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Op de fiets naar de bollen…
Zo vlak ná de oorlog 
werd bij mij thuis niet 
meer over (bloem)bollen 
gesproken. De herinne-
ring aan dit ‘eten’ leverde 
een soort braakneiging 
op. Toen dan ook mijn 
vader ergens in de jaren 
1946-1948 zei, dat we 
Tweede Paasdag naar 
de bollen zouden gaan, 
dacht ik dat we de buur-
man op nummer 16 in 
de Watergeusstraat een 
bezoek zouden brengen. 
Hij was dé man geweest 
in de hongerwinter, die 
van bloembollen de mooi-
ste soep-, groenten- en 
‘aardappel’recepten kon 
maken.

Vader liet snel weten, dat wij op 
de komende ‘Koopzondag’ op de 
fi ets naar de bloembollenvelden 
in de buurt van Leiden zouden 
gaan. Moeder, met het allerjong-
ste zusje, zou thuisblijven, vader 
zou het in 1944 geboren zusje 
achterop nemen en mijn vijf jaar 
oudere zus en ik konden op onze 
eigen fi ets mee.
“Het is lente”, zei vader. “Laten 
we eens gaan kijken hoe mooi ons 
land is.”
Als tienjarige vond ik dit buiten-
gewoon interessant. Op mijn fi ets 
doorkruiste ik Rotterdam van 
noord naar zuid én van oost naar 
west. Maar over de brug aan het 
einde van de Abraham van Stolk-
weg was ik nog nooit geweest! En 
nu zouden we zelfs naar Lisse of 
Hillegom gaan?

Moeder sloeg op zaterdag kadet-
jes in, dat was al een traktatie. 
Vader bracht uit z’n slagerij wat 
‘stevige’ broodbelegging en op 
maandagochtend werd ik rond 
zeven uur wakker gepord. “Kom 
uit bed, het is droog weer en er 
wordt zon verwacht.”
Rond kwart voor acht verlieten 
we de straat en op de hoek van de 
Schiedamseweg zag ik nog net 
hoe moeder ons nazwaaide.

Rijksweg 13
Ik dacht dat we via de rijksweg 

naar Den Haag, nu Rijksweg 13, 
richting Leiden zouden gaan, 
maar vader ging de Doenkade 
op en via Berkel en Rodenrijs 
en andere dorpen kwamen we in 
Zoetermeer. Vandaar was het, vol-
gens vader, nog een klein stukje 
naar Leiden.
Rond 11 uur zag ik een Blauwe 
Tram: “Nu zijn we vlakbij Leiden. 
Die tram rijdt tussen Den Haag, 
via Leiden, naar Haarlem.” Ik 
geloofde mijn ‘gids’ onvoor-
waardelijk, als we nu maar even 
zouden rusten.
Na een etenspauze en nog wat 
fi etsen zaten we vroeg in de 
middag tussen de bollenvelden. 
We waren zeker op deze Tweede 
Paasdag niet de enigen. Honder-
den fi etsers op de fi etspaden en 
tientallen auto’s op de rijbaan, 
maakten het onwaarschijnlijk 
druk.
Maar wat was het indrukwek-
kend! Lange, uitgestrekte 
bloemenvelden gleden aan ons 
peddelend gezinnetje voorbij. 
Vader had gelijk: Nederland was 

mooi! Het was lente!!

De Sierkan
Onze ‘reisleider’ had een route 
uitgestippeld, die ons langzaam 
maar zeker via Wassenaar en Den 
Haag weer richting Rotterdam 
voerde. Op ons fi etsstuur zat een 
slinger van hyacinten; iedereen 
kon zien dat we ‘naar de bollen’ 
waren geweest.
In Delft had vader nog een ver-
rassing voor me. Op de hoek van 
de Rotterdamseweg en de Van 
Speijkstraat troonde hij ons de 
melksalon van De Sierkan binnen. 
Daar kreeg ik het allerlekkerste 
koude glas karnemelk dat ik ooit 
in m’n leven heb gedronken. 
Geen enkel drankje, waar ik later 
ook op deze wereld kwam, kan 
tegen die ‘karnemelk-herinnering’ 
op.
Een uur later waren we weer 
thuis. Het gehele huis stond op 
z’n kop. Moeder was aan de grote 
schoonmaak begonnen.
Dát was ook lente!!

Drama
(Aan de hand van gegevens van Martijn Verbon 
– Gemeentearchief Rotterdam)

Voor de passagiers van een Belgische 
autobus eindigde op 6 mei 1951 hun bol-
lentocht naar Nederland op een verschrik-
kelijke manier. Het motregende lichtjes die 
avond en de kinderhoofdjes op de Rotter-
damse Abraham van Stolkweg glommen 
verraderlijk. De chauffeur van de autobus 
herkende het gevaar niet.

In de scherpe bocht naar links, bij voet-
balvereniging Neptunus, voelde hij de bus 
wegglijden en hij had geen controle meer. 
Botsend tegen een lichtmast en stotend 
over het fi etspad en trottoir dook de auto-
bus de ijskoude Delfshavense Schie in.
De volgende dag stond op de voorpagina 
van het Rotterdams Nieuwsblad “Zes 
Belgen vonden de dood in de Delfshavense 
Schie”. In minder vette letters stond eron-
der “Droevig einde van bollentocht. Het 
ongeluk vond plaats rond kwart over zeven, 
en er waren ook nog zes gewonden. Door 
gladheid verloor de chauffeur de macht 
over het stuur, de weg was ter plaatse wat 
“vettig””.

Een abonnement op 
De Oud-Rotterdammer?

Dat kan!
Zie de advertentie op pagina 4

- Eindeloze bloembollenvelden toonden hun bonte kleurenpracht -
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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.

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

De Rolls Royce onder de kunstgebitten

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

DENTO TANDPROTHETIEK
Bongert 1 (hoek Beukendaal)

(Rotterdam-Zuid)
010 - 419 25 64

Gebitsprothese
op implantaten

Wim Noordzij en Ellen Akkermans.

TANTE POST(BUS)
Via postbus 113, 2910 AC  Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-
Rotterdammer. (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.

Stoker
In De Oud-Rotterdammer 4 van 2006 
stond een artikel over de gekapseisde 
Denemarken (voorheen Duitschland). 
In nummer 5 reageerde een lezer met 
enkele details. In beide verhalen wist 
echter niemand te vermelden wie de 
stoker was die bij de ramp was omge-
komen. Ook dat raadsel is nu opgelost, 
dankzij zijn broer, die wist te melden 
dat de omgekomen stoker Joop (Jacob) 
Bakker was.

De redactie
----------------------------------------------
Bakkerij
Ik wil reageren op dat stukje over 
de Goudse Rijweg. Die mevrouw 
zegt dat de bakkerij na de oorlog is 
opgeheven, maar er is wel een bakkerij 
gebleven. Ik weet dat omdat ik 20 jaar 
heb gewoond in de Schinkelstraat en 
de viswinkel ken ik ook. Mijn ouders 
kwamen er altijd. De familie heette 
Van Vliet en ze hadden twee zoons. Op 
de andere hoek zat een slagerij die De 
Bruin heette.

H.J.Boeren
Rauwenhoffstraat 153
3022 RM  Rotterdam
email: hjboeren@planet.nl

---------------------------------------------
Barakken
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
woonden wij in de Almondestraat. 
Ook hier was een voedseltekort, 
waardoor buurtbewoners op een dag 
een bakkerskar hebben omgegooid en 
geplunderd. Het staat mij nog levendig 
voor de geest dat mijn moeder naar 
de gaarkeuken ging en dat doe je 

niet uit weelde. Zij stierf in 1919 en 
wij kwamen in het kinderhuis in de 
Van Speykstraat. Mijn grootouders 
woonden in Schiedam en daar gingen 
wij ’s zondags met de tram (een oude 
rammelbak) naar toe. De tram reed 
onderlangs de Rotterdamse Dijk naar 
Schiedam en met een lus rond het 
wachthuis op de Koemarkt terug. 
Aan het eind van de Schiedamseweg 
stonden omstreeks 1920 nog barakken 
waar vluchtelingen, ik dacht Belgen, 
huisden. Ik heb de vader van mevrouw 
Bakker-Van Eijk gekend. Wij woonden 
in de Warmoezierstraat (ik nu nog) en 
vanuit de achtertuin keken we richting 
poort en het huis waar zij woonde, met 
haar ouders, zus en broer Reinier, die 
trouwde met Wil Vos.

M. Wuyster-Fillekes
Rotterdam

-----------------------------------------------
Ik weet nog hoe het was
Wij woonden voor de oorlog in de 
Veeluststraat. Ik kan mij nog goed de 
namen van leeftijdgenootjes herin-
neren, zoals de jongens Pronk, Jan en 
Piet Poulus, Jan en Annie Kuik, Cor 
Binnenkamp en Coby Kalker. Haar 
oom Gerrit was bloemenkoopman en 
liep met een mand door de straten. 
Ook Gekke Gerrit kwam door de straat 
en speelde op zijn blokfl uit om wat 
geld op te halen.
’s Zaterdags gingen wij in bad. Dan 
haalden we een emmer water voor 1 
cent bij waterstoker Goossens.
Toen na de oorlog de school weer 
begon, liep ik met Kees Geleinse naar 
school. We passeerden dan diverse 

winkels, zoals Piet Dijkshoorn, de 
melkboer, kruidenier Vreugdenhil, 
Teube de sigarenwinkel en boekhandel 
Van de Boeck, die er nog steeds is. Bij 
bakkerij Van der Meer & Schoep rook 
het heerlijk naar versgebakken brood 
en Jamin was op zondag open. Bram, 
een jodenjongen zonder familie, van 
de Essenburgsingel, liep vaak met ons 
mee. Op zondag gingen wij soms naar 
Plaswijck. Daar ontmoeten wij leuke 
meisjes, zoals Geziena, Riet en Toos. 
Daar hebben wij dikwijls mee afge-
sproken. Van al die jongens en meisjes 
zou ik wel willen weten hoe het hem 
vergaan is.
Wie belt mij?

L. Vermaat, 010-4292645
-----------------------------------------------
Delta
De ontboezemingen van de heer 
Hanselman in de krant van 7 maart heb 
ik met meer dan gewone belangstel-
ling gelezen. Het getuigt van weinig 
historisch besef het college ervan te 
betichten onnodig te hebben gehandeld 
bij de doorsteek van de Coolhaven 
en de sluiting van de Ruigeplaatsluis 
en de daarbij behorende sloop van de 
huizen aan de Havenstraat.
Na de watersnoodramp van 1953 
verplichtte de Deltawet alles op del-
tahoogte te brengen. De sluis was een 
hele zwakke schakel in de waterkering, 
dus het college heeft juist gehandeld 
en welke kleur het college ook zou 
hebben gehad; ze hadden allemaal 
dezelfde beslissing moeten nemen.
Als voormalig schippersvrouw heb 
ik kunnen zien dat de sluis in zeer 

slechte staat verkeerde. Voor ons was 
het jammer dat we niet meer van de 
Achterhaven gebruik konden maken 
als ligplaats. De oud- en nieuwvierin-
gen waren bij ons berucht, doordat de 
jeugd er geen probleem in zag onze 
loopplank in vlammen te laten opgaan.

M. Schouten-Breugom
----------------------------------------------
Oude liefde
Dankzij uw stukje over Charlois ben 
ik de heer Welschen op het spoor 
gekomen. Hij schreef over zijn eerste 
vriendinnetje, Marietje de Jong en dat 
ben ik. Inmiddels hebben wij elkaar 
weer ontmoet en over van alles en nog 
wat gebabbeld. Ook zijn zus Wil komt 
binnenkort bij mij op bezoek. Ik vind 
het ronduit geweldig dat ik na zovele 
jaren weer contact heb met de familie 
Welschen. En dat dankzij uw ontzet-
tend gezellige blad.

M.M. Smulders-De Jong
---------------------------------------------

Anne Frank-groep
Mijn broer wees mij op de oproep 
van Mary-An van Oosterom over de 
Anne Frank-groep. Ik heb daar mooie 
herinneringen aan. Wij kwamen begin 
jaren zestig wekelijks bijeen in een van 
de zalen van de H. Bavokerk aan de 
Slinge. Elke week was er een verras-
send programma in elkaar gesleuteld 
door een enthousiaste leiding; o.a. 
volksdansen, toneelspelen, speur-
tochten, creatief bezig zijn, fl uitkoord 
knopen en vlechten, kompas lopen, 
morsetekens leren, zingen en vele 
andere dingen die te maken hadden 
met de scouting in ontwikkeling. En 

alles met gein en plezier.
Het jaarlijkse weekje op kamp bete-
kende voor mij bijna een wereldreis; 
helemaal naar Zeist, Breda of Teterin-
gen. Slapen op stro of luchtbedden, 
met griezelverhalen. ’s Morgens met 
slaperige koppies in de kring voor de 
dagopening met vlag hijsen en daarna 
ochtendgymnastiek om écht wakker 
te worden, dan ontbijt en daarna om 
beurten corvee. Als alles dan aan de 
kant was, kon het dagprogramma 
beginnen. Ik ben vast het nodige 
vergeten. Wie kletst mij bij over toen 
en nu? Misschien Marian, Tineke, Els, 
Trudy, Chita of Marga en Frederick? 
Een reünie zou leuk zijn.
Ik wacht op jullie antwoord.
Groetjes met drie vingers aan de baret.

Sylvia Wesdorp-Adriaans
0591-622618

-----------------------------------------------
Geachte redactie
Wilt u zo goed zijn uw adverteerder 
Droomvlucht van harte te bedanken 
voor de correcte service en ouderwets 
Rotterdamse behandeling die wij 
hebben ondervonden. De redactie 
hiermede ook bedankt voor plaatsing 
in uw blad.

J.W. Visser, Vlaardingen
-----------------------------------------------
Rectificatie
De prachtige foto op de voorpagina 
van De Oud-Rotterdammer van 7 
maart toont niet Europees Kampioen 
body-building Berry de Meij, maar Je-
roen van de Linde. Dat wilde ik graag 
even rechtzetten. 
B. de Meij 



CCtjeCCtje

c
fo

to
 bu

ro
so

lo
.nl

Cox Column

Dit is het refrein van een tekst die ik schreef in 
1990 voor Leentje Towers, op de melodie van 
“The hungry years” van Neil Sedaka. Rotterdam 
bestond in dat jaar 650 jaar en Leen zong het 
prachtig op de, toen nog, LP die we uitbrachten. 
Ik denk dat veel mensen van mijn generatie dat 
met mij gemeen hebben: altijd maar die verhalen 
horen over de Hoogstraat en het Hang en de Pas-
sage, en maar horen hoe mooi en gezellig Rot-
terdam was, en het nooit gezien hebben. In een 
ander lied heb ik al eens gememoreerd dat Alex 
de Haas, een grootheid in zijn dagen, maar wie 
kent hem nog, eens had geschreven, ik meen in 
“De minstreel van de mesthoop”, het boek over 
Eduard Jacobs, dat de Coolsingel de mooiste 
boulevard van Europa was. Dat moet dus nogal 
wat geweest zijn. Als ik goed ben geïnformeerd 
waren er drie theaters aan de Coolsingel, DRIE! 
Kom daar nu eens om. De oude meneer Pardoel, 

die een buitengewoon ongewoon café dreef op 
de Oude Binnenweg, kon daar smakelijk over 
vertellen en dan hing ik aan zijn lippen. Hij 
had het eens over een dirigent, Jacob Blaaser 
of Blazer geheten, die op een zeer eigen wijze 
voor zijn orkest stond. Ook verhaalde hij over 
een kastelein die een vis hield in de spoelbak. 
Dat beest vrat zich dik en rond aan de bierresten, 
en als ‘ie zwaar genoeg was haalde de waard 
hem eruit en vrat hem op. Waarna een nieuwe 
vis het water in ging. Meneer Pardoel, die in 
de jaren zeventig al dik in de tachtig was, deed 
zijn zaak zo om een uur of drie, vier open. Om 
acht uur ging ‘ie dicht. Hij verkocht op den duur 
alleen nog fl esjes bier van tien graden onder nul 
en ik denk een borreltje. Eerst maakte hij in het 
keldertje aan het eind van de zaak, een lange 
pijpenla, nog koffi e, met van die ouderwetse 
metalen Belgische fi lters, maar daar hield ‘ie op 
’n gegeven moment mee op. Als er een glas brak 
riep ‘ie heel hard “Godverdommeeeee!!!”, en dan 
werden we er allemaal uitgebonjourd en bleef ‘ie 
voor straf drie dagen dicht. Op een kwaaie dag 
bleef ‘ie dicht en ging nooit meer open. Nu zit de 
Spijkermand er in, het is vlak tegenover Timmer. 
Pardoels clientèle bestond uit een onduidelijke 
mengeling van artiestenvolk, journalisten en 
andere gesjochtenen. Legendarisch is het verhaal 
van Pietje van den Oudenalder, de cartoonist van 
het Rotterdams Nieuwsblad, die bij Pardoel een 
taxi liet komen, die mochten toen nog de Bin-

nenweg op. Toen ‘ie in de taxi had plaatsgeno-
men, zei hij: “Ho, ik ben er al”, stapte er aan de 
andere kant weer uit en Timmer binnen. Hetgeen 
mij brengt op het verhaal van Nel Knuvers, de 
vorige eigenares van Timmer. Haar vader was 
standwerker op de mart, en als ‘ie een goede 
dag gehad had, ging ‘ie natuurlijk nog even de 
kroeg in. Laat op de avond kwam ‘ie dan thuis 
met TWEE taxi’s: een voor hem zelf en een voor 
ZIJN SCHOENEN! Nou u en dan ik weer. 
Pietje van den Oudenalder was een klein 
enigszins verschrompeld mannetje die mij altijd 
aansprak met “Zo, rotjongetje, hoe gaat het met 
je rotjongetje, je hebt zeker veel succes, rotjon-
getje”. Ik herinner mij een uitspraak van hem 
heel helder: “Als het regent moet je net doen of 
het confetti is die in je gezicht slaat.” Wijs hè? 
Sjonge, ik ben er al. Terwijl ik het over Maas-
tricht had willen hebben, waar ik in mijn verlan-
gen naar een oude stad altijd naar toe trek, deze 
week ook weer. Nou, misschien de volgende 
keer.

De stad van toen
Ik mis de stad van toen,
een wereld als een droom,
’n strohoed in de wind,
en het gesis van stoom,
de geur van poetskatoen…
De straat een paradijs,
want, iedereen te voet,
in de gracht een schuit,
en de Laurenstoren hoog er bovenuit,
’t Is weg, niks an te doen…
Ik mis de stad van toen…

‘Wat te doen’ in de Jonker Fransstraat
Tussen de Crooswijksekade en de Goudsesingel ligt de Jonker Frans-
straat, genoemd naar de aanvoerder van de Hoeken, Jonker Frans van 
Brederode die in 1488 tot 1489 de stad innam in zijn strijd tegen de 
Kabeljauwen. De straat groeide voor 1940 uit tot één van de gezelligste, 
drukke winkelstraten van Rotterdam, met heel veel bekende winkels, 
waar menig stadgenoot inkopen ging doen.

Tijdens marktdagen op dinsdag en zaterdag 
gingen veel marktbezoekers via de Jonker 
Fransstraat naar Neerlands grootste markt op 
de Goudsesingel. Zo was er veel loop naar de 
winkel van Ophof voor sportartikelen, vooral 
biljart-, schaak- en dammateriaal.
Om de hoek van de Warmoezierstraat zat aan 
de ene kant café Tabberné en aan de andere 
kant een winkel van Jamin. Om de hoek met 
de Jan van Loonslaan was het lingeriehuis 
dat zich mocht verheugen in veel bezoek van 

dames. Boven die winkel woonde de bekende 
marsenkoning, Willie Schotemeijer.
Ook was er de bekende feestwinkel van Frans 
Moret waar veel artiesten hun materiaal 
kochten zoals schmink of kleding. In de zaak 
hing een grote spiegel. Artiesten die een pruik 
kochten, stonden voor die spiegel te kijken 
of de gekochte pruik goed stond, tot vermaak 
van de naar binnen kijkende passanten. Ook 
vond menig Rotterdammer op zaterdagavond 
de weg naar de gezellige feestzaal van Marcel 
Mulders waar veel bekende artiesten optra-
den; vaak met bal na tot twee uur.

Zebra
Voor werkkleding ging men naar Kok en voor 
rookartikelen naar “De Twee stoepjes” of 
Weinthal. Was men moe, dan was er Hecks 
Lunchroom om even uit te rusten onder het 
genot van een lekkere kop koffi e. Op woens-
dag of zaterdag ging moeder met haar kroos 
naar de kinderkledingwinkel van Bervoets.
Op sommige dagen gingen de dames graag 
even kijken in het Blousenhuis, terwijl de
mannen liever de herenmodezaak instapten 
van de Gebr. v/d Mijn. Heel druk kon het 
zijn in de viszaak Neptunus, evenals bij V en 
D. In de zomer stak het winkelend publiek 
veelal kriskras over. Dat ging een agent danig 
vervelen en als tegenmaatregel trok hij s’ 

nachts witte kalkstrepen over de weg. In feite 
de voorloper van de zebra en de agent kreeg 
voor dat initiatief tal van schouderklopjes.

Wat te doen
Heel bekend was lunchroom De Witte Bal-
lons met daarboven studio Phoni. Op 5 febru-
ari1938 stond een massa mensen te luisteren 
naar muziek die door de ramen naar buiten 
klonk. Een aantal jongens zag op een afstand 
al die mensen staan en spoedig riepen ze ‘Wat 
te doen, wat te doen!’ waarna zij hard hollend 
naar de Witte Ballons liepen. Erg rustig ging 
dat niet en verschillende jongens werden 

stevig bij hun arm gepakt met de vermaning, 
dat ze kop moesten houwen.
De mensen stonden te luisteren naar het koor 
en orkest van Eduard Flipse met zang van
de geliefkoosde Joseph Schmidt, de kleine 
zanger die dat prachtige lied zong “Ik hou
van Holland”. Toen het even stil was, brak 
er luid applaus los in de Jonker Fransstraat, 
die thans niet meer is wat het voor 1940 was. 
Ook de roep “Wat te doen” klinkt niet meer 
door de straat. Die gezellige winkels in de 
Jonker Fransstraat zijn verdwenen, jammer.

Meijer de Wolf
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- Jonker Fransstraat vanaf de Goudsesingel (1939) (foto: RIBcollectie) -
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

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

Bij ons altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!

GRATIS
OPHALEN
EN TERUG
BEZORGEN

ALTIJD 3 JAAR
GARANTIE

STOFFEERWERK
Wij stofferen o.a.: bankstellen, fauteuils, stoelen, boot-, cara-
vankussens en Deens dubbel stikwerk. 
Ook doorgezakte banken en stoelen waar de stof nog goed van 
is, kunnen wij opnieuw opvullen met o.a. koudschuim, veren 
en / of dacron. Wij hebben een zeer uitgebreide collectie aan 
meubelstoffen.

RESTAURATIE
Wij zijn het oude ambachtelijk werk nog niet verleerd. Wij restaureren alle soorten 
kasten, kabinetten, tafels, stoelen en bureua’s. Tevens lijmen en verstevigen van stoelen. 
Ook voorzien wij stoelen opnieuw vaan biezen of rieten zitting. Dit alles wordt handma-
tig gemaakt. Houtworm verwijderen is voor ons geen probleem.

LEERSPECIALIST
In leer zijn wij groots. Wij stofferen met de beste kwaliteit leer al uw banken, stoelen 
en Chesterfi eld meubelen. Ook doen wij diverse leerreparaties zoals stiknaden, kleine 
scheurtjes en beschadigingen. Wij laten oud leer herleven door het in te kleuren op 
natuurbasis. Dit is alleen mogelijk in dezelfde kleur. Wij hebben een grote collectie leer 
op voorraad.

KUSSENSERVICE
Doorgezakte bank, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Veelal binnen 24 uur weer terug 
bezorgd.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis.
010 - 2734727 of kom even langs in onze winkel.

Tel.: 010 - 2188876
Kleiweg 135 
3051 GN ROTTERDAM

Openingstijden:
maandag gesloten

di t/m vr 11.00 - 17.00 uur
zaterdag 11.00 - 16.00 uur

Nooit meer misgrijpen in de rekjes bij de supermarkt of in de 
bibliotheek. Nooit meer iemand de laatste krant zien meene-
men voor je er zelfs maar in de buurt bent.
Of misschien woont u als oud-Rotterdammer wel in Heiloo, 
Brunssum, Roosendaal of zelfs in het buitenland en kunt u 
daar de krant niet bemachtigen. 

Neem dan een abonnement en wees verzekerd van deze 
interessante krant. Een heel jaar lang elke veertien dagen 
opnieuw De Oud-Rotterdammer op uw huisadres met heer-
lijke nostalgische verhalen en leuke anekdotes.

Of doe een abonnement cadeau aan een Oud-Rotterdam-
mer. U doet er hem of haar een enorm plezier mee!

U heeft al een 
 abonnement voor    49,90 Euro p/jaar

Wat moet u doen?

Maak voor een abonnement op de mooiste krant van 
Rotterdam 49,90 Euro over op giro 4220893 
t.n.v. De Oud-Rotterdammer o.v.v. abonnement.

Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden! 

Een abonnement op 
De Oud-Rotterdammer!
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Slechts twaalf inzendingen kwamen er binnen op de Waar-was-
dat-nou-foto van vier weken geleden. Acht inzendingen kwamen 
via Internet, de rest bezorgde de postbode. Er was maar één 
inzender die het bij het juiste eind had, maar als we zijn brief 
verderop in dit artikel lezen, is dat niet zó vreemd.

Waar was dat nou?

We beginnen met de foute inzen-
dingen, waarbij de heren Meijer 
de Wolf en J.F. Wijnands (beiden 
uit Spijkenisse) met hun brieven 
wel bijzonder opvallen. Ze geven 
allebei de meest nauwkeurige 
informatie over de locomotief en 
beide aanhangwagens. Ze vertellen 
waarom en wanneer dit treinstel-
letje in Rotterdam rondreed, maar 
beiden zwijgen op de vraag ‘Waar 
was dat nou’?
De heer Toon Veen uit H.I. Am-
bacht moest denken aan het oude 
Station DP, nu het Centraal Station. 
De heer Jan Breuer is kort maar 
krachtig: “Karel Doormanstraat 
kruising Binnenwegplein”.
Mevrouw Leny van Veldhuyzen-de 
Vries uit Zeist heeft goede herin-
neringen aan Rotterdam, maar ook 
haar antwoord is fout: “Dit is het 
oude Noordplein, waar vroeger op 
zaterdag de markt was. Nu ben ik 
69 jaar en toen ik ongeveer 10 jaar 
was, ging ik met mijn moeder daar 
boodschappen doen en kreeg dan 
voor 10 cent een patatje met pic-
calilli, heerlijk!” 
“Dit is echt een moeilijke. Mijn 
eerste indruk was bij het Centraal 
Station, maar of dit echt goed is?”, 
verzucht Han Steenbeek uit Rot-
terdam. Misschien had je het bij de  
tweede indruk moeten houden, Han.
Uit het Limburgse Epen schrijft 
mevrouw Mieke van Harskamp: “Ik 
denk dat de tram op het Oostplein is 
gefotografeerd”. Dezelfde mening 
heeft de Rotterdamse mevrouw 
Martine van der Meer: “Volgens 

mij is de foto gemaakt op het 
Oostplein”.
De familie L. Bekkering uit Rot-
terdam maakt het me wel heel 
moeilijk: “Naar onze mening was 
de foto gemaakt einde Honingerdijk 
bij Excelsior; eindpunt van lijn 
1 indertijd”. Door de toevoeging 
‘Excelsior’ is deze inzending in 
de foute hoek terecht gekomen; de 
locatie waar de raadfoto is gemaakt 
kent ook een Honingerdijk en óók 
een lijn 1 heeft daar zijn eind/begin-
punt gekend. Maar ik neig er sterk 
naar, dat de familie de Honingerdijk 
bij In Den Rustwat bedoeld heeft.
Uit Hoogvliet schrijft de heer J.van 
den Akker: Het Maastunnelplein, 
tegenover de vuilverbranding”. 
In Ontario (Canada) denkt de 
heer Jack Vanderheyden het wel 
te weten: “Deze tram/trein moet 
verdwaald wezen, waar hij nu rijdt 
is op het plein voor het Centraal 
station”.

Oplossing
“Dit raadsel spreekt mij bijzonder 
aan. De plek op de foto is namelijk 
vijftien jaar mijn werkplek geweest. 
Als vaste trambestuurder op lijn 3 
(van 1985 tot 2000) moest ik toch 
even zoeken. Ik had een kleine aan-
wijzing op de foto: destijds had lijn 
3 als enig eindpunt een kleine ver-
hoging tussen de sporen, een soort 
perronnetje. Zo’n verhoging werd 
normaal niet in bochten aangelegd. 
Daardoor herkende ik aan dit detail 
het eindpunt: het voormalige drink-
waterterrein, nu De Esch.

Op de foto zien wij locomotief 
Ooievaar met een overgeschilderd 
Allan aanhangrijtuig en een oude 
RET-zandwagen, die als kolen- en 
wateropslagplaats dienst doet. 
Deze foto is uniek, omdat het 
locomotiefje nooit in die buurt 
kwam. Het zal wel in het hele 
begin van 1988 zijn geweest, 
toen het treinstel rondritten ging 
maken in Rotterdam (Centraal 
Station-Weena-Hofplein-Coolsin-
gel-Schiedamsedijk-Vasteland-
Scheepstimmermanslaan-Westerstraat-
Maasstraat-Willemskade-
Willemsplein-Westerstraat-
Scheepstimmermanslaan-Een-
drachtsweg-Mauritsweg-Kruis-
plein-Centraal Station). Het 
treinstel overnachtte in remise 
Kralingen en gezien het nog witte 
dak van het aanhangrijtuig en de 
fonkelnieuwe wielen, moet dit 
een proefritje remise-De Esch v.v. 
zijn geweest”. (Deze conclusie is 
juist, dit werd mij bevestigd door 
RET-man Harry Siebrecht, organi-
sator van dit soort RET-rondritten. 
AvdS).
De Oud-Rotterdammer-attentie 
gaat naar de heer Henk Huisman, 
Tarwestraat 18, 2989 AW Ridder-
kerk.

Oplossing  “Waar 
was dat nou 8”

Iemand die denkt dat ik me door een stoomlocomotiefje uit het veld laat 
staan, heeft het verkeerd. Zelfs als ze luid krijsend, fl uitend en schomme-
lend door Zuid reden, maakten ze geen indruk op me. Maar de ritjes naar 
het strand in Oostvoorne vond ik prachtig!
Deze keer weer een stoomtram op de Waar-was-dat-nou-foto. En de vraag 
is gelijk aan al die andere foto’s: Waar was dat nou?
Als selectievraag komt er echter bij: Waarheen kan deze tram op weg 
naartoe geweest zijn?

Inzendingen vóór 4 april 2006 zenden aan
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam

Ook via email kunnen oplossingen worden ingezonden.
De inzenddatum is gelijk, het adres is waarwasdatnou@xs4all.nl
Uit de goede oplossingen wordt een winnaar voor de Rotterdamse attentie 
getrokken.
                                                   Succes!

Nieuwe opgave

TOEN NU

Donderdagavond  23 maart 2006 is er een introductieavond Close Harmony Singing in de 
repetitieruimte van de ‘Mainport Barbershop Singers Rotterdam’.

De Mainport Barbershop Singers is 
het enige mannenkoor in Rotterdam 
en omgeving dat zich richt op deze 
stijl van close harmony singing. Op 
donderdagavond 23 maart 2006 geeft 
het koor tijdens een introductieavond 
een kort Close Harmony Concert.
Daarna is er gelegenheid zelf mee te 
zingen en een eenvoudige close har-
mony song te leren. Aan geïnteres-
seerde en geschikte zangers bieden 
we een introductiecursus waarin 
ook aandacht wordt besteed aan 
zangtechniek.

De introductieavond is in het ge-
bouw van het Amman College, Heer 
Bokelweg 260, 
Rotterdam-Centrum (vlakbij Hof-
plein)
Zaal open: 19.45 uur
Aanvang: 20.15 uur

Barbershopsinging is een uit 
Amerika overgewaaide bijzondere 
vorm van close harmony zingen, 
a-capella met specifi eke en vooral 
mooie klanken. Maar ook met show 
en fun. In Nederland zijn er twintig 

van deze (mannen)koren. Rotterdam 
heeft zo’n koor al meer dan tien jaar 
binnen haar grenzen. Dit tot groot 
plezier van de circa veertig zangers 
die er deel van uit maken. 

Belangstellenden zijn van harte 
welkom.

Voor meer informatie over het koor: 
www.barbershopsingers.nl 
Of neem contact op met: 
cj.esbach@hetnet.nl
(tel. 06 1860 69 53)

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

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht
bereikbaar

Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

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

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

Centrum Massage 
Preventie en ontspanning

Door gedipl. masseur
Voor informatie en afspraken

010 - 4139847 

De belevingsexpositie ...Tijd! in museum De Dubbelde Palmboom is 
vernieuwd. De zeven ruimtes van de belevingsexpositie zijn ingrijpend 
veranderd. Er is nu nóg meer te ontdekken, nóg meer te doen en te 
ervaren. Zondag 26 maart wordt de expositie feestelijk heropend met 
allerlei activiteiten voor het hele gezin.

Dubbelde Palmboom zet de klok vooruit

Feestelijke 
heropening

...Tijd!

NIEUW & OCCASIONS

ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN

LIGIER
X-TOO

CiTO Sonoystraat 3, R’dam
Tel. 010 - 467 67 89
www.citoautobedrijf.nl

Een LIGIER 45-KM WAGEN is er v.a. € 8.999,-

Subaru en Ligier Dealer

CiTO
houdt u 
MOBIEL

met bromfiets certificaat.  Als u geboren bent voor 1-6-’80 
is theorie-examen niet nodig.  Aflevering bij u thuis.

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

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

“EGO”-Barendrecht
Uitgevers

Klavecimbelweg 13
2992 ND Barendrecht

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

In de Kievitstraat zaten bedrij-
ven zoals Boekman, een por-
selein-groothandel, Treffers, 
verhuurbedrijf van handwagens 
en carriers, Dalmijer oud ijzer, 
het taxibedrijf van Buskop en 
nog vele andere.

Naast Treffers woonde de familie Schippers 
met zoon Jan en dochter Annie. Zoon Jan 
was een zeer ondeugend joch, dat regel-
matig met de politie in aanraking kwam. 
Het kon ook niet uitblijven dat Jan op een 
gegeven moment naar een opvoedings-
kamp moest. Daar werd Jan op niet mis te 
verstane wijze heropgevoed met strakke 
regels; op tijd opstaan, op tijd eten en op 
tijd naar bed.
Na zijn straftijd mocht Jan weer naar z’n 
ouders, maar zijn streken was hij niet 
verloren.
Op een nacht moest Jan een grote doen, 
waarop hij een stuk papier pakte om daar 
zijn bolus op te deponeren. Jan bedacht 
daarop het snode plan diverse mensen een 
poets te bakken. Hij nam het papier met 
inhoud en smeerde een gedeelte aan de 
dwarsboom voor de glazen deur bij Boek-
man. Ook werd wat van de smurrie aan het 
hangslot en de handgreep van de pakhuis-
deur bij Treffers gesmeerd. De rest smeerde 
hij aan de trapleuning van zijn eigen huis 
om zo niet direct zelf verdachte te zijn.

De volgende morgen ging vader Schippers 
in alle vroegte naar z’n werk. In de duister-
nis van het trappenhuis hield hij zich aan 
de trapleuning vast, met alle gevolgen van 
dien en uiteraard de nodige verwensingen 
tot gevolg.
Bij Boekman opende de boekhouder als 
eerste de deur. Hij gleed met z’n hand langs 
het dwarshout en rook aan z’n hand wat 
dàt toch wel was. Bij Treffers slaakte Oude 
Chris eveneens enkele lelijke woorden, 
toen hij het hangslot en de deur opende. 
De politie werd erbij gehaald. Jan stond 
in de opening van het pakhuis, naast mijn 
vader.
De politie stelde Jan een paar vragen, 
waarop deze z’n schouders ophaalde. De 
agent vroeg: “Jan, jij bent toch wel eens 
meer met de politie in aanraking geweest, 
moet jij soms weer naar het kamp?” 
Waarop Jan zei: “Ja gráág agent.” Mijn 
vader en de agent keken elkaar aan, waarop 
de agent zei: “Wat moet ik hier nou mee”. 
Jan hoefde niet mee.

Marius Treffers, Tel: 0180-316774

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

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

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

De Kievitstraat

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

Alle geselecteerde merken printer-
schrijf-foto en tekenpapier

Alle kantoorartikelen op voorraad

Kom langs of vraag een offerte aan

Waar krijgt u momenteel nog een vak-
kundig advies?

Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

...Tijd! is in een nieuw jasje gestoken. De 
zeven ruimtes waarin de bezoeker kennis 
maakte met het fenomeen tijd zagen er prach-
tig uit, maar waren niet altijd even spectacu-
lair en duidelijk voor de jongere bezoekers. 
Nu is er echter nóg meer te
ontdekken, nóg meer te doen en te ervaren. 
Tientallen doe-elementen, een grote
kijkkast, een geheel nieuwe keuken en 
historische paspoppen zijn toegevoegd aan 
de expositie, waardoor deze nóg leuker en 
spannender is.

Zomertijd
In de nacht van 25 op 26 maart gaat de zomer-
tijd in. Hét moment om ...Tijd!
feestelijk te heropenen. De hele dag kunnen 
kinderen tijdskunstwerken in elkaar knutselen, 
poppenkastvoorstellingen bekijken, tijdreizen 
door het museum en de code van de kluis 

kraken. Ook zijn er typetjes die rondleidin-
gen geven en bezoekers mee terug in de tijd 
nemen. Een waarzegster laat het verleden 
zien en voorspelt de toekomst. Verder worden 
hapjes uit vervlogen tijden geserveerd. En
het totale programma wordt gedurende de 
dag tevens muzikaal opgeluisterd door een 
oude rocker die de bezoekers met zijn gitaar 
meeneemt naar andere tijden...

Datum: Zondag 26 maart, 11.00 tot 17.00 uur
Kosten: 4 euro 
Locatie: Voorhaven 12, Rotterdam-Delfshaven
Telefoon: 010 - 4761533, 
www.dedubbeldepalmboom.nl

Openingstijden:
Di t/m vr 10-17 uur, 
za-, zon- en feestdagen 11-17 uur

- Noordplein hoek Kievietstraat -
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Nieuw subsidiebureau Wet Kinderopvang in Rotterdam 

ViaViela beloont oppassende opa’s en oma’s 

Volgens Romana Thijm vindt in Nederland 
veel kinderopvang geheel of gedeeltelijk 
plaats bij familie of vrienden. “Dit gebeurt 
meestal naar alle tevredenheid en met ‘ge-
sloten beurs’, zoals dit zo mooi heet. Toch is 
deze opvang sinds vorig jaar meer waard dan 
u wellicht weet. Alle ouders in Nederland ko-
men in aanmerking voor een oppas-subsidie 
van de overheid. Ook wanneer uw kind voor 
een deel naar een kinderdagverblijf gaat en u 
hiervoor al een werkgeversbijdrage ontvangt, 
kunt u voor de thuisoppas subsidie aanvra-
gen”, aldus Romana Thijm.

Opa en oma zijn heel wat waard
“Het subsidievoordeel kan aanzienlijk oplo-
pen. Voor een gezin met twee kinderen en een 
jaarinkomen van 40.000 euro, waar opa en 
oma twee dagen oppassen, is het fi nanciële 
voordeel 5.000 euro op jaarbasis. Het bedrag 
is afhankelijk o.a. van het aantal oppasuren 
en het gezinsinkomen. Opa en oma blijven 
gewoon oppassen zoals altijd, er verandert 
niets. ViaViela verzorgt achter de schermen 
de gehele administratie, regelt met de ouders 
de bijdrage van de overheid en eventueel 
werkgever.”

Drempelvrees
Inmiddels maken tienduizenden (groot)ouders 
in Nederland met ViaViela gebruik van de 
overheidssubsidie. “Toch kom ik nog regel-
matig ouders tegen die drempelvrees heb-
ben”, zegt Romana Thijm. “ Mensen denken 
snel dat zij niet in aanmerking komen. Of ze 
vrezen bijvoorbeeld dat deze subsidie andere 
subsidies, zoals huursubsidie, in gevaar kan 
brengen. Een open en vertrouwelijk gesprek 
kan deze zorg wegnemen. Wij kijken samen 
met u naar alle fi nanciële aspecten en geven 
u daarna een helder advies over uw moge-
lijkheden. Bent u nu al nieuwsgierig dan kunt 
op onze site www.viaviela.nl een vrijblijvend 
testje doen of deze subsidie voor u interessant 
is.”

Kwaliteitswaarborg
Onder de Wet Kinderopvang is ViaViela 
verplicht de kindvriendelijkheid van het op-
pasadres te controleren. “Wij brengen hierbij 
– samen met de ouders en de oppas - eventu-
ele risico’s voor de veiligheid en gezondheid 
van de kinderen in kaart. Tot nu toe zijn we 
nog geen gekke dingen tegen gekomen, maar 

zo’n inventarisatie is toch een prettige beves-
tiging”, zegt Romana Thijm.

Zorg voor elkaar
Volgens Hennie van den Biggelaar (direc-
teur ViaViela) maken op dit moment al veel 
ouders gebruik van de oppassubsidie. “Onze 
organisatie wil graag zo dicht mogelijk bij de 
mensen ondersteuning bieden met adviseurs 
uit de regio. In Rotterdam hadden wij nog 
geen advieskantoor. Ik ben heel blij dat wij 
ook bestaande en toekomstige klanten hier 
nu ter plekke van dienst kunnen zijn. De Wet 

Kinderopvang stimuleert ‘zorg voor elkaar’, 
maar in een modern jasje waar ook een fi nan-
ciële vergoeding tegenover staat. Samen met 
Romana Thijm zorgen we ervoor dat in Rot-
terdam steeds meer oppassende oma’s, opa’s, 
zussen of vrienden gebruik kunnen maken 
van de bestaande subsidieregelingen.”

Meer informatie over dit onderwerp? Ga naar 
www.viaviela.nl en bereken vrijblijvend uw 
eigen subsidievoordeel.

Met de Wet Kinderopvang stimuleert de Nederlandse overheid ver-
ruiming van de kinderopvang. ViaViela zag direct de verrassende 
mogelijkheden van deze subsidie en zette een helder, ondersteunend 
systeem op voor thuisoppassers. Begin 2005 haalde het bureau alle 
landelijke kranten met het concept ‘oppassubsidie voor opa en oma’. 
Inmiddels telt de organisatie 30 vestigingen verspreid over Nederland 

Wilt u ook weten of u voor oppas-subsidie in aanmerking komt?
Kijk dan op www.viaviela.nl

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

Aan de andere zijde van de dijk was 
de watertoren en de Oude Plantage. 
Oma Van Steenderen woonde later bij 
haar dochter Dien en haar gezin in. 
Haar andere dochters Beth en Rien 
hadden daar, na hun trouwen, met 
hun gezinnen ook een eigen woning. 
Zodoende bestond het rijtje woningen 
bijna geheel uit familieleden van 
elkaar met daarbij nog de familie Van 
Kilsdonk en de gezusters Boere. Het 
waren kleine huisjes bestaande uit 
een woonkamer met een bedstede en 
een keuken met ook een bedstede. 
Vervolgens ging je met een trap naar 
de zolder. Bij toeval vond ik thuis een 

oude foto van hetzelfde rijtje wonin-
gen aan de Honingerdijk beneden. 
Als je vanaf De Rustwat bij Wou-
destein via de spoorwegovergang de 
hol af liep, kwam je eerst langs de 
kruidenierszaak van Hetta Ham. Iets 
verderop was een woonhofje, daarna 
de boerderij van Dirk de Koning, de 
zakkenstopperij van Adrie de Koning 
en Meubelfabriek Verhoef. In de 
weilanden daarachter lag een grote 
waterplas die ‘De Put’ werd genoemd 
en waar menig palingfuikje werd 
uitgezet. Voorbij de arbeidershuisjes 
van de familie Van Steenderen ging 
je richting Toepad en Nesserdijk. 

De woningen aan de Honingerdijk 
waren tot aan de afbraak in 1964 
niet aangesloten op het riool. Iedere 
bewoner had buiten achter hun huis 
een houten WC-hokje, waarin de 
behoefte werd gedaan op een houten 
tonnetje dat de ‘tonnenman’ weke-
lijks ophaalde. Waar vroeger de trein 
vanaf het Maasstation richting Gouda 
ging, is nu de Maasboulevard en bij 
De Dijk, waar eens de huisjes ston-
den, raast nu het drukke autoverkeer 
van de Abram van Rijckevorselweg 
voorbij.

Leen van Vreewijk

Over de Honingerdijk
Een paar maanden geleden was 
ik op bezoek bij kennissen, die 
in hun huiskamer een prachtig 
groot en kleurrijk schilderij 
van een dijkje met arbeiders-
woningen in een landelijke 
omgeving, aan de wand hadden 
hangen. De vrouw des huizes, 
naar ik schat 60 jaar, bleek een 
kleindochter van de weduwe 
Van Steenderen, die in vroeger 
jaren met haar drie dochters 
beneden aan de Honingerdijk in 
Kralingen woonde.

- Honingerdijk ben. omstreeks 1950  (verz. L.v.V.) -

Furness
100 jaar
In 1971 verhuisde Furness NV en de dochter-
maatschappij Furness Scheepvaart en Expedi-
tie van de nostalgische panden aan de Caland-
straat naar het moderne kantoorgebouw aan 
het Vasteland. Werknemers waren zeer trots 
op dit Rotterdamse bedrijf, waarin onder de 
holding Furness veel bedrijven vielen, met de 
nadruk op scheepvaart, expeditie, assurantie 
en transport.

Toon Bongers en Hans van 
Luijpen oud-collega’s in de 
periode 1970 – 1979 den-
ken nog vaak terug aan de 
hectische, maar zeer enerve-
rende tijd, waar humor en een 
houding van ‘de schouders 
eronder’ hand in hand gingen.
In december 2005 werd na 
ruim 25 jaar het contact tus-
sen hun beiden hersteld en 
besloten ze contact te zoeken 
met andere oud Furness-colle-
ga’s. De zoektocht leverde een 
lawine van zeer enthousiaste 
oud Furness medewerkers 
op. Inmiddels zijn adres-
sen van ruim 200 personen 
achterhaald, waarvan 90% de 
reünie op 25 maart 2006 zal 
bezoeken.
Er staan echter nog ruim 80 
personen op de lijst, waarvan 

alleen de (meisjes-)namen 
bekend zijn, maar waarvan 
ieder spoor ontbreekt.

Locatie:
Reünie op 25 maart 2006 van 
19.00 – 23.00 uur
Partycentrum Stormpolder
Industrieweg 2
2921 LB Krimpen a.d. IJssel

Wij roepen de lezers op ons 
te helpen zoeken naar oud-
Furness collega’s die aan het 
Vasteland in Rotterdam heb-
ben gewerkt.

toon.bongers@chello.nl,
tel. nr 010 -4209148
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CMT Administratie &
Advieskantoor

Voor al uw administraties
en belastingzaken

Ook voor particulieren

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

Tarief Aangifte Inkomstenbelastingen vanaf €40,- per aangifte

Vinckenbrinckenstraat 251,
3066 PP Rotterdam, 010-433 42 87

www.cmtadmin.nl, info@cmtadmin.nl

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’.

Pensioen overdragen aan 
nieuwe werkgever
Ik ben onlangs vanwege een forse 
salarisverbetering overgestapt naar 
een andere werkgever. Die heeft 
echter wel een wat slechtere pen-
sioenregeling die is ondergebracht 
bij een pensioenverzekeraar. Bij 
mijn oude werkgever zat ik in een 
bedrijfstakpensioenfonds dat, ook in 
de slechte beursjaren, goede resulta-
ten heeft behaald. Is het verstandig 
om dat pensioen over te dragen en 
bij mijn nieuwe werkgever in de 
pensioenregeling in te bouwen?

Daarover is moeilijk een eenduidig 
advies uit te brengen. Het hangt 
van vele factoren in de pensioen-
regelingen af. Van groot belang is 
onder meer in hoeverre er jaarlijks 
wordt geïndexeerd, niet alleen 
tijdens uw nog actieve loopbaan, 
maar zeker ook na uw pensionering. 
Het hoeft geen betoog dat u bij 
een pensioenfonds met een goede 
indexatieregeling beter af bent dan 
in een pensioenregeling waarin 
de jaarlijkse aanpassingen aan de 
prijs- en loonstijgingen onzeker 
zijn. Als uw nieuwe werkgever 
een ‘kale’ pensioenregeling heeft 
ondergebracht bij een verzekeraar, 
dan is het waarschijnlijk beter 
in het oude pensioenfonds een 
zogenoemde ‘slaper’ te worden als 
de jaarlijkse infl atie-aanpassingen 
daar gewoon doorgaan. Het is dus 

zaak de pensioenreglementen van 
beide regelingen goed met elkaar te 
vergelijken. Pas op om in te gaan op 
het advies van de personeelsfunctio-
naris van uw nieuwe werkgever om 
overdracht te doen. Vele personeels-
functionarissen hebben niet zoveel 
verstand van (vaak ingewikkelde) 
pensioenaangelegenheden en den-
ken ten onrechte dat de eigen rege-
ling de beste is. Vraag ook advies 
aan uw oude pensioenfonds. Meestal 
is men niet te beroerd u te wijzen op 
de valkuilen bij overdracht.
--------------------------------------------
Zelfstandige
met lage uitkering
Heb ik recht op een betere uitke-
ring? Ik ben altijd zelfstandig onder-
nemer geweest, maar onze winkel - 
die op het laatst niet goed meer liep 
- hebben we mede moeten beëindi-
gen doordat ik door prostaatkanker 
grotendeels arbeidsongeschikt ben 
geworden. We hadden als zelfstan-
digen ook nooit een particuliere 
arbeidsongeschiktheidsverzekering
afgesloten. Uiteindelijk kreeg ik een 
WAZ-uitkering (voor arbeidson-
geschikte zelfstandigen) van netto 
€ 375 per maand. Mijn vrouw is op 
kleine schaal in mei 2005 weer een 
zaak aan huis gestart. Ontwerpen 
en dan proberen te verkopen en dat 
loopt een klein beetje. Bij de sociale 
dienst aankloppen lijkt geen optie 
voor ons. Is er misschien toch iets 
waar wij een beroep op kunnen 

doen? Ik ben inmiddels 57 jaar en 
mijn vrouw is een half jaar jonger.

Heel vervelend voor u, maar u bent 
- zoals dat heet - tussen wal en schip 
gevallen. Uw WAZ (de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering voor zelf-
standigen die per 1 januari 2004 is 
afgeschaft) is laag, doordat deze is 
gebaseerd op uw lage winstinkomen 
in de jaren voordat u arbeidsonge-
schikt werd. Voor een aanvullende 
bijstandsuitkering komt u kennelijk 
niet in aanmerking vanwege de 
inkomsten van uw vrouw geteld 
bij uw WAZ-uitkering en mogelijk 
ook doordat u meer bezit dan het 
‘bescheiden’ vermogen. De IOAZ 
(inkomensgarantie op niveau van de 
bijstand voor oudere zelfstandigen 
die noodgedwongen hun bedrijf 
hebben moeten beëindigen) kunt u 
waarschijnlijk niet krijgen, doordat 
u niet aan een aantal voorwaarden 
voldoet. Zo had u bijvoorbeeld de 
aanvraag voor de IOAZ-uitkering 
moeten doen voordat u uw bedrijf 
stopte. Maar ook een IOAZ-uitke-
ring is alleen maar te krijgen indien 
de zelfstandige activiteiten van u in 
de laatste drie boekjaren gemid-
deld minder dan 22.288 euro bruto 
hadden opgeleverd. Bovendien vindt 
er nog een verrekening plaats indien 
u een vermogen heeft van meer 
dan € 113.849 (in 2006). De enige 
mogelijkheid die u hebt, is toch voor 
een aanvulling terug te vallen op 

de bijstand van de sociale dienst. 
Echter bijstand (WWB) krijgt u 
alleen als het inkomen van u en uw 
vrouw samen minder bedraagt dan 
pakweg € 1150 netto per maand. En 
uw gezamenlijk vermogen (zonder 
de waarde van het eventuele eigen 
huis) mag niet meer bedragen dan € 
10.360 (in 2006).
-------------------------------------------
Inwonen bij 
gezin van dochter
Ik ga op hetzelfde adres wonen als 
mijn dochter en haar gezin. Ik krijg 
aparte kamers met een eigen ingang 
en trap. Heeft dit invloed op mijn 
alleenstaanden AOW?

Het heeft geen invloed op uw AOW 
voor alleenstaanden. U mag bij uw 
dochter gaan inwonen. Alleen indien 
u met een niet-bloedverwant samen 
een huishouden gaat vormen, gaat 
u over op de (lagere) AOW voor 
partners. Bovendien meldt u dat u 
geheel apart een huishouden vormt 
met het gezin van uw dochter. Er 
is dan geen speld tussen te krijgen 
dat u nog zelfstandig een huishou-
den vormt. Het is wel raadzaam 
de Sociale Verzekeringsbank van 
uw situatie op de hoogte te stellen. 
Voor uw dochter kan het zelfstandig 
komen inwonen van u wel gevolgen 
hebben als haar gezin huursubsidie 
krijgt. Ook kunnen er heel mis-
schien kantjes van de aftrekbaarheid 
van hypotheekrente aan zitten als 

het hele huis niet meer haar eigen 
woning is. Dit kan zij het beste na-
gaan bij de Belastingdienst en haar 
eventuele hypotheekverstrekker.
--------------------------------------------
Vragen over 
belastingaangifte
Tot wanneer kan ik belastinggeld 
over oude jaren terugvragen?

Voor de inkomstenbelasting geldt 
dat u in beginsel vijf jaar terug 
kunt gaan. We kunnen dus nu nog 
teruggaan naar 2001. Voor de jaren 
2001 en 2002 geldt echter wel een 
verhoogde drempel voor de terug-
gave.
--------------------------------------------
Ik ben suikerpatiënt, maar heb ook 
een afwijking aan mijn nieren. Nu 
moet ik een dubbel dieet volgen. 
Mag ik nu twee keer het dieetkos-
tenforfait aftrekken?

Ja, dat mag. De rechtbank in Breda 
is van oordeel dat in dit geval per 
ziektebeeld een bedrag in aanmer-
king kan worden genomen. De 
beperking van art. 37 Uitv.reg. IB 
2001 beperkt uitsluitend de vari-
anten van diëten binnen eenzelfde 
ziektebeeld. Het is dus van belang 
in zo’n geval aan de arts een goede 
omschrijving van de het aan u 
voorgeschreven dieet te vragen. De 
belastingdienst zal u hier zeker naar 
vragen.

Nabij Ambachtsplein / metrostation Ambachtsland / Bus 37 voor de deur

Zevenkampsering 331

3068 HG Rotterdam Zevenkamp

Telefoon 010-4568242

Klikgebit, dé oplossing voor een loszittende prothese
- Volledige vergoeding via basis en aanvullende verzekering
- Kunstgebit op implantaten (KLIKGEBIT)
- Nieuwe prothese op maat gemaakt
- Reparaties en aanpassingen aan bestaande prothese

Vrijblijvend advies

www.fi scoop.nl  -  info@fi scoop.nl
Wevershoekstraat 582c, 

3083 CZ  Rotterdam, tel. 010-2907307

Belastinghulp
voor iedereen!

Fiscoop verzorgt uw 
belastingaangifte

deskundig, snel en 
tegen een laag tarief

Bent u 65 jaar of ouder?
Heeft u geen aangiftebiljet van de 

Belastingdienst gekregen?
Misschien krijgt u geld terug!!!

Doe aangifte
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.
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Toegegeven, het was geen geweldige fotograaf die in 1929 deze zo 
ludieke foto schoot. De fotoprint is niet écht scherp, maar laten wij 
blij zijn dat de fotograaf überhaupt dit straatfragment heeft vastge-
legd, want gelooft u mij, deze bewuste straathoek is voor de oorlog 
door vrijwel niemand  fotografi sch vastgelegd. 

Deze ruim 70 jaar oude foto kwam vorige 
maand uit een oude koffer van een aardige 
en erudiete (bejaarde) Hillegersbergenaar. 
Hij schonk mij de foto in verband met 
mijn te verschijnen boek ‘Rotterdamse 
Cafés’ deel 2 in 2007. “Ja maar”, zult u 
zeggen, “wat hebben die drie stieren in 
hemelsnaam met een café te maken?” U 
heeft gelijk: “niets”, ware het niet dat in 
het laatste decennium van de vorige eeuw 
in het hoekpand een keurig buurtcafé werd 
gevestigd, dat nog steeds tot tevredenheid 
van de vaste clientèle prima functioneert. 
De hamvraag is natuurlijk, wat doen die 
drie stieren pal voor het hoekpand? Tja, dat 
is niet zo moeilijk uit te vogelen, mits u de 
locatie kunt herkennen.

Jugendstilmotieven
De foto is juist zo aardig, omdat het pand, 
daterend uit 1910, al die jaren ongeschon-
den is gebleven. De fraaie entree met die 
geglazuurde tegeltjes en Jugendstilmotie-
ven bestaat nog steeds. Kortom, wij zien 
een stukje ongeschonden Rotterdam en dat 
is al heel wat waard! Ik houd van moeilijke 
fotoraadsels, daarom is het te hopen dat u 

met geen mogelijkheid de winkelnaam op 
de grote ruit van het hoekpand kunt lezen. 
Maar ja, de kwaliteit van de fotoprints 
in “De Oud-Rotterdammer” zijn van 
dusdanige goede kwaliteit dat u misschien 
wél de naam van de winkelier in het pand 
er naast kunt ontwaren, en tja, dan is 
het niet zo moeilijk om via de bekende 
vooroorlogse adresboeken de juiste locatie 
te ontdekken.

Vier vragen:
a.  Welke winkelier vestigde zich in 
 1929 in het hoekpand? 
b.  Wat was het exacte adres? 
c.  Wat is de naam van het café dat thans 
 in het pand is gevestigd? 
d.  Van welk jaar dateert dit café?

Geen eenvoudige puzzelopgave, daarom 
schenk ik mijn onlangs uitgekomen 
caféboek (zie advertentie hieronder) aan 
degene met de juiste oplossing. Uiteraard 
wordt er geloot wanneer er meerdere juiste 
inzendingen bij mij binnenkomen. Uw op-
lossing gaarne vóór 5 april per brief naar: 

Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam

Mailen mag ook: 
waarwasdatnou@xs4all.nl Het spreekt 
vanzelf dat anekdotes rondom dit huidige 
café meer dan welkom zijn! De oplossing 
van dit foto-raadsel vindt u in “De Oud-
Rotterdammer” van 18 april a.s.

Joris Boddaert

Waar staan die stieren?

‘ROTTERDAMSE CAFÉS’
door Joris Boddaert

€ 49,90
Lezersactie:

Nu 20 % korting
Wanneer u 39,90 euro overmaakt op banknr. 
24.34.20.684 t.n.v. J. Boddaert, Rotterdam, ontvangt 
u het boek binnen drie dagen portovrij bij u thuis.
LET OP! De oplage van deze éénmalige uitgave 
(24x 34,5 cm., gebond., 380 illustraties) is beperkt!

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

In het najaar van 1975 solliciteerde ik bij het ziekenfonds AZR aan de 
Westblaak voor een functie in de buitendienst, ofwel: ziekenfondsbode 
.
Ik werd aangenomen, met de uitdrukkelijke 
mededeling dat de baan wel eens van korte 
duur zou kunnen zijn. Want de staatssecretaris 
voor Gezondheid - destijds de heer Hendriks 
- was iets nieuws aan het voorbereiden: 
een volksverzekering naar Engels model. 
Het zou een basisverzekering worden voor 
iedere Nederlander, waardoor het verschil 
tussen ziekenfonds en particulier zou komen 
te vervallen. Een paar maanden later was ik 
ziekenfondsbode in Crooswijk. De invoering 
van de nieuwe verzekering liet nog 30 jaar op 
zich wachten …….

Contant
Crooswijk was in de jaren ‘70 nog een gezel-
lige arbeiderswijk. Veel mannen werkten in de 
haven of op het abattoir aan de Boezemstraat. 
Er waren veel vleesverwerkende bedrijven 
én cafés! Alles ging nog grotendeels met de 
hand. De melkboer en bakker kwamen aan de 
deur. De familie Roos uit de Van Reynstraat 
liep met het orgel door de straat. Daan van der 
Pluym stond met zijn haringkraam op de hoek 
van de Lusthofstraat en Paradijslaan. Het loon 
kreeg je in een loonzakje en betalen deed je 
contant. Zo ook de premie voor het zieken-
fonds, waarvoor de bode één keer per maand 
of per kwartaal bij je aan de deur kwam.

Stamkaart
Als ziekenfondsbode was je belast met het 
incasseren van de premie, de controle op het 
verzekeringsrecht en het bijhouden van de 
verzekeringsgegevens. Tijdens het contact aan 
de voordeur vroeg of kreeg je allerlei infor-
matie over geboorte, overlijden, verhuizing of 
een wijziging in de keuze van een huisarts of 
apotheek. Deze gegevens noteerde je op grote 
borderellen die vrijdags op het kantoor aan de 

Westblaak werden ingeleverd. Daar zorgden 
tientallen mutalistes ervoor dat alles netjes op 
een ‘stamkaart’ kwam te staan. 

Koffie
De verzekeringsbewijzen of kwitanties 
waren gesorteerd op looproutes voor een 
hele maand. In straten als de Pleretstraat of 
Rubroekstraat was je een hele dag bezig. 
Overal aanbellen, veel naar boven lopen 
voor ouderen. Veel ‘vertraging’ vanwege de 
gesprekken over van alles en nog wat, maar 
natuurlijk ook door de ontelbare kopjes koffi e 
die werden aangeboden. En in de winter stond 
er op sommige adressen, zoals in de Slacht-
huisstraat, zelfs een bordje warm eten voor 
je klaar. Een prachtige tijd, die helaas zou 
eindigen door de kantoorautomatisering en 
invoering van automatische incasso.

Goedkoper
Vijf jaar lang heb ik ‘lief en leed’ gedeeld 
met de ziekenfondsverzekerden in Crooswijk. 
Maar toen moest alles anders! Dat gedoe aan 
de deur was ouderwets geworden. Het kon 
allemaal veel goedkoper en effi ciënter.
De ziekenfondsbode verdween. Als de 
verzekerde iets had of wilde weten dan kon 
hij bellen of was welkom aan de balies op 
het kantoor aan de Westblaak en later aan de 
Mathenesserlaan. Als je in Zuid woonde, kon 
je naar het bijkantoor aan de Van Swieten-
laan. Ook kwamen er Rijdende Kantoren die 
wekelijks werden gestationeerd in de wijken 
en omliggende plaatsen. Zo kon het zijn dat 
je de vertrouwde ziekenfondsbode weer te-
genkwam; achter een balie of in zo’n Rijdend 
Kantoor. 

Dick van der Heeden

De ziekenfondsbode; 
wie kende hem niet?

Als reactie op de ingezonden brieven van mevrouw 
Van Sleeuwen en H. van der Vreede in De Oud-
Rotterdammer nummer 3 en 4 van 2006 hierbij een 
foto van het Van Alkemadeplein met de muziektent, 
die weggebombardeerd is in mei 1940. Naast de 
muziekuitvoeringen was dit plein bekend vanwege 
de daar gevestigde Hogere Burger School. Basti-
aanse verkocht er zijn heerlijke ijswafels. Andere 
winkels waren paardenslager Tiekstra, verfhandel 
Van Klaveren en de hondenhandel van W. de Voogd. 
Het Van Alkemadeplein lag voor de oorlog tussen 
de Meermanstraat en de Van Alkemadestraat, waar 

nu de Vondelweg is, ter hoogte van de Jan van 
Loonslaan. Vele foto’s en beschrijvingen van de 
Goudsebuurt staan ook in het fotoboek ‘Rotterdam 
Crooswijk deel I’ van uitgeverij Deboektant, dat in 
1996 is verschenen. Daarin is tevens een platte-
grond van omstreeks 1930 van deze markante buurt 
opgenomen.

Leen van Vreewijk

Het Van Alkemadeplein

Het vooroorlogse Van Alkemadeplein met muziektent (verz. L.v.V.)
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’n Klikgebit? Dat zit!
(vast & zeker!)

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.

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Leren meubels spuiten

09
01
06

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

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

Bel  0186-603268 voor een prijsopgave

ECONOLOGISCH  DE  BESTE ®

TH E R M E N  R I D D E R K E R K
T H E R M E N  &  B E A U T Y  C E N T R U M

O N T S P A N N E N ,  G E N I E T E N  E N  O P L A D E N . . .

•
•
•
•
•
•               
•

Geerlaan 27b, 2981 AP  RIDDERKERK, Tel: 0180-432833

RESERVEER NU HET VOORJAARSARRANGEMENT VAN THERMEN RIDDERKERK 
EN GENIET VAN EEN HEERLIJKE DAG ONTSPANNING MET VERSCHILLENDE 
BEHANDELINGEN VOOR SLECHTS € 83,- PER PERSOON.

Ontvangst met koffi e of thee en patisserie
Een rondleiding door onze thermen- en beautyfaciliteiten
Hele dag onbeperkt gebruik van alle thermenfaciliteiten
Vrij gebruik van scrubzout, douchegel en shampoo
Uitgebreide 3-gangen lunch geserveerd met verse jus d’orange
Gebruik van zonnebank 
Keuze uit:

-Aroma Vital; een heerlijke aromatische gezichtsbehandeling (30 minuten)   -Aroma Vital; een heerlijke aromatische gezichtsbehandeling (30 minuten)
inclusief; reiniging, scrub, serum, plastificerend rozenmasker, massage     inclusief; reiniging, scrub, serum, plastifi cerend rozenmasker, massage  
van de schouders, nek en decolleté, oogcrème en dagverzorging     van  de schouders, nek en decolleté, oogcrème en dagverzorging

ófóf
- Rug-, schouder- en nekmassage; na deze effectieve massage (30 minuten)   - Rug-, schouder- en nekmassage; na deze effectieve massage (30 minuten)    
van rug, schouders, armen en handen zult u zich weer volkomen     van rug, schouders, armen en handen zult u zich weer volkomen 
ontspannen en uitgerust voelen.     ontspannen en uitgerust voelen.

Deze aanbieding is geldig tot en met 31 mei 2006, alle dagen van de week, op basis 
van beschikbaarheid. Reserveren is gewenst. Deze aanbieding is niet geldig in 
combinatie met badenkaarten en/of andere aanbiedingen. 

Voor openingstijden, damesdagen en overige informatie kunt u kijken op: 
www.thermenridderkerk.nl

•
•

•

Thermen Tea Delight, een uitgebreide thee met allerlei lekkernijen
Spa Bodypeeling; lichaamspeeling (30 minuten) met een heerlijk geurende 
vloeibare peeling met zeezout, voor het verwijderen van de dode huidcellen
Afscheidscadeau; bij het afscheid ontvangt u een fl acon body scrub op basis van 
zeezout-kristallen met een sprankelende geur (ter waarde van € 10,50) om thuis te 
gebruiken

Fysiotherapie Kralingen

Tel. 010-4 521 421
Ramlehweg 24c

ROTTERDAM

Indien mogelijk wordt u direct behandeld.
 Tevens: Pedicure, Schoonheidsspecialiste,

sportmassage en Power Plate training. 

ZATERDAG
15.00 uur – 18.00 uur

Direct
toegankelijk 

zonder
verwijsbriefje

Speciaal
screenings-spreekuur Spuiters van Piano’s

Vleugels en Meubelen

Gespecialiseerd in:

 Hoogglans, 

 Bijzondere effecten

 Kleuradviezen

Hoofdweg Zuid 174 (sector F)
2908 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. (010) 4420285
Fax (010) 4424954
www.kp-spuiterijen.nl

10%
korting

Bij inlevering van deze
advertentie op een BOVAG 

onderhoudsbeurt voor uw caravan.

Van € 169,50
nu voor

€ 152,50 !

Maak snel een afspraak want vol=vol

Verweij Caravans & Tuinmeubelen
Rottekade 9-9B, 2761 EA  Zevenhuizen

Tel. 0180-632482 voor route www.verweij-1.nl
Geldig tot 15 april 2006



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 21 maart 2006 pagina 11

Wolter de Waard
huisarts De pil steekt van wal

Deurknop-
fenomeen

De meeste mensen weten 
gelukkig wanneer ze de huis-
arts moeten raadplegen. Er 
zijn echter ook mensen die 
zich te vaak onnodig zorgen 
maken en het tegenoverge-
stelde, mensen die te lang 
wachten om hun medische 
klachten aan de huisarts voor 
te leggen. Angst voor een 
nare ziekte is hiervan vaak de 
oorzaak. Soms komt het voor 
dat men met verscheidene 
klachten de huisarts bezoekt. 
Het is niet ongebruikelijk dat 
er eerst wat onschuldige za-
ken worden vermeld, tot men 
tenslotte bij de hoofdklacht is 
aangekomen.

Dat was de werkelijke reden 
om de dokter te consulteren. 

Voor een arts is het veel 
gemakkelijker als men gelijk 
zegt waar het om gaat. Een 
huisarts denkt: waarom 
komt deze patiënt nu bij mij 
met deze klacht. Vaak is het 
antwoord snel gegeven, maar 
soms is enige verheldering 
nodig om achter de reden van 
het bezoek te komen. Dat is 
ook een leuke kant van ons 
vak.

Het zogenaamde deurknop-
fenomeen is iets dat in veel 
culturen voorkomt. Er kwam 
eens een mevrouw van begin 
zestig jaar op het spreekuur 
voor een bloeddrukcontrole. 
Dat liet ze trouw elke drie 
maanden controleren. Nadat 
ik een nieuw recept voor 

haar naar de apotheek had 
gemaild en afscheid van haar 
had genomen, liep ze naar de 
deur, om vervolgens, met de 
deurknop al in de hand, zich 
om te draaien en te zeggen: 
O ja dokter, mijn buik wordt 
de laatste tijd zo dik. Bij 
onderzoek bleek er een 
fl inke zwelling in de onder-
buik te zitten. Ware zij dertig 
jaar jonger geweest dan had 
mij dit sterk aan een zwan-
gerschap doen denken. In 
haar geval bleek het om een, 
gelukkig goedaardige, tumor 
van de eierstok te gaan, 
die door de gynaecoloog is 
verwijderd. Had ze langer 
gewacht dan waren er toch 
grotere problemen ontstaan.

Heb je klachten over je gezondheid dan kun je 
eens naar de dokter gaan. Zijn het klachten 
waarvan je denkt dat het vanzelf over zal gaan, 
dan kun je het even aanzien, maar vertrouw je 
het niet of als het te lang duurt, dan is het ma-
ken van een afspraak bij de huisarts het beste.

Een levensverhaal op dvd?

Toegegeven, een raar 
idee is het wel. Tot in 
de lengte van jaren 
nog kunnen kijken 
en luisteren naar het 
levensverhaal van je 
vader, moeder, opa 
of oma. Maar naast 
‘raar’ is het natuurlijk 
ook wel heel bijzon-
der. En kan het histo-
risch gezien later wel 
eens van onschatbare 
waarde blijken te zijn.

Wie ook het belang van 
persoonlijke familiege-
schiedenis onderkent, 
moet eens contact opne-
men met Fred Louter van 
RETROSPECTION. Deze 
journalist houdt zich al 
enige tijd bezig met het 
op dvd zetten van per-
soonlijke levensverhalen. 
,,Een dvd met daarop het 
levensverhaal van een 
dierbaar persoon levert 
een boeiend en persoon-

lijk, maar soms ook emo-
tioneel tijdsdocument 
op,’’ legt Louter uit.

Prachtige documentaire
De Maaslander gaat 
met gebruik van digitale 
camera terug in de tijd. 
Tijdens een persoonlijk 
interview wordt met de 
hoofdpersoon gesproken 
over aspecten als carriè-
re, oorlog, liefde, familie, 
geschiedenis, levensvisie, 
sport et cetera. Louter: 
,,Dit interview wordt ge-
monteerd en gelardeerd 
met persoonlijk foto- en/

of filmmateriaal, teksten 
en sfeervolle achter-
grondmuziek. Het resul-
taat is uiteindelijk een 
prachtige persoonlijke 
documentaire, die voor 
altijd met veel plezier zal 
worden bekeken.’’

Ziet u zelf, of ziet u als 
kinderen/kleinkinderen,
ook het belang in van 
een levensgeschiedenis 
op dvd? 
Neem dan contact op 
met Fred Louter van 
RETROSPECTION: 
010-5928695.

Dat kan … met RETROSPECTION!

Lezersactie RETROSPECTION en De Oud Rotterdammer
De Oud Rotterdammer en RETROSPECTION praten net als u 
graag over vroeger. Daarom ontvangt u als lezer van De Oud 
Rotterdammer, tegen inlevering van deze bon, tot 1 juni 2006 
10% korting wanneer u besluit uw levensverhaal op dvd te 
laten zetten door RETROSPECTION. T 010 592 86 95 

Advertorial

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

Men was opgegroeid met dit schip, dat ge-
bouwd is tussen januari 1936 en april 1938. 
De stapelloop op zaterdag 10 april 1937 
(precies negen jaar voor de triomferende 
terugkeer in 1946), zullen velen ouderen 
zich nog herinneren. Wat een feest was dat. 
Het was een machtig gezicht, toen het schip 
zondag 22 mei 1938 voor de eerste reis 
vertrok.
In de periode van afwezigheid leverde de 

Nieuw Amsterdam en haar bemanning een 
uitzonderlijke prestatie aan de geallieerde 
oorlogsvoering. Het werd drastisch ver-
bouwd en aangepast als troepenschip voor 
het vervoer van de geallieerden. Zo werden 
8000 militairen met volledige uitrusting 
tussen 19 uur en 24 uur geëmbarkeerd.

Foerageren
Liggende ter reede van Suez, waar het 
transport tussen schip en wal per vaartuig 
geschiedde, werden in 48 uur tijds 6500 
man ontscheept en 6000 man aan boord 
genomen. De voedselvoorziening voor 
8000 man (plus de bemanning en mee 
reizende militairen voor de bewapening aan 

boord ter verdediging van het schip) kostte 
heel wat hoofdbrekens. Per dag was nodig: 
1100 liter melk, 80 balen meel, 13.300 
eieren, 450 kg. bacon, 14000 broden, 400 
kg boter, enz. Er werd gegeten en geslapen 
in ploegen.

Gedurende de oorlog heeft de Nieuw 
Amsterdam een afstand afgelegd van 
ruim 500.000 mijlen, (20 maal de wereld 
rond). ln die tijd werden 400.000 personen 
vervoerd.
Na de terugkeer in 1946 werd het schip 
weer gereedgemaakt voor de transat-
lantische vaart naar Amerika en voor de 
cruisevaart.

Gesloopt
Op 8 november 1971 vertrok de Nieuw 
Amsterdam voor het laatst uit haar thuisha-
ven Rotterdam. Het schip ging cruises ma-
ken vanuit Port Everglades, Florida USA. 
In juni 1973 werd besloten het schip uit de 
vaart te nemen. Op maandag 25 februari 
1974 kwam het schip aan te Kaohsiung om 
te worden gesloopt. Precies om 18.23 uur 
van de 2e maart 1974 werden de motoren 
gestopt. Het einde was nabij. In vijf maan-
den was de sloop voltooid. Het mooiste 
schip dat ooit in Nederland werd gebouwd 
was voorgoed verdwenen. ‘The grand old 
lady of the sea’ was niet meer.

Een
onvergete-
lijke dag
Nu men verlangend uitziet naar 
de terugkeer van de ss Rotter-
dam in haar thuishaven Rotter-
dam, herdenken vele ouderen de 
terugkeer van het toenmalige 
vlaggenschip van de Holland 
Amerika Lijn, de Nieuw Amster-
dam. Woensdag 10 april 1946 
stoomde het schip, na ruim zes 
jaar afwezigheid, onder belang-
stelling van tienduizenden toe-
schouwers de Nieuwe Waterweg 
op, op weg naar de Wilhelmina-
kade. Velen die dit schouwspel 
hebben meegemaakt lieten daar-
bij destijds een traantje.
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FordRotterdam
Laat u niet lopen
www.fordrotterdam.nl

Locatie Rotterdam Noord Koperstraat 15  Rotterdam (Prins Alexander)  (010) 207 07 07

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

Locatie Spijkenisse  Boyleweg 4  Spijkenisse (0181) 60 18 88

■ ABS  ■ Airbag  ■ Stuurbekrachtiging  ■ Getint glas  
■ Radio  ■ 13" stalen velgen met sierdeksels

FordKa Champion
Nu tijdelijk € 8.995,-
Champion voordeel:
 € 400,-

www.ford.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 IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

BRASSERIE ZEPPELIN
Watermanweg 3, 3067 GA  Rotterdam

Tel. 010 4202838
info@brasseriezeppelin.nl

Tegen inlevering van deze bon:

Koffi e voor 1,25 
per twee personen
Tegen over Grando Keukens

Tot spoedig
Kijk ook eens op www.vkbgroep.nl

Kennis en ervaring van 
de oudere werknemer...

dat is onze inzet

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

50+ Prive Pakket !

- woonhuisverzekering
- inboedelverzekering
- autoverzekering
- reisverzekering
- caravanverzekering
- aansprakelijkheidsverzekering
- ongevallenverzekering
- rechtsbijstandverzekering

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

Uw gezondheid staat bij ons voorop

www.biophotonen-centrum.nl

Abdijweide 41 3223 MD Hellevoetsluis

Tel.: 0181-337254

Biophotonen-Centrum

Oude Boeken 
Rotterdam

www.huurmanscoop.nl
www.lansingh.net 

OPEN DAG OP 
ZATERDAG 8 APRIL 2006

Op 8 april 2006 organiseert 
LAURENS WONEN een open dag in 
haar woongebouw voor 55-plussers 
NIEUW VERLAAT,  gelegen aan de 
F. Bordewijkstraat 15 te Rotterdam-Zevenkamp

LAURENS WONEN heeft in Nieuw Verlaat regelmatig tweekamerwoningen te huur, 
die we u graag willen laten zien! 

Wat heeft Nieuw Verlaat u te bieden?

 Aantrekkelijke, gunstig gesitueerde appartementen, die – naast woon- en slaapkamer – zijn voorzien 
van een ruime open keuken, een badkamer met douche en toilet, een eigen bergruimte en een balkon. 
De huurprijs bedraagt – inclusief de voorschotten service- en stookkosten – €  612,64 per maand. 
Huurtoeslag behoort tot de mogelijkheden.

 Een actieve bewonersvereniging, die regelmatig allerlei activiteiten organiseert in de gezellige recrea-
tieruimte.

 Een fulltime huismeester.
 In het gebouw vindt u een logeerkamer voor uw gasten, een gezamenlijke fietsenberging, een kapsa-
lon, een pedicure en een bibliotheek.

 Diverse winkels en het metrostation Nieuw Verlaat op een steenworp afstand.
 Wonen met zorg. Er bevindt zich in het gebouw een zorgpunt van de zorgorganisatie LAURENS, wat 
tot 23.00 uur bemand is. U kunt kiezen voor alarmering en voor maaltijdverstrekking. Sinds bijna een 
jaar heeft LAURENS zelfs een eigen dagopvang voor de bewoners van Nieuw Verlaat, waar u tijdens 
de open dag natuurlijk ook een kijkje kunt nemen als u dat wilt.

Wij nodigen u van harte uit om op 8 april 2006 tussen 10.00 en 14.00 uur Nieuw Verlaat te bezoeken. 
Onze medewerkers staan u graag te woord en de bewonersvereniging heeft de koffie voor u klaar staan.

HUURT U OP DE OPEN DAG EEN WONING IN NIEUW VERLAAT? 
DAN BETAALT U DE EERSTE MAAND ALLEEN MAAR HET VOORSCHOT 

SERVICE- EN STOOKKOSTEN. WIJ NEMEN DE HUUR VOOR ONZE REKENING!

Bent u helaas niet in de gelegenheid onze open dag te bezoeken, maar bent u toch geïnteresseerd?

Neem dan contact op met: LAURENS WONEN
 Caroline Maeijer of Joyce Sookhlall
 Sinclair Lewisplaats 20
 3068 EC Rotterdam
 T 010-4070704
 E info@maasanker.nl

De OudDe OudDe Oud
Bent u ook zo geïnteresseerd in de baby-boomers?
Via de Oud-Rotterdammer bereikt u ze allemaal!
Adverteren? Neem contact op met:

Ben Rietveldt, tel: 06 - 23 66 24 12
Tjerk Louwen, tel: 06 - 13 53 50 58
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In het spionnetje

door Aad van der Struijs

In het laatste Spionnetje beloofde ik u iets te vertellen over het eten dat ik thuis doe.
Daar heb ik spijt van, want vrienden en collega’s zijn de afgelopen weken bij mij thuis 
geweest om aan den lijve mee te maken, wat voor bijzonders ik dan wel eet. Hun komst 
herinnerde mij aan de hoofdpersoon van een Amerikaans maandblad, waarop ik in de 
jaren ’50 en ’60 geabonneerd was. Het blad heette Mad en de hoofdpersoon was Alfred 
E. Neumann. Hij had één levensregel: Je weet nooit hoeveel vrienden je hebt, tot je een 
huisje op het kamp in Hoek van Holland óf op de Oostvoornse Gorsen koopt.

Zijn levensregel verander ik nu in 
‘Je weet nooit hoeveel vrienden 
je hebt, tot je maaltijden van Chef 
Rafaelo laat bezorgen’. Door een 
advertentie in deze krant werd 
ik op het bestaan van deze fi rma 
gewezen; eerst was het Maaltij-
denservice Erasmus, maar vanaf 
6 maart 2006 is het Chef Rafaelo 
Maaltijden.

Mijn eerste bestelling was ‘zo 
maar iets’, de verrassing die me 
te wachten stond was echter niet 
‘zo maar iets’. Enkele collega’s 
keken toe hoe ik het diepgevroren 
voedsel in de magnetron zette en 
ná zo’n minuut of acht begon het 
in m’n keuken te ruiken of een 
meesterkok aan de slag was.
Twaalf minuten na de start kon-
den de bakjes geopend worden 
en het ‘gevecht’ om het lekkerste 
begon direct. In de bakjes zaten 
maaltijden, die niet alleen lekker 
roken maar er ook zeer verzorgd 
uitzagen. Ik weet echt niet meer 
wat er allemaal op tafel kwam, bij 
een latere bestelling bleek dat ik 
keuze had uit 99 gerechten.
Zowel een Vlaamse friet met 
stoofvlees als een zalmfi let, 
spinazie en aardappelpuree staan 
op de lijst. Van een stoofschotel, 
stoofpeertjes en gebakken aardap-
pelen tot een nasi goreng met babi 
pangang wordt thuisbezorgd.
Dagelijks eet ik nu één van de 

vele maaltijden van Chef Rafaelo. 
In een latere fase heb ik een doos 
van tien gevarieerde soepen én 
een doos van twaalf gevarieerde 
desserts besteld. Dit betekent, dat 
ik in m’n eentje zeer gevarieerd, 
gemakkelijk en heerlijk zit te 
eten.
De maaltijden kosten Euro 3,99 
per stuk, de soep 9,90 per tien en 

de desserts 7,70 per 12. Bij de 
desserts kunnen ook suikervrije 
hapjes geleverd worden.
Er wordt wekelijks op een vast 
tijdstip geleverd, men moet min-
stens zes maaltijden bestellen en 
de bezorging is gratis.
Wie mij niet gelooft dat deze 
maaltijden zó goed en lekker zijn, 
nodig ik uit bij mij thuis te komen 
keuren. Die extra Euro 3,99 heb 
ik dáár graag voor over.
Ik weet niet of Chef Rafaelo nog 
in deze krant adverteert, vandaar 
zijn post- en emailadres: Chef Ra-
faelo Maaltijden, Antwoordnum-
mer 14011, 4660 WE Halsteren 
(geen postzegel plakken!) óf per 
email naar martin@chefrafaelo.
nl. U krijgt alle informatie die u 
wilt hebben.
Chef Rafaelo is een aanrader!

Jan Broekman
Ruim drie weken geleden werd 
ik door ene Jan Broekman uit het 
Drentse Westerbork benaderd. Jan 

kende ik uit m’n journalistieke 
verleden en tot midden in de jaren 
’80 hadden we een vriendschap-
pelijke relatie. Maar door veran-
deringen in mijn privéleven en 
verhuizingen, verloren we elkaar 
uit het oog.
Jan zag echter mijn naam in De 
Oud-Rotterdammer en het contact 
was snel hersteld. Vandaag 
precies veertien dagen geleden, 
kwam hij ‘even’ een bakkie bij 
me doen. Jan verbaasde zich over 
de gevolgen die een beroerte bij 
me heeft achtergelaten, genoot 
van de koffi e en besprak met mij 
zijn activiteiten als hoofdbrand-
meester in Rotterdam tijdens het 
bombardement in mei 1940.
Na enkele uurtjes vertrok hij 
weer. Vier dagen later werd 
ik door de NPS/VPRO gebeld 
met de vraag of ik soms oud-
brandweerlieden, puinruimers of 
verpleegsters kende, die in mei 
1940 actief in Rotterdam aan het 
werk waren geweest. Men was 
bezig aan de productie van het 
TV-programma ‘Andere Tijden’. 
Direct noemde ik naam en adres 
van Jan Broekman in Westerbork. 
Dat was ‘bingo’ volgens de TV-
makers.
Gisteren belde ik Jan even om 
te vragen of hij de TV-jongens 
had kunnen helpen. Zijn vrouw 
Rietje vertelde me, dat Jan op de 
donderdag ná zijn bezoek aan mij, 
een hersenberoerte had gehad. 
Geestelijk zag alles er goed uit, 
maar de rechterkant van zijn 
lichaam is nu verlamd. Op zo’n 
moment ‘bid ik driemaal achter-
stevoren’.

Zuster Lamberta
Waarom ik aandacht schenk aan 
de brief die ik van een dame uit 
Heemstede ontving, weet ik echt 

niet. Maar er staat iets tussen de 
regels, dat ik niet kan verklaren. 
Ik ben niet van haar houtje, maar 
toch…
Ze schreef naar aanleiding van 
de raadfoto waarop de Sint 
Anthonius Abtkerk te zien was 
het volgende: “Toen ik in De 
Oud-Rotterdammer de Sint An-
thonius Abtkerk zag, kwamen alle 
herinneringen weer bij mij naar 
boven. Deze kerk werd gebouwd 
als vervanging van de noodkerk 
aan de Mathenesserdijk. Ik was 
toen nog op de lagere school en 
als je een dubbeltje meebracht, 
mocht je een steen voor de kerk 
metselen.
Op 6 april 1930 werd de kerk 
ingezegend.
Als oud Delfshavenaar heb ik 
tot 1945 in de Ruilstraat 95 
gewoond. Onze kant van de straat 
hoorde bij de parochie van de 

Anthonius Abtkerk, de andere 
kant van de Ruilstraat stond inge-
schreven bij de Elisabethparochie 
(kerk op de Mathenesserlaan).
Na 1945 ben ik naar Delft gegaan 
en ingetreden bij de Zusters Au-
gustinessen van Heemstede.
Misschien weet iemand nog van 
mijn bestaan. Ik hoor graag!
Met vriendelijke groeten,
Zuster Lamberta van der Sman 
Thagaste, Glipper Dreed 199b, 
2104 WG Heemstede. Telefoon 
023-5484414

Laten we eerlijk zijn, dit is een 
vreemde blik In Het Spionnetje. 
Op één of andere manier moest ik 
schrijven wat nu hiervoor staat. 
Maar zet u schrap: in de volgende 
uitgave van De Oud-Rotterdam-
mer gaan we er weer tegenaan!

TANTE POST(BUS)

Schiekade
Bijgaande foto toont het oude Sint 
Franciscusziekenhuis op de Schie-
kade. Wie kan mij vertellen waarvoor 
het grote rode kruis op het dak van 
het torentje links diende en herkent 
iemand de twee personen op de 
voorgrond?
Reacties naar:
L. Vermaat, Dorpsweg 165a
3082 LK Rotterdam

Knallende televisie
Ik heb volgens mij op de avondschool 
aan de Gordelweg nog in de klas 
gezeten met Harry de Jong senior op 
de Avond Vaktekenschool.
Ik herinner mij dat Correct destijds in 
de Zaagmolenstraat een gigantische 
uitverkoop hield met zogenaamde 
‘Appel- en ei-prijzen’. Televisies en 
andere apparaten werden tweedehands 
voor spotprijzen verkocht. Omdat wij 
aan het begin van ons huwelijk (1962) 
geen vetpot hadden en een nieuwe 
tv voor de rijken was, heb ik ook 
een kans gewaagd. Ik kwam in een 

behoorlijke rij te staan, maar had nog 
een ‘Reuze-tv’ voor Hfl  29,00, wat al 
een rib uit je lijf was.
Ik dus de koning te rijk, maar dat 
ding moest nog naar huis in de Pieter 
de Raadtstraat. Een auto had ik niet, 
dus het ding maar achterop de fi ets 
gezet en lopend naar huis. Het grote 
apparaat twee trappen op gezeuld 
en trots in de kamer gezet. Toen wij 
vervolgens de nieuwe aanwinst aan 
zetten, was het enige gevolg een harde 
knal en geen beeld! Weg geld en geen 
beeld? Na de middag hebben wij nog 
een poging gewaagd en zowaar; hij 

deed het! We hebben er nog een fl inke 
tijd plezier aan gehad, zonder knallen.
Ik heb nog een vraag. Volgens mij is 
de vader van Harry de Jong met een 
tweedehandszaak in de Benthuizer-
straat begonnen, tegenover de Pop-
pendokter. Ik kan mij vergissen, maar 
misschien lees ik dat nog eens in een 
reactie van iemand.

Chris Maliepaard
Vliesridderstraat 15b
3039 ZW Rotterdam
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -fl ats in Groot 
Rotterdam staan de krantenrekjes van de 
Oud-Rotterdammer op veel plekken in de 
stad en de regio. 

Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam
 Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven 
 Looiershof 1
Deelgemeente Charlois
 Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde
 Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Croos-
wijk
 Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord
 Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie 
 Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander
 Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof
 Romeynshof
C 1000
 Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord
 Briandplaats
Edah
 Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn 
 Hesseplaats 13
 Kleiweg Rotterdam
 Benthuizerstraat R’dam
 Mathenesserplein R’dam
 Bentinckplein R’dam
 Zuidplein Hoog 622
 Oudedijk, Kralingen
 Krabbendijkestraat 10
 Vuurplaat 340
 Streksingel 69
 Vasteland 108
 Goudse Rijweg
 Lijnbaan 121
 Mya van Yperenplein 89
Boumankliniek
 Pr. Constantijnweg 127 
Sigarenhandel Groen
 Schieweg 139
Sigarenwinkel de Wolbocht 
 Wolphaertsbocht 46
Vestia
 Schere 31
Multishop Boden
 Rijnwaterstraat 51
Wijkwinkel IJsselmonde
 Kreileroord 222
Wijkcentrum Heijplaat
 Victorieuxstraat 20
Buurtcentrum Tuinenhove
 Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus
 Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen
 Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk
 Dreef 83
’t Kopblok
 Riederlaan 200
Konmar
 Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit
 Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel
 Keizerswaard 8
Office Point
Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap
 Nesselande
Activiteitencentr. Nesse-
lande
Nesselande
Gemeentearchief
 Hofdijk 
Archiefwinkel
 Coolsingel 
VVV-winkel Rotterdam
 Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor
 Kipstraat 20
Wijkgebouw Pier 80
 Rosener Mannstraat 80
Buurthuis Schiemond
 Dempostraat
Wijkaanpakw. Schiebroek
 Peppelweg 136a
Sigarenwinkel Van Beek
 Rododendronplein 5a
Bloemenhuis Otten
 Junolaan 38-42
N Z R Noord 
 Adriaan Kluitstraat 170
Tabac & Gift 
 Van Beethovensingel 30
De Wilgenkoepel
 Wilgenlei 790
Wijkgebouw Rendierhof 
 Rendierstraat 3

Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
 Middenbaan Noord 47 
Kantoorboekhandel Vos-
kamp
Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee
 Binnenban Hoogvliet
DA Drogisterij

 In de Fuik

Pernis
Wijksecretarie Pernis
 Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis
 Pernis

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

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

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

Maassluis
Bibliotheek Maassluis
 Uiverlaan 18
Konmar 
 Koningshoek 
C 1000
 Lang Boonestraat 31 
Albert Heijn
 Mesdaglaan 199 
Bottelier Zonneveld
 Mesdaglaan 231 
De Vloot
De Vliet

Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis
 Stadsplein
Bibliotheek
 Stadsplein 39
Nic Visser
 Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis
 Capelle a/d IJ

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

Hellevoetsluis
Bibliotheek Hellevoetsluis
 Woordbouwerplein 1

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

   

Nieuwerkerk
a.d. IJssel
Groen Schoenen
 Reigerhof
Van Delft Books and Gifts
 Reigerhof
Coöp Wim Bos
 Kerklaan
Plus Dorrestein
 Dorrestein

Barendrecht-
centrum
Zorgcentrum Borgstede
 Marjoleinlaan

Barendrecht-
Carnisselande
Dienstencentrum
Waterpoort
 Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
 Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
 Avenue Carnisse 95
Albert Heijn
 Carnisse Veste
Primera
 Carnisse Veste
Hans Anders
 Carnisse Veste

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

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

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

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

Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice
 Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum
 Smitshoek 18

Overige
Bibliotheek
Hendrik-Ido-Ambacht

Hoge Kade 52
Bruna
 HI Ambacht 

WC De Schoof
Bibliotheek Barendrecht  

Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard 

Dorpsstraat 34

IJsselmonde
Fantastisch, het verhaal over de ‘301’ in Oud-
IJsselmonde in het nummer van 7 februari. 
Ik ben ook in juni 1957, als meisje van 4, in 
de Brandaanstraat komen wonen, met mijn 
ouders en zusje. Ik weet nog heel goed dat de 
heer Zwang ‘onze’ Sinterklaas was. Ik ben er 
pas in 1993, met man en kinderen, vertrokken. 
De Koninginnedagfeesten waren inderdaad 
erg leuk. Nu is mijn vraag aan de lezers, of 
misschien wel aan de heer Zwang, of iemand 
daar foto’s van bewaard heeft.
Op één van die verkleedwedstrijden hebben 
mijn zusje en ik als Olie B. Bommel en Tom 
Poes meegedaan en de derde prijs gewonnen. 
Wij kregen toen een bal van speelgoedwinkel 
Van Rikxoort aan de benedenstraat. Omdat 
er maar één derde prijs was en wij samen 
waren, mochten we er zelf één gaan uitzoeken 
in de winkel. Dat zijn dingen die je nooit meer 
vergeet. Mijn zusje was een jaar of vijf, zes, ik 
acht of negen. Zij is inmiddels overleden en ik 
zou het erg leuk vinden die foto in mijn bezit 
te krijgen. Het is waarschijnlijk begin jaren 
60 geweest, in ieder geval vóór 1963. Heeft 
iemand hier een foto van, dan zou ik die graag 
willen kopiëren.

Marja Troost – Van Dam
Email: marjavandam@msn.com
Tel: 06-14790760

--------------------------------------------------
Geachte redactie,
Geboren 1931, opgegroeid op Rotterdam Zuid 
in de Adriaan Niemanstraat en later gewoond 
in Narcissenstraat - Jacob Noordzijstraat 
(bestaat niet meer). Mijn gehele jeugd speelde 
zich af rondom de Glazen school aan de Lange 
Hilleweg, Oude Dordtse Straatweg, het slop 
aan de Brielselaan en natuurlijk op en rond 
Sluisjesdijk, die op dat moment werd opgespo-
ten met zand uit de Waalhaven. De stukken 
kool die dan vrij kwamen namen we mee naar 
huis (de oorlog was toen al aan de gang).
En nu de vraag: Tijdens het spelen op Sluisjes-
dijk waren wij tegenover toenmalig het Wilton 
Feijenoordterrein aan het spelen (ik denk 
augustus 1940) toen een sleep (sleepboot met 
twee aken) op weg naar Duitsland, op een mijn 
liep, of het moet een van de eerste daden van 
het verzet zijn geweest, de aken pakte het met 
een grote waterzuil precies tussen de koppen. 
De een was geladen met zakken rijst en die 
gingen mee naar beneden, maar de andere 
was geladen met zakken patentbloem en met 
de luiken weggespoeld kwamen de zakken 
vrij en bleven drijven. Het duurde niet lang of 
wij vonden uit dat maar een centimeter meel 
nat was geworden. Vlug naar huis, een oude 
kinderwagen gehaald, de zakken meel er op 
en net zo lang heen en weer rennen totdat alle 
oude theekisten op onze zolder, die wij van de 
Gruyter kregen, vol waren, een paar koperen 
centen er bij, tegen de meelmijt en wij hebben 
het tot 1943 gebruikt.
Wie kan mij bijzonderheden van dit voorval 
vertellen?

W. van Erp
Zonnedauw 122
3353 CZ Papendrecht

--------------------------------------------------
Foto
Voor mijn vader (nu 74 jaar) ben ik op zoek 
naar een RET-ansichtkaart uit de jaren zestig. 
Op de kaart is een RET-bus te zien met ‘Rond-
rit’ erop. Voor de bus staat een aantal mensen, 
waaronder de buschauffeur met papieren in 
zijn hand. Die buschauffeur is mijn vader. Ik 
zou het geweldig vinden als ik hem ooit deze 
kaart weer zou kunnen geven. 

Gepke van der Wal
gepkec@yahoo.com

--------------------------------------------------
Tom Bal
Wie heeft Tom (Antonius) Bal gekend en/of 
weet wat er met hem is gebeurd? Tom woonde 
met zijn vrouw Riet en zoontjes Tommy( 2,5 
jaar) en Fransje (1 jaar) op de Persoonshaven 
115b. Zijn ouders en broer op de Pleinweg 
72a. Tom werd met de Razzia opgepakt en 
in Broich (Muelheim/Ruhr) te werk gesteld. 
Zat daar in het Lager Bülowstrasse. Zou voor 
of na het einde van de Oorlog (op weg terug 

naar Nederland?) gewond zijn geraakt aan zijn 
voet/linkerbeen en tijdens gewondentransport 
zijn overleden. Zijn PB werd 21 juni 1945 in de 
gemeente Gendringen (NL) genoteerd.
Alle mogelijke informatie is van harte 
welkom!!!

T.Bal
bal00359@planet.nl

---------------------------------------------------
Bijsluitingen cigaretten
Mijn oom Gerrit Roodhorst (broer van mijn 
moeder) voer in de jaren dertig als kok/koks-
maat op diverse schepen van de Rotterdam-
sche Lloyd, o.a. de Tosari en de Palembang. 
Op zijn reizen schreef hij vanuit zowat elke 
haven tussen Rotterdam en het Verre Oosten 
naar zijn familie in Holland. Veel van zijn 
brieven zijn bewaard gebleven en geven een 
boeiend inzicht van het leven aan boord.
In een van zijn eerste brieven (van 26-10-
1930) kwam ik een passage tegen, die mij niet 
erg duidelijk is. Hij schreef: “Als u komt, denk 
dan om die Cigaretten-bloemen en vlinders.” 
Nu kan ik mij vaag herinneren dat ik als 
kind van die geborduurde bloemen, dus van 
textiel, heb gehad. Zou het kunnen zijn dat die 
bloemen en vlinders als een soort bijsluiter in 
pakjes cigaretten zaten, net zoals b.v. plaatjes 
van voetballers? En zo ja, bij welk merk 
cigaretten waren ze dan bijgesloten?
Wellicht is er een lezer die zich dit ook kan 
herinneren en die mij hierover iets meer kan 
vertellen. Reacties zie ik graag tegemoet, bij 
voorbaat bedankt.

E-mail: c.kriekaart@chello.nl
Telf. 010-8903413

---------------------------------------------------
Oproep foto’s
Wie heeft een foto van de Korfmakersstraat 
5b/vlakbij Zoutziederstraat uit de zestiger 
jaren en uit dezelfde periode of begin 70 van 
het Zwaanshals 205/hoek Vlethoek boven het 
pantoffelhuis?

Han Steenbeek
Dreischorstraat 79, 3086 PA Rotterdam
eMail: steenbeek@oos.eur.nl

--------------------------------------------------
Gezocht
Ik ben op zoek naar Bernadine van Kesteren. 
Zij woonde rond 1955 aan de Dordtse-
straatweg met haar moeder en broer Wim. 
Zij heeft op een meisjesinternaat gezeten in 
Oudenbosch en is later getrouwd met ene Grad 
Blei/Bley/blij, die woonde aan de Dreef.

Joke Verhoeven
Tel. 010-4212366

-------------------------------------------------
Foto
Wie kan mij helpen aan een foto van de 
militaire barakken aan de Dorpsweg omstreeks 
1955?

H.J. Visser
078-6194162/06-40661256

--------------------------------------------------
Comeniusschool
Carla van Santen-Ponsen en Henny Groe-
nendijk-Verhoekxs willen eind september een 

reünie organiseren voor leerlingen van de 
zesde klas van 1967-1968 van de Comenius-
school in Schiedam. Wij zoeken de volgende 
leerlingen: Jan-Willem Vonk, Egbert-Jan Rooij 
of Van Rooijen, Huib Jansse, Chris Overbeek, 
Arie Plugge, Ferd de Bruijn, Hans Machielse, 
Gerda Velingga, Monique uit Amerika, Anneke 
Jans, Tonnie van Dijk, Yvonne Dammen 
en Loes Frèhe. Ook zoeken wij juffrouw 
Lutteveld, (getrouwd met ene Offerman 
of Offermans) en een kwekeling, de heer 
Vrolijk. Wij hebben al 17 positieve reacties. 
Als iemand zich herkent, graag reactie naar 
carlavansanten_5@msn.com of mobiel na 17 
uur; 0648805751
--------------------------------------------------
Vraag
Wie heeft een foto van mijn ouderlijk huis? 
Hoek Eendrachtstraat 165 Schiedamsesingel-
westzeedijk. Boven café “de Brandaris”. Dit 
pand is afgebroken, maar de rest staat nog.

Info:Hans van Everdink
Tel:06.12047245
e-mail: hansvaneverdink@zonnet.nl 

--------------------------------------------------
Geachte redactie,
Ik ben op zoek naar de volgende personen 
voor een kleine reunie. De zusters Gerda en 
Coba Kot; Jopie en Sjaan Koster; Theo Bellard 
en zijn zusters; Truusje van Westen.
Ze hebben allemaal gewoond in de Rozen-
straat te Rotterdam ongeveer van nr. 140 
tot 150 in de jaren van ongeveer 1940 tot 
1952...? Ze hebben allemaal gewoond boven 
de winkel van Truusje van Westen ouders. De 
personen waar het om gaat zijn allemaal tus-
sen de 70 en 76 jaar. Wie kan mij helpen?

M.J.Piels
Reacties tel. 0174-212323    
email : jongdej@kabelfoon.nl

-----------------------------------------------------
De Spil,
Zijn er nog mensen die iets kunnen vertellen 
over ‘De Spil’ van voor de Tweede Wereldoor-
log? ‘De Spil’ was een dancing met bar en 
zalen aan de Dordtse Straatweg/hoek Kromme 
Zandweg. De bar werd voor de oorlog gerund 
door Kees van Dijke, een goede speler van 
Feijenoord en dansschool Karel Holm huurde 
één van de bovenzalen.

Reacties naar Simon van de Graaf
Maasboulevard 10
3207 RC Spijkenisse

----------------------------------------------------
Lange Warande
Wie heeft voor mij een foto van de Lange 
Warande in Rotterdam, waar voor 1940 de 
veemarkt was? Mijn opa en oma hebben daar 
gewoond in een huisje dat iets lager stond. Als 
er geen vee stond, gingen mijn zus en ik over 
de stangen duikelen.

Mevr. Van de Waal-van Vugt
Middelharnisstraat 40a
3086 GL Rotterdam

Oproepjes
Waar zijn jullie gebleven?

Dit was de jeugd van het Bergsingel-
kwartier uit de zestiger jaren die zich 
verzamelde
bij cafetaria De Paddestoel, Angelo 
Betti, maar ook bij Kriesch ijssalon. 
Allemaal keurige jongelui die in hun 
vrije tijd vertier zochten in dit soort 
gelegenheden, waar zij regelmatig 
met hun brommertje naar toe gingen 
om met elkaar te babbelen met een 
flesje cola of een andere versnapering 
(geen bier!) te nuttigen. Maar ook om 
naar hun favoriete muziek uit de juke 
box te luisteren. Wij hadden geen geld 
in die dagen, maar wel veel schik en 
plezier!
Namen ben ik vergeten, maar moch-
ten jullie je zelf herkennen; geef jezelf bloot via email en wie weet, wordt het toch nog gezellig.
rinle@tele2.nl

                                 Leo Rijkers, tel : 010 5216588
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Puzzel mee en win !!!
Voor de zoveelste keer ontving de redactie een recordaantal inzendingen. Inmiddels 
wordt de duizend ruimschoots overschreden, waarmee de populariteit van de krant 
nog eens wordt onderstreept. De goede oplossing luidde ditmaal: Rotterdam, parel 
aan de Maas. Tien winnaars ontvangen weer die mooie CD van Café Rotterdam.
De winnaars van deze week:

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.

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 30 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. plaatje waarmee op de snaren van een gitaar getokkeld wordt; 7. het verleden 
(geschiedschrijving); 13. oceaan; 14. woonvertrek; 16. garde; 17. (auto)brandstof; 20. 
mannelijk dier; 21. zeemacht; 23. doorschijnend (ijl); 24. langwerpig gevlochten vistuig; 
26. deel van hand; 28. hemellichaam; 29. paardenhaar als vulstof; 31. selenum (scheik. 
afk.); 33. godsdienst (afk.); 34. ver (in samenstelling); 35. hoogste gedeelte van een dak; 
37. kanselrede; 40. schrijfgerei; 41. rijksoverheid (afk.); 43. eveneens; 45. meisjesnaam; 
46. het vaste land (oever); 47. de onbekende (Lat. afk.); 48. huidverharding; 50. int. vlieg-
tuigkenteken België; 52. zijn eerwaarde (afk.); 53. twaalf dozijn; 55. voortgezette opleiding 
(afk.); 56. missionaris (evangelieverkondiger); 57. in opdracht (afk.); 58. boomsoort; 
60. tegemoetkoming studiekosten (afk.); 61. neon (scheik. afk.); 62. gemeente op het 
platteland; 64. regeringsreglement (afk.); 65. vordering; 67. boomsoort; 69. gevange-
nis; 71. muzieknoot; 72. open plek in een bos; 73. plaats in Limburg; 75. reuzenslang; 
77. bladader; 79. onmeetbaar getal; 80. ordedienst (afk.); 82. deel; 84. bladgroente; 85. 
onvriendelijk (vinnig); 87. verpakking voor conserven; 89. ontkenning; 90. verhoging in 
een schouwburg (podium); 92. voor (in samenstelling); 94. mond van een vuurspuwende 
berg; 96. Europese rekeneenheid (afk.); 97. zuidvrucht; 99. bid (Lat.); 100. koudvuur; 101. 
folteren (geselen).

Verticaal
1. voetverzorgster; 2. vrouwelijk lastdier; 3. comparative education society (afk.); 4. wijfje 
van de hond; 5. United Kingdom (afk.); 6. jongensnaam; 7. kledingstuk; 8. titel (afk.); 9. 
openbaar vervoermiddel; 10. gehoororgaan; 11. toeren (trekken); 12. alsmede (tevens); 
15. familielid; 18. Europeaan; 19. strik (strop); 21. brood van fijn roggemeel; 22. zandheu-
vel (duin); 25. boomsoort; 27. plaats aan het IJsselmeer; 30. boomvrucht; 32. iemand die 
van zijn kapitaal leeft; 34. nakomeling; 36. boksterm (afk.); 38. rondhout; 39. boomsoort; 
40. familielid; 42. rivierkant; 44. rijtuig; 46. plaats in Oostenrijk; 47. windrichting; 49. vod; 
51. gewicht; 52. animo (trek); 54. plaats in Brazilië (afk.); 58. verlangen naar de paring 
(van dieren); 59. inkeping (snede); 62. lekkernij; 63. plaatsen (hun plaatsen aanwijzen); 
66. dierengeluid; 67. rivier in Friesland; 68. krypton (scheik. afk.); 70. rivier in Rusland; 
72. oogvocht (mv); 73. kleur van het volle licht; 74. kinderspeelgoed; 76. hoeveelheid; 78. 
electric light orchestra (afk.); 79. medicijn; 81. corpulent; 83. hertensoort; 85. roofdier; 86. 
twee of meer voorgespannen trekdieren; 87. luide doffe knal; 88. bouwvallige woning; 91. 
ernstig; 93. reverendus dominus (afk.); 95. vlaktemaat; 97. lidwoord; 98. muzieknoot.

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

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99

100 101

101 2 72 17 65 7 76 47 62 48 69

5 25 34 97 39 21 43 27 46 12 77

J.B. Kroes,  Nieuwerkerk aan den IJssel
A. Weterings, Mijnsheerenland
C.G.Schaar, Spijkenisse
J. Taapken, Wageningen
A. van Veen,Vlaardingen

T. Meering, Rotterdam
C. de Jong-Segaar, Capelle aan den IJssel
C. van Buuren, Rotterdam
J.S. Paalvast, Maasland
J. Tchang-Pragt, Rotterdam

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

Mijn oudste broer Wim werkte 
bij de Holland Amerika en mijn 
zus bij kledingatelier De Hartog 
op de Hoogstraat. Mijn andere 
zussen, Klaartje en Jo, hadden 
een dienstje. Ze deden over-
dag huishoudelijk werk bij een 
mevrouw ergens in Rotterdam 
en verdienden zo wat en dat was 
in die vooroorlogse jaren mooi 
meegenomen.

Wij waren met zijn tienen; vader, 
moeder en acht kinderen. Met 
onze verjaardagen werden wij, 
de twee jongsten, ongeloofl ijk 
verwend, met tafels vol speel-
goed. Als mijn broertje jarig was, 
kreeg ik dezelfde cadeautjes en 
andersom precies eender.

Gouden tijd
Op zaterdag kregen mijn grote 
broers en zussen hun zakgeld en 
dan schoot er altijd wel wat over 
voor de twee kleintjes, zoals we 
heel lang genoemd werden. Dat 
was meestal een cent. Die from-
melden ze in onze hand met de 
boodschap, ga maar een cent ko-
pen. Toen mijn zusters verkering 
kregen, had ik een gouden tijd. 
Soms zag ik ze met een jongen 
lopen en dat leverde altijd wat op. 
Ook kregen we soms midden in 
de week een cent om voor school-
tijd wat dropjes te kopen. We 
gingen dan naar de waterstoker, 
in het midden van de Albrecht 
Engelmanstraat in Delfshaven. 
Als de vrouw van de waterstoker 

in de winkel was, wachtten we tot 
ze weg was, want haar man had 
veel grotere handen en dat leverde 
soms de helft meer dropjes op. 
We kochten dan kleine schuine 
salmiakdropjes voor een ½ cent 
en kregen een ½ cent terug, want 
het was lucratiever tweemaal een 
½ cent te kopen dan eenmaal 1 
cent.

Genot
Op school vond ik tekenen heer-
lijk en bij Nederlandse taal genoot 
ik ervan opstellen te maken. Op 
zaterdag las de meester het laatste 
lesuur voor uit boeken als, “Kay”, 
een jongen in de steentijd. De 
“Club uit Rustoord“ was een van 
mijn favoriete verhalen en niet 

te vergeten ”Fulco de Minstreel“ 
en de verhalen over Floris de 
Vijfde, ”der Keerlen God“ zoals 
hij genoemd werd. We zaten 
dan te grommen en zachtjes te 
vloeken als hij vermoord werd. 
Wij mochten zaterdags altijd op 
de banken inschikken. Mijnheer 
Van Gameren zette dan zijn hoge 
stoel naast zijn katheder, nam een 
wybertje uit zijn doosje en stopte 
dat onder zijn tong. Hij poetste 
met een zakdoek zijn neus en 
snor op en dan begon hij onder 
ademloze stilte. Wij waren tot 
de bel van 12 uur weg van deze 

wereld. Dan ging de school uit en 
joelend, omdat Floris de Vijfde 
weer vermoord was door de 
edelen, renden we richting huis. 
Bij de waterstoker stonden altijd 
bossen aanmaakhoutjes en wat 
emmers buiten, klaar om gevuld 
te worden met heet water. Nog 
wit van woede schopten wij die 
emmers over de straat. Maar hij 
had een zesde zintuig en stond 
ons al op te wachten. Toen heb 
ik pas echt gemerkt hoe groot 
de handen van onze waterstoker 
waren……. , en hoe hard! 
Harm Jager

De handen 
van de waterstoker
De waterstoker uit de Albrecht Engelmanstraat had grote handen. Dat kon een 
voordeel zijn, maar soms ook niet! Een of tweemaal in de week hadden mijn 
broertje Aad en ik een cent te verteren. Dat was heel wat! Je kon er toen nog een 
puntje ijs voor kopen of in de snoepwinkel een keus maken uit het assortiment 
toverballen of grote schuine droppen.

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

Dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte ook op www.droomvluchtslaapcomfort.nl 

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

Krimpen (2 min. vanaf de Algerabrug):
Tiendweg 45a

Tel. 0180 - 512253
2 min. vanaf de Algerabrug, naast Idejo keukens

Dé specialist voor boxsprings en 
ledikanten op comforthoogte 

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. 

Wij stellen deze ledikanten op comfort-
hoogte 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!

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

Onze vakkundige 
medewerkers
heten u van 
harte welkom.

GEEN
AANBETALING

Erkend lid Centrale
Branchevereniging Wonen

GRATIS MONTAGE
&

BEZORGING
MAATWERK IN 
MATRASADVIES

Regiodealer

Deelbaar en verrijdbaar....


