-, opleverings-, en 10 jaar
herstelgarantie. Zo bent u altijd zeker van uw zaak.

Uw geselecteerde dealer:

Binneweg Kozijnen
Aelbrechtskade 122, 3023 JE Rotterdam
Telefoon 010-4776660
Openingstijden showroom:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

B e z o e k o n z e s h o w r o o m o f k i j k o p w w w. z- w i n d o w. n l

Oude Boeken
Rotterdam

Geld verdienen? 15 t/m 200 €uro
Als u weet wie er een klusjesman
nodig heeft. Bel dan P.V.T.
06-444 544 14 ,,erkend bedrijf ”

www.huurmanscoop.nl
www.lansingh.net

De Oud-Rotterdammer
komt mede tot stand door
de adverteerders.
Steun daarom de adverteerders!
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Je eigen
boek

Dr. Evertsenschool

Iedereen heeft een verhaal. Hoe vaak hoor je niet iemand zeggen:
“Daar zou ik wel een boek over kunnen schrijven.” Maar hoeveel
mensen doen dat ook daadwerkelijk?
Natuurlijk zijn er alleen in Nederland al
zeker 1 miljoen amateur-schrijvers, maar
wat doen ze met hun geschreven werk?
Leggen ze het op een stapeltje in de
kast? Durven ze er niet mee naar buiten te
komen? Ze durven vaak wel, maar denken
dat het een onhaalbare zaak is. Twijfelen
aan hun kwaliteit.
Toch droomt iedere schrijver van een echt
eigen boek.
Wijnand van de Meeberg helpt die droom
waar te maken. Zonder een vette aanslag
op uw portemonnee produceert hij een echt
professioneel boek waarmee u voor de dag
kunt komen. Vrienden en familie zult u
verbaasd doen staan.
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Astrid van der Star is bijvoorbeeld zo’n
schrijver. Zij schreef het boek ‘Ogen als
Schoteltjes’, waarvan er inmiddels al zo’n
dikke 200 zijn verkocht, o.a. bij boekhandels Donner en Edel. Het boek vertelt
over haar jeugd in Crooswijk en het Oude
Noorden. Humor en realiteit en lekker
om te lezen. Dat boek is eventueel ook te
bestellen bij Calbona, kunt u gelijk eens
zien wat er te bereiken valt.
Alle informatie vindt u op de internetsite
www.calbona.nl. Maar vanzelfsprekend
kunt u Wijnand van de Meeberg ook bellen
voor een afspraak.
Zijn nummer is: 010-4222747
Gewoon doen!

Ik ben in 1938 in de Grasstraat geboren als Rietje
Jansen. Na de oorlog werd bij mij ernstige doofheid geconstateerd. Ik kwam terecht op de Dr.
Evertsenschool aan het Molenwaterplein, vlakbij
de Schiekade en de Proveniersingel. Op die school
zaten wij met doven en doofstommen, verstandelijk
en lichamelijk gehandicapten. Zo ging dat toen. De
mooiste herinnering aan deze school is het kamp in
Lunteren. Daar zongen wij ‘ons’ bondslied uit volle
borst:
Door de bond zijn wij verweven / Vlochten wij
een hechte band / Staan wij weer in ’t volle leven /
Tegen levensstorm bestand / Oud en jong voert nu
de strijd / Tegen spot en eenzaamheid / Schaart u
ook in onze rij / Schaart u ook aan onze zij / Sterk

staan wij / Frank en vrij / In het volle leven / Laat
ons zingen / Laat ons juichen / Overwonnen werd
de smart / Het geluk werd weer gevonden / Weer is
vreugde in ons hart / Oud en jong voert nu de strijd
/ Tegen spot en eenzaamheid / Boven schaamte ver
verheven / Schaart u ook in onze rij / Schaart u ook
aan onze zij / Sterk staan wij / Frank en vrij / In het
volle leven. Dat was ons bondslied. Ik vraag mij af
of er nog mensen zijn die zich dit herinneren. Deze
periode heeft zich in mijn herinnering afgespeeld in
de jaren ’46 – ’50.
Ik ben erg benieuwd of er nog medeleerlingen zijn
uit die tijd.
M.L. Riethof-Jansen, Liesbeth Tilanusstraat 9,
3207 EK Spijkenisse

Schaaksoos De Provenier
In de vorige Oud-Rotterdammer stond een artikel over Schaaksoos De Provenier. Daarin waren enkele
telefoonnummers opgenomen die echter bij de opmaak per abuis zijn verwijderd. Daarom voor geïnteresseerden toch nog even de nummers die u kunt bellen als u belangstelling heeft om bij schaaksoos De
Provenier te gaan schaken. U kunt hiervoor contact opnemen met: Peter Nederhand, tel. 010 – 4666689
of Aren Barnat, tel. 010 – 4657288.

In het spionnetje
U bent een gelukkig mens! Ja, want de kans is buitengewoon groot dat u op dít moment
al naar het stemlokaal bent geweest, terwijl ik – op het moment van het tikken van deze
tekst – nog niet weet, aan wie of welke partij ik mijn stem gun.
Maar stemmen ga ik!
Wanneer ik, zoals nu, geen duidelijke beslissingen weet te nemen,
vlucht ik in eten. Bij voorkeur
lekker eten! Eten buiten de deur
heeft heel vaak m’n voorkeur en
die allereerste keer, dat ik ‘buiten’
at, was samen met mijn moeder.
Ik zal zo’n 11-12 jaar geweest
zijn en we waren in ‘de stad’. Ná
het boodschappen doen nam ze
mij mee naar Ter Meulen op de
Oude Binnenweg. Direct rechts
naast Ter Meulen, was Martin’s
Tearoom en Restaurant.

Moeder troonde me mee naar
het restaurantgedeelte en ik
mocht bestellen wat ik wilde. Ik
heb geen idee meer waarop m’n
keuze is gevallen: het zal wel appelmoes met een kroket (of was
het croquette?) zijn geworden.
Wat ik me wel herinner, waren de
serveersters in hun zwarte jurken
en kleine, witte schortjes.
De strakke spijkerbroek en het
nauwzittende topje óf de slobbertrui van de huidige horecaserveersters steken daar wel erg
tegen af. Ik zeg lekker niet, wat ik

het meest aantrekkelijk vind.
Zingende Zeeleeuw
Nu eet ik zeer regelmatig buiten
de deur, zo ook afgelopen week.
De hoofdredacteur van De Oud
Rotterdammer, Fred Wallast, had
wat toekomstplannen met me te
bespreken en een dineetje in een
restaurant leek me een goed idee.
Je weet nooit wat zo’n etentje
voor de Kerstgratiﬁcatie betekent.
Ik zocht Restaurant De Zingende
Zeeleeuw aan de St. Jobskade

uit (raar, maar waar: ofﬁcieel is
het restaurant gevestigd aan de
Mullerkade). Dit restaurant maakt
deel uit van de keten restaurants
in diverse Humanitasinstellingen, maar voert een geheel
eigen beleid. Ook de summiere,
maar gevarieerde kaart wordt per
restaurant samengesteld.
Een vriendelijke, niet zakelijke
inrichting is bedoeld voor zowel
de bezoeker die even langskomt,
als voor leden van de naast het
restaurant gelegen Achmea-sportschool. Een ook niet onbelangrijke groep bezoekers bestaat uit

55-plussers, die in de wooncomplexen Witte de With en Aert van
Nes op de Mullerpier wonen.
Bladerend door de kaart viel
direct op, dat geen enkel hoofdgerecht boven EUR 14,50 kwam.
Verrassende voorstellen als
kangeroe- of struisvogelbiefstuk
prijkten op de kaart, maar ook
een gebakken schol, gebakken
mosselen of gebakken kalfslever.
Deze gerechten worden met een
fantastische dressing opgediend,
daarnaast heb je de keuze uit
gekookte of gebakken aardappelen óf patat. Je hebt keuze uit vier
verse groenten, welke seizoengebonden zijn.
Bediening
Hier geen zwarte jurken met
witte schortjes, maar ook geen
nauwzittende topjes. Gewoon
lekkere en schone kleding, die
gezien mag worden. De bediening
is vriendelijk en al naar gelang
de instelling van de klant is men
zakelijk beleefd tot persoonlijk
betrokken. Het aperitiefje dat
Fred en ik kozen, was voor Fred
een dubbele whiskey en voor
mij een Grimbergen Dubbel. De
dubbele whiskey was goed dubbel en mijn speciale biertje werd
niet op de welbekende koelkasttemperatuur geserveerd, maar op
de voorgeschreven 8-12 graden.
Zonder te vragen, werd bij de
drankjes gesneden stokbrood en
kuipjes knoﬂook- en gewone boter op tafel gezet. Als het etentje

door Aad van der Struijs

zo begint, kan er bijna niets meer
fout gaan.
We hadden geen trek in een
voorgerecht, hoewel er genoeg te
kiezen was. Fred en ik gingen direct naar het hoofdgerecht en mijn
tafelgenoot koos voor gebakken
slibtong, witlof met kaassaus en
frites. Ik ging voor de gebakken
kalfslever, ook witlof met kaassaus en gebakken aardappelen.
Om de plannen bespreekbaar te
houden, kozen we beiden nog
voor een dubbele whiskey.
Een halfuur later dacht ik te zien,
dat Fred aanstalten maakte z’n
bord te gaan aﬂikken. Voor mij
was dit hét bewijs, dat het hem
gesmaakt had. Op mijn eigen
bord stonden mijn tandafdrukken,
dit betekende dat ik zelfs het bord
had kunnen opeten. Deze laatste
regels zijn natuurlijk bijzonder
overdreven, maar om zondermeer
te schrijven dat het eten een 9
waard was, doet de zaak te kort.

We sloten af met een espressokofﬁe met Amaretto (Fred) en
een Irish Coffee (mijn persoon).
Bij mijn achterafje overheerste
op een goede manier het Irish
boven de Coffee. Ik rekende
uiteindelijk EUR 45 af en daarbij
was de tip door mij ingesloten.
Ik sluit niet uit, dat we elkaar
eens een keer tegenkomen bij De
Zingende Zeeleeuw. ’s Zomers
beschikt men op de St. Jobskade
over een groot terras; kofﬁe of
een ander drankje smaakt heerlijk
in de schaduw van de Euromast.
Wellicht wordt er nu gevraagd:
Ja, hallo. Eet jij dan nooit echt
thuis? Ja, natuurlijk doe ik dat,
maar daarover schrijf ik de volgende keer. Nu moet ik eerst de
vetvlekken van mijn spionnetje
afvegen.
Spionneur
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Oproepjes

Afhaaladressen

Geachte redactie,
Ik ben momenteel druk bezig, samen met
mijn oude schoolvriendin Martha Slegt, een
reünie te organiseren voor mijn oud-klasgenoten die in 1960 en 1961 in de klas
zaten bij meneer Jan Savert. Wij zaten op de
“oude” Eloutschool aan de ‘s Gravendijkwal
in Rotterdam. Inmiddels hebben we 32
mensen uit die twee klassen teruggevonden
en iedereen reageert ontzettend enthousiast.
Ook drie oud-leerkrachten komen die avond.
Helaas missen we nog enkele klasgenoten
en het zou fantastisch zijn als we die ook
nog zouden kunnen toevoegen aan ons
lijstje. We hebben elkaar nooit meer gezien
en zijn nu inmiddels 55 jaar oud. Wij zijn
nog op zoek naar: Bob Bakker, Peter Tymus,
Hans Epskamp, Josetine van Hofland,
Freddy van Grondele, Kees Oudshoorn, Hans
Langbroek, Elly Molendijk, Ansje Stel en
Peter van Pinksteren. Al deze mensen woonden in de buurt van de Nieuwe Binnenweg,
Mathenesserlaan en omstreken.
De reünie is op vrijdag 31 maart a.s. om 19.00 uur in de “nieuwe” Eloutschool aan de Claes de Vrieselaan 72. Mocht je iemand kennen
van dit bovenstaande lijstje, bel dan naar Marijke Bos 06 -12092650, of mail naar marijke@pollebos.nl of naar edoorebeek@skynet.be.
Ik doe er ook nog een foto bij van onze 5e klas, wie weet herkennen mensen nog enkele klasgenoten en levert deze oproep nog de laatste
ontbrekenden op.
Marijke Bos

Colofon

Geachte redactie,
Ik woon al 34 jaar in Gelderland, maar zal
nooit mijn Rotterdam vergeten waar ik een
hele fijne jeugd heb gehad. Mijn lagere
school heb ik gedaan op de Brede Hilledijk
en daar heb ik eigenlijk een oproep voor.
Ik heb eens meegedaan aan een uitvoering
(Ik ben met Katootje naar de botermarkt
geweest), ik was de heks. Daar is omstreeks
1961 een groepsfoto van gemaakt, die ik
helaas niet bezit. Misschien kunnen jullie mij
helpen met deze oproep.
Ik ben ook op zoek naar foto’s of krantenknipsels van een talentenjacht van
omstreeks 1964 op Katendrecht met André
van Duin en Herman Stok in de jury.
Daar ben ik volgens mij derde geworden.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, want ik
ben nog steeds actief in de muziek en ben
een bekende Rotterdamse in Didam.
Kijk maar eens op de site van mij http://anneke.cobodi.nl
Annie Bol-Van t Hof
--------------------------------------------------Prins Hendrikschool
Een aantal van de oudleerlingen van de 6e
klas van het schooljaar 1953/1954 van de
openbare lagere school “Prins Hendrik”, aan
de Prins Hendriklaan op het Noordereiland
in Rotterdam organiseert een reünie op 19
mei 2006.
Van 39 oudklasgenoten hebben we reeds
adressen achterhaald, maar we zoeken (al
ruim twee jaar!) nog de volgende klasgenoten: Bram Berkhout - Maaskade, Cor en
Kees Cremers - Thorbeckestraat, Netty de
Kimpe - Maaskade, Tilly Romeijn – Burg.
Hoffmanplein, Sjaan Schenk - Laurierstraat,
Charles van Thiel – Burg. Hoffmanplein en
Titia van Wijngaarden - Meeuwenstraat. Zij
woonden tijdens hun lagere schooltijd op de
achter hun naam vermelde adressen op het
Noordereiland.
We zouden het bijzonder fijn vinden wanneer
we ook deze klasgenoten na 52 jaar op de
reünie kunnen begroeten. Reacties graag aan
onderstaand adres:
Leen van Eijk
Steur 127
2986 SL Ridderkerk
emailadres: leen.m.van.eijk@planet.nl
tel.: 0180-422354
---------------------------------------------------
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Geachte mevrouw / mijnheer,
Graag zou ik via uw blad “De Oud Rotterdammer” een oproep willen doen, of iemand
mij kan helpen aan een oude foto van de
Jonker Fransstraat 66 /hoek Adm. de Ruyterweg waar nu “De Hofnar” eten en drinken
zit. Wanneer u mij kan helpen aan een oude
foto wilt u mij dan bellen op 06 55 195 000.
Bij voorbaat heel veel dank.
M.Hell
--------------------------------------------------Gezocht
Ik ben op zoek naar Mevrouw De Winter.
Zij woonde vroeger hoek 2e SchansstraatSpanjaardstraat in een winkel van de firma
GEVEKE. Wie heeft haar gekend of kent haar
nog.
Reacties gaarne tel 010-5938778
email L.leije@tiscali.nl
-----------------------------------------------------Bingleystraat
Ik ben al jaren op zoek naar een foto of ansichtkaart van de Bingleystraat (Delfshaven)
en dan met name het eerste gedeelte vanaf
de Rosier Faassenstraat. Dit deel van de
straat is, naar ik meen eind jaren tachtig, gesloopt. Ik ben daar opgegroeid en een groot
deel van mijn familie heeft er gewoond, ook
in het tweede deel, dat nog wel bestaat. Is er
iemand die mij hieraan kan helpen, u zou me
er een groot plezier mee doen. Evt. onkosten
worden natuurlijk vergoed.
Reacties graag naar Ingrid Flier-Kooijman,
Hellevoetsluis. iflier@zonnet.nl
--------------------------------------------------Van Asch van Wijkschool
Toen ik de puzzel in nummer 4 van De
Oud-Rotterdammer had opgelost dacht
ik eerst aan mijn geboortedorp. Ik ben in
Pernis geboren en dat is van vroeger ook
een vissersdorp. Mijn grootvader was visser.
Maar… een wereldstad is het niet geworden,
dus het zal wel over Rotterdam gaan.
Ik vind De Oud Rotterdammer een fijne krant.
Dat komt waarschijnlijk doordat Pernis na
mijn geboorte bij Rotterdam is gevoegd en ik
als jongen van 16 tot 19 jaar op school zat
in Rotterdam. Ik was leerling van de
Kweekschool met den Bijbel op het
Aelbrechtsplein. Van 1953 tot 1958 heb ik
als onderwijzer gewerkt op de Van Asch van
Wijkschool in de Van Speykstraat en was
van 1962 tot 1973 hoofd van deze school.

Nu zag ik in uw krant een mededeling van
het Kinderhuis in de van Speykstraat. Ik heb
daar verschillende leerlingen van op school
gehad. Misschien wel leuk om er eens iets
van te horen.
Een tweede verzoek. In september 1956
zijn wij getrouwd. Mijn hele klas uit de van
Speykstraat is toen met al mijn collega’s met
een bus naar Pernis gekomen. Daar hebben
ze de kerkdienst meegemaakt en daarna in
het Geref. Jeugdgebouw nog wat gedronken.
Ik heb nog een foto waarop alle kinderen en
collega’s staan.
Ik zou wel eens willen weten, wie in Rotterdam als oud-leerling van de Van Asch van
Wijkschool daar nog iets van weet.
A.J.van Veelen
Alb. Agneslaan 20
3136 NA Vlaardingen
--------------------------------------------------De Vonk
Ik zoek oud-leerlingen van de lagere school
De Vonk uit de Polslandstraat in Rotterdam
Zuid. Het gaat om leerlingen uit de jaren
1943-1950. Leraren waren onder andere
de heer Van Leer, Nonnekes, De Gast en het
hoofd der school Jansen. Ik zou graag de
volgende leerlingen vinden; Hans Bronner,
Eddy het Hart, Leo Mookhoek, Sander Snelleman, Sander de Jong, Kitty Bouquet, Willy
Hogendijk, Riekie van Staveren, Bert van
Speijk en Adrie van der Bogt.
Wie weet deze personen te vinden
Reacties naar b.weijer@chello.nl of naar
Eemhof 2, 2987 EA Ridderkerk
--------------------------------------------------Lydia
Ik ben op zoek naar Lydia van Hees
(meisjesnaam). Wij waren begin jaren vijftig
collega’s op het kantoor Invoerrechten aan
de Puntegaalstraat. Later is zij gaan werken
bij een advocatenkantoor in Kralingen. Zij
woonde destijds in de Watergeusstraat. Ik
hoop dat wie haar kent of gekend heeft, wil
reageren.
J. Rienstra
Tel. 078 – 6124753
Of per email naar; c.rien@hetnet.nl
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TANTE POST(BUS)
Schietpartij
De laatste tijd komt steeds een gebeurtenis in mijn hoofd van 3 of 4 mei
1944. Ik was 14 jaar oud en liep met
mijn vriend altijd te schooieren in de
havens om te kijken of er wat te versieren was om onze honger te verhelpen
en brandhout te zoeken voor thuis. Wij
woonden in de Justus van Effenstraat,
dus dicht bij de havens.
Op 3 of 4 mei liepen wij bij de Heer,
toen er een soort deﬁlee werd gehouden
door allemaal mannen in blauwe ketelpakken en gewapend met geweren.
Voor de opgestelde mannen hield
iemand een toespraak, maar na enige
woorden kwam vanaf de Schiedamseweg een dikke Duitse soldaat met
geheven pistool aangelopen die riep dat
de oorlog nog niet over was en begon
te schieten. De spreker ging naar de
Duitser (Claus genaamd. Ik kende hem
doordat hij in het HAKA gebouw gelegerd was). Tijdens het gesprek kwam er
nog een Duitser aan, toen geweerschoten werden gelost vanuit de opgestelde
mannen. Ik hoorde nog roepen; ‘niet
schieten, pas op, anders raken we onze
commandant’. De Duitser stak zijn handen omhoog, maar werd alsnog geraakt
en was dood. Wat ik heel erg vond, was
dat tijdens dat geschiet, er ook nog een
man van B.S werd gedood. Als ik mij
goed herinner was dat Piet Bakker uit

het Witte Dorp.
De Duitser werd op een braakliggend
stukje grond begraven, tussen de Heer
en Diederik, een bakkerijgrondstoffenfabriek. Later is hij, met blote handen,
opgegraven door opgepakte NSB-ers
die daarheen werden gebracht om in
een soort badhuis van de Canadezen
ontsmet te worden van scabiës.
D.Bergen
-----------------------------------------------Vastgespijkerd
Met belangstelling heb ik het artikel
over Schillenboer Klaas gelezen.
Hoewel toentertijd zelf woonachtig in
Rotterdam Mathenesse, logeerde ik in
de jaren 1955 -1962 als kleine jongen
bij mijn oom en tante in de Frederikstraat.
Zij woonden boven het opslagdepot
van Niemeijer (kofﬁe/thee) en om de
hoek was op de Crooswijkseweg een
café. De bedstee (slaapkamer) van
mijn oom en tante lag precies boven
de tapkast van dit café, dus u kunt zich
indenken welk een aparte lucht er hing
in deze woning door de combinatie van
luchten uit het opslagdepot en het café.
Als ik bij mijn familie logeerde, zette
mijn tante mij op de uitkijk voor schillenboer Klaas. Zodra hij met paard en
wagen de straat in kwam rijden, ging ik
met de schillenbak naar beneden en in
ruil voor de schillen kregen wij dan een
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snoepje- meestal een vanilletoffee (in
papier). Nu misschien niets bijzonders
maar toen een echte traktatie.
Mijn tante Feem/Femia was leidster
bij de speeltuinvereniging tegenover
de Barbarakerk en zo brachten wij
een groot deel van onze logeertijd
door in de speeltuin. Daar zij ook een
EHBO-diploma had, kwamen kinderen
regelmatig naar haar toe met schaafwonden en bulten.
Op een mooie zomerse dag hoorden
wij opeens veel geschreeuw vanaf de
glijbaan. Verschrikt rende mijn tante
-de EHBO-trommel onder haar arm
geklemd- naar de glijbaan. Wat zij daar
te zien kreeg grensde aan het ongelooflijke. Bovenop zat een jongen, die met
geen mogelijkheid meer naar beneden
kon. Hij was de trap opgelopen en
in afwachting van zijn beurt op het
platform gaan zitten. Hij had echter niet
gezien dat er een spijker uit een plank
stak en was daar bovenop gaan zitten.
Dat was dus geen klusje voor mijn
tante. Er moest een onderhoudsman aan
te pas komen en na veel overleg tussen
EHBO, onderhoudsmedewerker en een
ondertussen gearriveerde huisarts, kon
de jongen uit zijn benauwde positie
worden bevrijd.
Doordat ik slechts in Crooswijk was
als ik bij mijn oom en tante logeerde,
zullen maar weinig mensen mij kennen.

Puzzel mee en win !!!
Het aantal puzzelliefhebbers blijft maar groeien. Het aantal inzendingen op de puzzel in De Oud-Rotterdammer nummer 4 naderde de magische grens van duizend
stuks. Bijna iedereen vond de juiste oplossing, die ditmaal luidde; ‘Van vissersdorp
tot wereldstad’. Onder de vele inzenders zijn weer tien CD’s verloot.
De winnaars zijn:
J.N.Kalkman, Schiedam
T. van Herk, Maassluis
Jac. Visser, ‘s-Gravendeel
N. Bruining-Erkes, Spijkenisse
J. Dubbeld, Hendrik Ido Ambacht
J.C. Keijzer, Schiedam
J. v. Dijk, Rotterdam
J. Lugtenburg, Ridderkerk
M. Jung, Bergambacht
G.P. Visscher-Verdonk, Nwk a/d IJssel

Maar misschien zijn er nog mensen die
zich mijn tante Femia Luyben herinneren uit de eindjaren 1950, beginjaren
1960 en eventueel uit die periode nog
foto’s hebben van de speeltuinvereniging. Dan houd ik me van harte aanbevolen om hiervan een kopie/herprint te
mogen ontvangen. Wellicht van ome
Cor -de melkboer (of zijn familie) tegenover de kerk, waar ik met mijn tante
elke dag een kwart liter schoolmelk (in
een glazen ﬂes) ging kopen.
Met belangstelling zie ik eventuele
reacties tegemoet.
Georges J. Schravesande
Johan de Wittstraat 24
2902 HG Capelle aan den IJssel
-----------------------------------------------Peter Nobino
Ik heb de vader van Petra Notenboom
in de oorlog van nabij meegemaakt in
Duitsland. Wij waren tewerk gesteld in
Plauen bij de Sachsische Zellwolle, een
chemisch bedrijf. Vader Notenboom
was veelal bezig met componeren en
bracht diverse melodieën ten gehore. Ik
heb geloof ik zijn artiestennaam Peter
Nobino nog voor hem bedacht. Naar ik
meen was er ook een zwager van hem
die Jaap heette. Hij is met een Duitse
vrouw getrouwd. Ik hoorde van mijn
biljartvriend Thijs de Wijs, die accordeonist was en als Ted Valerio door het
leven ging, dat vader Notenboom was

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren
wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met de
letters uit de genummerde vakjes een woord of slagzin vormt.
Als u denkt de juiste oplossing gevonden te hebben, stuur deze
dan VOOR DONDERDAG 16 MAART 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.
De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel enkele fraaie
prijzen onder de inzenders met de juiste oplossing. Deze keer

Horizontaal
1. snee brood; 7. niet meer in staat te betalen (bankroet); 13. vreemde muntsoort; 14.
inhoudsmaat; 16. lidwoord; 17. rondzwervende steppebewoner; 20. roem; 21. jokken; 23.
open plek in een bos; 24. wild zwijn; 26. zangvogeltje; 28. wiel; 29. rivier in Nederland; 31.
uitroep van schrik; 33. boomsoort; 34. gevierde zangeres; 35. metaalsoort; 37. wasem
(damp); 40. rustplaats; 41. soort verlichting; 43. kledingstuk; 45. familielid; 46. hertensoort; 47. bekende Ned. motorrace (afk.); 48. vlees aan stokje geregen; 50. rondhout; 52.
lidwoord; 53. harde (broze) doorschijnende stof; 55. actuele onderwerpen (afk.); 56. klein
luitvormig muziekinstrument; 57. getijde; 58. gierigaard; 60. Nederlandse spoorwegen
(afk.); 61. selenum (Lat. afk.); 62. buikpotig weekdier; 64. verbrandingsrest; 65. zangstem; 67. brandstof; 69. duivenhok; 71. boksterm (afk.); 72. spoedig; 73. soort verlichting; 75. borstbeen; 77. interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 79. vanaf (afk.); 80. oude
lengtemaat; 82. jongensnaam; 84. computer aided manufacturing (afk.); 85. beugeltje aan
een riem; 87. ladder; 89. sporeplant; 90. sterk gevoel van weerzin (tegenzin); 92. vod; 94.
tweedelig badpakje; 96. Spaanse uitroep; 97. gang van het paard; 99. Nederlandse norm
(afk.); 100. Franse keizer; 101. deel van het lichaam.
Verticaal
1. hoofddeksel voor de winter; 2. rode vrucht; 3. tijdperk; 4. toespraak; 5. aluminium
(scheik. afk.); 6. in kolonies levend insekt; 7. flink (kordaat); 8. paardenslee; 9. middeleeuws godsdienstig lied met refrein; 10. watering; 11. meisjesnaam; 12. medisch beroep;
15. voorzetsel; 18. bid (lat.); 19. eerste vrouw; 21. onderricht; 22. en aanverwante vakken
(afk.); 25. vordering; 27. rivier in Utrecht; 30. aanspreektitel voor een koning; 32. beoefenaar van de homeopatische geneeswijze; 34. meelmengsel; 36. windrichting (afk.); 38.
tegenover (afk.); 39. onder andere (afk.); 40. bedrijfseconoom (afk.); 42. soort schoeisel;
44. dagblad; 46. appelsoort; 47. genotmiddel; 49. gesloten; 51. meisjesnaam; 52. gedekte
tafel; 54. deel van oor; 58. pauselijke residentie; 59. boterton; 62. bagger (prut); 63.
bestuurder van een koets; 66. muzieknoot; 67. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 68. de
oudere (Lat. afk.); 70. titel (afk.); 72. dom mens; 73. oogholte; 74. sociaal economische
raad (afk.); 76. geliefd (zeer gezien); 78. hulzen van gedorste korenaren; 79. op grote
afstand; 81. laboratorium (afk.); 83. jongensnaam; 85. kleur van de haat; 86. voorstel
(concept); 87. scheepstouw; 88. personage uit Sesamstraat; 91. electric light orchestra
(afk.); 93. oosterlengte (afk.); 95. biljartstok; 97. Japans bordspel; 98. personal computer
(afk.).
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maken opnieuw tien mensen kans op een
prachtige dubbel-CD met tientallen nummers
van Rotterdamse artiesten, Café Rotterdam
genaamd, waarin ook nog fraaie foto’s van
oud-Rotterdam zijn te bewonderen.

15
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55

77

6

14

overleden. Ik weet niet hoe het hem in
Duitsland is vergaan, want ik ben met
een collega uit Plauen gevlucht naar
Hamburg.
Ben van Schie
Favrestraat 263, 010-4200413
-----------------------------------------------Antonius Abt
Mijn tante Bets Breugelmans (wie kent
haar niet?) hoorde zowat bij de inventaris van de Antonius Abt-parochie. Zij
had ook de coördinatie over het knopen
van een Smyrnatapijt dat de parochianen maakten ter gelegenheid van het
jubileumfeest. Zij was hele dagen in de
kerk en de pastorie en woonde in de Jan
Kruijffstraat tegenover de kerk. Ik bezit
nog haar dikke missaalboek dat zij van
pastoor Van Beukering kreeg. Zij heeft
ook het ereteken Pro Eclesia gekregen
dat haar jongste zus, mijn moeder, haar
heeft opgespeld. Mevrouw Van Oort
schreef dat zij veertien jaar heeft les gegeven op de mulo. Dan moet zij haast
mijn oom gekend hebben. Dat was Piet
Breugelmans; hij is lang hoofdonderwijzer geweest van de school aan de
Mathenesserdijk. Juffrouw Lieshout
was hoofd van de kleuterschool, mijn
man heeft nog bij haar in de klas gezeten. De naam Enis ken ik ook nog.
A.M. Holierhoek-Calon
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Casino Diamond Palace & Roman Palace:

Echt een bezoekje waard!

Oude Binnenweg 59

Botersloot 9 - 11

Diamond Palace & Roman Palace presenteren:

ANDY TIELMAN
16 maart Roman Palace
17 maart Diamond Palace
Gratis entree
U zorgt voor de sfeer, wij voor de hapjes en drankjes
Aanvang 20.00 uur
De CD/DVD “That’s My Life” is ook te verkrijgen bij platenwinkel Songs for Sale, Meent 22 te Rotterdam

Openingstijden:
ma. t/m do. van 09.00 - 00.00 uur, vrij. en za. van 09.00 - 01.00 uur
zo. van 11.00 - 00.00 uur (op feestdagen kunnen de openingstijden afwijken)

GRATIS TOEGANG MINIMUMLEEFTIJD 21 JAAR
Sponsor van honkbalver. Neptunus, voetbal. Neptunus, EDS & Ommoord

