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Zestienhoven was heel knus
Vijftig jaar Rotterdam Airport, een
mooi jubileum. Maar leeftijdgenoten zegt dat niet zoveel. Vijftig
jaar Zestienhoven, ja, dan weten
ze waar je het over hebt. Dat is
‘onze’ onvolprezen luchthaven, zo
vaak verguisd, maar ook zo onmisbaar voor onze stad. We mopperen
wel eens over het lawaai, maar
tegelijkertijd zijn we trots. Dat waren we vijftig jaar geleden zeer zeker. Rotterdam hoorde er, met een
eigen luchthaven, bij en schaarde
zich onder de wereldsteden.
“Voor de oorlog hadden we natuurlijk vliegveld Waalhaven, maar dat stond toen al ter
discussie”, weet Wim Wegter, die vrijwel de
hele geschiedenis van Zestienhoven van nabij
beleefde. Hij werkte van 1963 tot 2004 in allerlei administratieve en commerciële functies
op de luchthaven. “Er waren destijds plannen
voor een nieuw vliegveld in de Schieveenpolder. Die plannen werden des te urgenter toen
de Duitsers vliegveld Waalhaven weg hadden
gebombardeerd. Daarom ging halverwege de
jaren vijftig de eerste spade de grond in en
kon 1 oktober 1956 vliegveld Zestienhoven
ofﬁcieel geopend worden”, aldus Wim.
Klein Siberië
Dat hij zijn hele werkzame leven op de luchthaven zou doorbrengen, had Wim in 1956
nooit kunnen vermoeden. “Ik solliciteerde bij
de Dienst Gemeentewerken en had geen ﬂauw
idee dat het ging om een baan op de luchthaven”, glimlacht hij. “Dat hoorde ik pas op
het sollicitatiegesprek. Ik wist amper van het
bestaan af en ben eerst maar eens gaan kijken.
Dat was nog een hele opgave. Je moest met
bus 33 naar Overschie en dan vanaf de Parallelweg lopen. Ik vergeet het nooit. Het was
1963, precies in die strenge winter. Toen ik er
aankwam, leek het wel Klein Siberië. Alleen

- Ofﬁciële openingsdag 1 oktober 1956 (foto RIBcollectie) -

de taxibanen waren sneeuwvrij, de rest was
bijna onbegaanbaar.”
De eerste jaren stonden nog bol van de romantiek die verbonden was met vliegen. Alles was
mensenwerk en er kwam geen computer aan
te pas. “Het was heel knus”, mijmert Wim.
“Misschien wel kneuterig. Iedereen kende
elkaar en het was een hechte gemeenschap,
waarin je je heel gemakkelijk thuis voelde.
Als het erg druk was, assisteerden wij van de
administratie gewoon de operationele dienst.
Er was maar een heel klein platform en dan
hielpen wij als wingman de piloot bij het manoeuvreren om te voorkomen dat hij met de
vleugel beschadigingen zou aanrichten.”

- Dagjestoeristen op Zestienhoven (foto RIBcollectie) -

VOOR AL UW GEVELWERKZAAMHEDEN
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De Gevelgigant
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Wij zijn
gespecialiseerd
in gevelrenovatie,
metselwerkreparatie,
uithakken, voegen
en impregneren.

Bollenvluchten
In de jaren zestig waren de bollenvluchten
vanuit Engeland heel populair. Dagelijks landden tientallen vluchten met dagjesmensen en
de luchthaven was continu in bedrijf.
“Dat waren gouden tijden”, bekent Wim. “Ik
weet nog dat de ABN een speciale regeling moest treffen om geld te wisselen. Al
die Engelsen wilden natuurlijk hun ponden
omwisselen voor Nederlandse guldens en het
kantoortje van de ABN in de hal was veel te
klein. Daarom ging een geldwisselaar de bus
in die de mensen van het vliegtuig haalde en
wisselde daar al geld.”
“Die kleinschaligheid had wel zijn charme”,
vindt Wim. “Het was zo klein dat toeristen die
een kijkje kwamen nemen op de luchthaven
vanaf het bezoekersplatform de piloten in
de cockpit zowat een hand konden geven”,
lacht hij. “Het platformpje werd slechts door
een plantsoenhekje van het vliegtuigplatform
gescheiden. Daar stapte je zo overheen, maar
niemand deed dat.”
Huisvesting
De huisvesting was in die beginjaren op
Zestienhoven bijzonder mager. Een houten
verkeerstoren en houten barakken voor de
administratie, en alles niet geïsoleerd.
“Het was ’s winters hard stoken en de

gebouwtjes waren zeer gehorig. Als een
vliegtuig vertrok, moest je je telefoongesprek
staken, want dan was je onverstaanbaar.
Vooral in het begin waren de vliegtuigen zeer
rumoerig. Zeker de eerste jets. Het is best
begrijpelijk dat er klachten kwamen van omwonenden. Dat heeft altijd als een Zwaard van
Damocles boven ons hoofd gehangen. Vanaf
medio jaren zeventig wordt er gesproken over
sluiting, maar gelukkig is dat er nooit van
gekomen”, klinkt het opgelucht.
Veilig
Hoewel vliegverkeer altijd risico’s met zich
meebrengt, is Zestienhoven altijd een veilige
luchthaven gebleken.
“Veiligheid staat hoog in het vaandel. We
hebben in al die jaren slechts één dodelijk
ongeluk gekend. In 1962 raakte een Carvair
met het neuswiel de Bovendijk en sloeg over
de kop. Daarbij is de piloot, ene Toothill
geloof ik, omgekomen. Verder is er nooit iets
ernstigs gebeurd. We hebben natuurlijk wel
wat incidenten gekend, zoals een vliegtuig
van de baan en bijna-ongelukken, maar dat is
alles. Uit het oogpunt van veiligheid zijn we
ook gestopt met de grote vliegshows. In 1985
was de laatste. Het was mooi hoor, die stunts
en formaties, maar te gevaarlijk”, besluit Wim
realistisch.
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TANTE POST(BUS)
Uitgezonden,
In de Oud Rotterdammer van 4 april
las ik een artikel over het Agathahuis.
Na het lezen ging ik in gedachten
terug naar de oorlogsjaren toen ik ook
uitgezonden werd naar een gezondheidskolonie. Veel kinderen, waaronder
ik, waren ondervoed. Tweemaal ben ik
uitgezonden.
Dat ging via de Baan. Daar werd je
gekeurd en werd bepaald waar je heen
gezonden werd. De eerste keer was dat
naar een familie de Boer in Benningbroek. We gingen met een heel stel
kinderen met de trein vanaf het Maasstation naar de plaats van bestemming.
Ieder kind had een kaart met gegevens
om de nek hangen.
Op de eindbestemming stonden vrachtwagens klaar die ons naar de desbetreffende families brachten.
Het waren heel lieve mensen, die ik
tante Marie en Oom Sjoerd mocht
noemen. Ze hadden twee dochters,
Auke en Bauke. Ik ben daar goed ontvangen. Kreeg goed te eten en moest
gewoon naar school. Ik had natuurlijk
wel heimwee naar huis. Toen de zes
weken om waren, werden alle kinderen
weer met de vrachtwagens opgehaald
en met de trein naar huis gebracht. M’n
moeder stond op het Maasstation te
wachten. Ik was blij weer thuis te zijn.
Maar thuis was er weinig of niets te
eten en al snel werd ik voor de tweede
maal uitgezonden. Dit keer naar een
herstellingsoord “De Pelzerkamp” in
Epe. Daar heerste echt discipline. We
sliepen op een grote zaal. Elke ochtend
vroeg uit de veren en dan was er vlag

hijsen. Het was, denk ik, in de zomer,
want buiten stonden lange houten tafels
waaraan we moesten eten. De leiding
was zeer streng. Sommige meisjes
hielden zich ziek om maar niet mee te
hoeven doen aan alles. Er komen veel
herinneringen bij mij boven. Ik ben
benieuwd of er mensen zijn die ook in
de Pelzerkamp zijn geweest en hoe zij
dit hebben beleefd. Wanneer dit zo is,
zou ik het heel ﬁjn vinden als u wilt
reageren in de Oud Rotterdammer.
Corrie van der Velden-Kosten,
Nansenplaats 63,
3069 CK Rotterdam.
e-mail: cvanderveldenkosten@chello.nl
----------------------------------------------Haringkar
Wat een heerlijke krant. Ik zit hem te
spellen en geen woord blijft er ongelezen. In de krant van 21 maart 2006
schrijft Dick van der Heeden over de
tijd dat hij in Crooswijk de betalingen
van het ziekenfonds moest ophalen. Hij
heeft het over de haringkar van Daan
van der Pluym, die stond op de hoek
van de Lusthofstraat en de Paradijslaan.
Ik denk dat dit een vergissing is, want
de Paradijslaan is in Crooswijk en de
Lusthofstraat in Kralingen. Ik ben in
de Assendelftstraat geboren en later
woonde ik met mijn ouders op de Sophiakade, recht tegenover de Koninginnekerk. Blijf doorgaan met die krant!
Wat een heerlijke herinneringen brengt
die naar boven.
Een oud-Rotterdamse, nu wonend
in Lima, Ohio USA
Dicky Wapperom
e-mail: twapperom@woh.rr.com
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Geachte redactie,
Misschien is de navolgende anekdote
iets voor uw krant, die ik met heel veel
plezier lees. Ik ben geboren op 13 augustus 1939 in de Bethlehemstraat 13;
daar ben ik ook 13 jaar oud geworden.
Met vriendjes uit de straat, zoals Jaap
Seelbach, Koos Platje, Gerrit Snelleman, Maarten Vink, Hans en Arie
Paauwe en Ben Broekhuyzen, speelden
wij altijd op straat. Hierbij werd natuurlijk menigmaal de wet overtreden,
wat veel spanning bracht, aangezien
we toen nog (ik praat over de 40-50er
jaren) ontzag hadden voor de dienaren
der Wet.
Zo herinner ik mij dat wij Rovertje en
Reiziger speelden in het Kralingsche
Bos. U weet wel, bij de ingang bij de
manege was het boswachtershuis en
daaromheen liep altijd een stel pauwen.
Toen wij een keer in de buurt van het
Dennenlaantje waren en de reizigers
tussen de struiken verstopt waren,
gebeurde het. De boswachter in zijn
groene pak met pet met pauwenveer,
kwam op zijn ﬁets naar ons toe. Hij
vroeg: “Hebben jullie pauwen gezien?”
Waarop Hans verschrikt uitriep:” Nee
Meneer, ik heb het niet gedaan, maar
mijn broer. Je zult maar Paauwe heten.
Aad Mulder
Dorpsstraat 13
2935AA Ouderkerk a/d IJssel.
----------------------------------------------Geachte redactie,
Als zeer oude Rotterdammer en extrambestuurder (bijna veertig jaren
RET), zijn er misschien nog een paar
oude Rotterdamse Mohikanen die

Klikgebit, dé oplossing voor een loszittende prothese

de herinneringen van voor 1940-’45
kunnen bevestigen. De eerste is, dat er
twee personen van de oude Hefbrug
gesprongen zijn. Van de eerste was de
naam Vlasblom, die eerst getraind had
in de Waalhaven van diverse kranen.
Hij had zich voorzien van een helper
die op de Koninginnebrug stond en
hem een seintje gaf dat er geen schip
aankwam. Dat deed hij door met een
handdoek te zwaaien. Met een prachtige salto kwam hij in de Koningshaven.
Hij is daarvoor nog gehuldigd in het
Grand theater van de heer Tuschinski
op het Pompenburg.
De tweede man die dat kunststuk wou
ﬂikken, was Jan Tabbernee. Ook hij
klom ongezien, maar niet goed voorbereid aan de kant van het Stieltjesplein
omhoog, om van het platform waar ook
Vlasblom van afgedoken was, in de
Koningshaven te duiken. Helaas kwam
hij niet goed op het water terecht en
van plus minus vijf en zestig meter, is
dat een dodensprong.
Mijn tweede herinnering is aan het
befaamde Asta theater op de Hoogstraat. Een theater, gespecialiseerd in
cowboyﬁlms met de befaamde Buck
Jones en Tom Mix. De laatste is nog
in Rotterdam geweest en gehuldigd op
het Stationsplein, zittend op zijn hier
ingehuurde witte paard. Het station was
toen nog Delfse Poort. Er waren op
de Hoogstraat vier theaters, namelijk
het Ooster en het City, beide aan de
kant van het Oostplein en voorbij de
Valksteeg Asta en het sjieke Thalia
met een schitterend hammond orgel.
Soms had een cowboyﬁlm in het Asta

theater een vervolg en dan reed Nico,
de portier (een boom van een vent met
het voorkomen van een supercowboy),
op een wit paard in een cowboy outﬁt,
twee originele revolvers met parelmoer
ingelegd, over de Hoogstraat voor reclame. Hij woonde in Crooswijk. In de
oorlog heb ik hem nog eenmaal terug
gezien en toen was de man een totaal
wrak geworden. Gaarne een reactie en
dank voor eventuele opname in deze
door vele echte en onechte Rotterdammers gelezen krant.
W. Hertog
Madernastraat 284-Rotterdam.
Tel 010-4207588
whertog@xs4all.nl
----------------------------------------------Geachte redactie,
Van een relatie kreeg ik een jaarabonnement op de Oud-Rotterdammer cadeau. Daardoor kwam bij mij de vraag
op of er nog mensen zijn die voor de
oorlog in de van der Hilststraat hebben
gewoond. Tot 1938 had mijn vader
daar een smederij. Als kind hebben we
daar een paar keer een circusvoorstelling gegeven. De toegangsprijs was 2
cent.
Kort voor de oorlog is de zaak
verplaatst naar de Hudsonstraat en het
huis naar de Schiedamseweg, waar
het bombardement van 1943 gelukkig
werd overleefd.
Wie herinnert zich nog de tijd dat de
bakker, de melkboer en de groenteboer
nog dagelijks aan de deur kwamen?
Henk van der Ploeg
Molenbeemden 30, Veghel.
tel. 0413-364986.
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- Volledige vergoeding via basis en aanvullende verzekering
- Kunstgebit op implantaten (KLIKGEBIT)
- Nieuwe prothese op maat gemaakt
- Reparaties en aanpassingen aan bestaande prothese
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Vrijblijvend advies
Zevenkampsering 331
3068 HG Rotterdam Zevenkamp
Telefoon 010-4568242
Nabij Ambachtsplein / metrostation Ambachtsland / Bus 37 voor de deur
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Speciale Week aanbieding !!
Avancer Manhatten € 469,=
inclusief ﬁetscomputer
Alu frame, verende voorvork,
verende zadelpen,
7 versnellingen, naafdynamo etc.
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An en Wim Thomassen hoorden bij de buurt
Toen Wim Thomassen in 1965 werd benoemd tot burgemeester van Rotterdam, leek het
nauwelijks de vraag waar het burgemeestersechtpaar zou gaan wonen. Rotterdam had
immers een deftige ambtswoning aan de statige Hoﬂaan in het chique Kralingen. Maar
kennelijk was het Wim en An Thomassen te veel op stand en indachtig de frisse AJCwind om De Paasheuvel, zochten ze het liever wat landelijker, aan de rand van de stad en
kwamen zo terecht bij een fraai buitenhuis aan de Ringvaartweg, ook in Kralingen.
Daarmee had onze buurt er ineens
twee prominente bewoners bij, hoewel ze zich op die status niet lieten
voorstaan. Wij, de buurtkinderen,
werden volwassen behandeld door
het echtpaar. Bijvoorbeeld als
we aan het voetballen waren op
het zandlichaam achter hun huis,
wat nu de Jacques Dutilhweg is.
Daar lieten ze vaak de hond, een
goedzak van een boxer, uit en dan
informeerden ze altijd hoe het met
ons ging en of we goed ons best op
school deden.En natuurlijk deden
we ons best, wat dachten ze wel
van ons.
Op den duur kenden ze ons bij
naam en toenaam en wisten ook bij
welke ouder of verzorger iemand
thuis hoorde. Ook die kenden ze
bij naam en ze wisten waarmee
een ieder z’n brood verdiende.
Manifestaties
Net zoals andere notabelen in de
wijk voelden ze zich niet verheven boven de overige bewoners,
toch voornamelijk arbeiders.

Geen rangen en standen dus in de
wijk, behalve misschien door de
week. Jan de arbeider ging dan
op z’n (brom)ﬁets naar z’n werk
en meneer de burgemeester werd
door een dienstauto opgehaald. De
vraag wie gelukkiger was, laten
we maar onbeantwoord. Aan An
Thomassen heb ik heel prettige
herinneringen in de aanloop naar
en tijdens C’70, in 1970 de vierde
naoorlogse publieksmanifestatie,
na het feestelijke Ahoy’ (thema’s
wederopbouw en havenherstel)
in1950, E’55 (energie) in1955 en
de Floriade (agrarisch) in 1960, die
communicatie in de ruimste zin van
het woord als thema had. Als vertegenwoordigster van de ontwikkelingsorganisatie Novib, die dit jaar
50 jaar bestaat, had ze namelijk de
afdeling etaleren van onze school,
de Middelbare Detailhandelschool,
gevraagd het paviljoen van de
organisatie in te richten.
Een perspex hart
En zo waren wij weken bezig

met het vervaardigen van panelen, met daarop de doelstellingen
van Novib, waar de organisatie
werkzaam was en welke doelen
al bereikt waren. En nog moesten
worden gehaald.
Blikvanger in het paviljoen was
een hart van perspex met daarin
gleuven, waardoor mensen geld
konden gooien, dat via schoepen
naar de bodem ging. Het papiergeld
wervelde dankzij het gebruik van
een stofzuiger door het hart.
Toen het paviljoen was geopend,
hebben wij op toerbuurt ook de
stand bemenst. In de eerste plaats
om vragen te beantwoorden, maar
natuurlijk ook om een oogje in het
zeil te houden.
De belangstelling en opbrengst
vielen aan het einde niet tegen,
maar dat kan veel te maken hebben
gehad met het feit dat het paviljoen
recht tegenover de maquette van
de Rotterdamse havens lag die,
samen met de stoeltjeslift door het
stadscentrum, de attractie was van
C’70.

- An en wim Thomassen bij hun afscheid (foto: RIB-collectie) -

C’70 was zo ongeveer het laatste
ofﬁciële optreden van Wim en An
Thomassen als burgemeestersechtpaar van Rotterdam.
Tunnel
In 1974 ging Wim Thomassen met
pensioen en hoewel het echtpaar
zich best met Rotterdam verknocht
voelde, wilde het er toch niet
hun oude dag doorbrengen. Ze
verhuisden naar de Noordhollandse
badplaats Schoorl, waar Wim op16

CCtje Charloise Lagedijk

c foto burosolo.nl

Zomeravond, zeven uur, even na het eten.
De zon ’n rode bal van vuur, en alle koeien vreten.
Niets van het geluk van later was daaraan gelijk:
We liepen samen op de Charloise Lagedijk.

Cox Column

kant van genoemde bioscoop, die
in de Beurs zat, het Postkantoor en
het Stadhuis stonden en het HBUgebouw, zo heette dat geloof ik, en
aan de overkant helemaal niets, beOh, de schooldag was weer om, maar het huiswerk wachtte. halve het Atlantahotel en verderop
Samen toch ’n eindje om, we praatten wat en lachten.
Luxor. De rest, waar nu zeg maar
Niets van het geluk van later was daaraan gelijk:
de Lijnbaan is, was in mijn herinneWe liepen samen op de Charloise Lagedijk.
ring gras, tot aan het begin van de
Kruiskade aan toe, met halverwege,
We waren zestien, zeventien, en de stad was ver,
ongeveer waar nu de Doelen staat,
Heel in de verte bouwden ze pas flats, maar het was dan
een houten tentje “De Gastronoom”
ook lang nog geen 1960…
geheten. Daar heb ik nooit een stap
binnen gezet, te jong, en daar heb
Zomeravond, zeven uur, ’t hele leven voor ons.
ik nu nog spijt van. Iets verderop
Maar dat maakte bang, we vluchtten in ’t geluk vlak bij ons. stond de bioscoop Lutusca, na
En niets van al ‘t geluk van later was daaraan gelijk:
het bombardement gebouwd, een
We liepen samen op de Charloise Lagedijk…
beetje revolutiebouw, de naam
een samenstelling vormend van de
Bovenstaand liedje schreef ik
fonds” zei de geinige tramconducdrie bioscopen die in het inferno
ergens in de jaren zeventig, op de
teur, in de Van Maanenstraat. Daar
verloren waren gegaan, te weten
muziek van “Alabama rain” van
heb ik leren zwemmen en daar ga
Lumiere, Tuschinsky en Scala.
Jim Croce, (die later zo tragisch om
ik nog eens een heel artikel aan
Op Zuid woonden wij op de Bree,
het leven kwam bij een vliegongewijden, want de politiek is op de
tegen Tuindorp aan. In de straten
luk).
onzalige gedachte gekomen dat dat
achter ons, de Janne Bouwenstraat
Ik schreef al dat ik van Zuid kom,
zwembad maar weg moet. Komt
en de Hendrik Croesinckstraat, hele
en dat dat een bijna landelijke
straks het nieuwe college daar op
sjieke namen waar die straten niet
jeugd voor mij heeft betekend. Als
terug? (Ach, het punt zal wel weer
geheel aan beantwoordden, kwawe naar boven de rivier gingen,
zijn dat er te weinig allochtonen
men wij niet veel; dat was gelijk
gingen we ‘naar de stad’, met tramzwemmen). Op zondag moesten
ruzie en vechten. In Tuindorp kwalijn 3, die reed van de Groenezoom
we op de Coolsingel zijn, in de
men we daarentegen des te meer;
helemaal naar Diergaarde Blijdorp.
Cineac, waar een doorlopende ﬁlm
een paradijs van tuintjes en paadjes
Een paar haltes daarvoor was je bij
draaide, met Polygoon Nederlands
er tussen, waar je alle spelletjes kon
het Sportfondsenbad, “Spatbordenen Wereldnieuws, en waar aan de
spelen die je maar bedenken kon.

juni 2004 overleed. Hij werd 92
jaar. Zijn vrouw An volgde haar
man acht maanden later in de
dood op 89-jarige leeftijd.
Vergeten kan het Rijnmondgebied
de naam Thomassen niet, want niet
ten onrechte heeft men de tunnel
onder het Calandkanaal naar hem
vernoemd, die leidt van en naar de
havens op de Maasvlakte, waarvoor hij gedurende zijn ambtsperiode zoveel heeft betekend.
Peter van Zwienen

“Kojbojtje” was het populairste.
Als het zomer was, en je moeder
had een goeie bui, dan gingen we
“kamperen” aan de Smeetlandse
Dijk of aan “het Spoordijkie”. (Ik
weet nog dat daar in de oorlog een
man brandnetels liep te plukken,
daar ging ie soep van koken, want
“dat was zo gezond”. Ik verzin het
niet.) Kamperen kwam neer op een
soort tent van lakens op zetten, en
dan beslag maken en pannekoeken
bakken (nee, ik schrijf echt geen
panneNkoek, dat is zo’n onzin.
Laatst las ik ergens zonneNbank,
laat ze toch lullen mensen, hou je
eigen spelling aan.) De Charloise
Lagedijk was een heel stuk verder,
dan was je al wat ouder, en probeerde je, in het gras neer gestreken, het meisje zover te krijgen dat
je een beetje aan haar mocht zitten,
ik weet het, ik heb nooit gedeugd.
Oh, zoete vogel van de jeugd…
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MEUBELSTOFFERDERS

INTERIEURADVISEURS

M

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

Bij ons altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!

OPHALEN
EN TERUG
BEZORGEN
ALTIJD 3 JAAR
GARANTIE

Belastinghulp voor iedereen!

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
‘‘Kwaliteit kent
Antiekrestauratie
geen tijd,
wél een adres!”
Interieuradviseurs

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

GRATIS
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STOFFEERWERK
Wij stofferen o.a.: bankstellen, fauteuils, stoelen, boot-, caravankussens 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.

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

Fiscoop verzorgt
uw belastingaangifte
deskundig, snel en
tegen een laag tarief

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.

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

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 handmatig 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 Chesterﬁeld 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

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

De Boedelzorgdrager c
Een voor Nederland unieke dienstverlening aan senioren
en hun familie, die door omstandigheden (b.v. vertrek of overlijden)
geen zorg meer kunnen dragen voor de praktische boedelafwikkeling.
Correct, discreet en werkt op korte termijn met als bestemming
voor de huisraad een Goed Doel.
Vraag vrijblijvend inlichtingen of een brochure
Mevr. K. Jirka
Tel. 035 538 66 66
www.boedelzorgdrager.nl
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 10”
Het is duidelijk, dat een
stoomtram de Oud-Rotterdammer lezer niet tot zwijgen
brengt. Was het de toeristische tram in één van de vorige opgaven die voor problemen zorgde, de fotovraag die
wij nu behandelen werd door
honderden herkend.
De juiste oplossing is de RTM-tram
op de hoek Groene Hilledijk-Dordtsestraatweg. Deze tram ging via
Barendrecht over de Barendrechtse
Brug naar Blaaksedijk. Vandaar
waren er verschillende eindbestemmingen in de Hoekse Waard. Er
kwamen oplossingen binnen, die
de tram projecteerden ergens op
het traject Putsebocht-Den Briel.
Uiteraard verdwenen die oplossingen in de fouthoek. Maar ook de
oplossingen, die wél zeiden dat het
de hoek Groene Hilledijk-Dordtsestraatweg was, maar de RTM-tram
naar Hellevoetsluis of Oostvoorne
lieten rijden, zijn bij fout terecht
gekomen.
De goede oplossers hadden zo hun
eigen gedachten. Zo schreef Gerard
Gaanderse (woonplaats onbekend):
In het begin van de vijftiger jaren
ging ik als kleine jongen wekelijks met mijn moeder naar mijn
grootvader die in Mijnsheerenland,
in de Hoekse Waard, woonde. Ik
herinner mij dat het ‘s winters
bar koud was in de stoomtram.
Vaak was de verwarming stuk en
brandde er geen licht in de coupé,
dat was nog gaslicht dat door de
conducteur per lamp aangestoken
moest worden. Op de Blaakse Dijk
was in die jaren geen wachtruimte
voor passagiers, je stond buiten in
de barre kou te wachten op een bus
of tram, die maar niet kwam. Het
personeel van de RTM had wél een
kleine wachtruimte, die zaten er
toen warmpjes bij!
Antwoord op de vraag: de stoomtram komt uit de Groene Hilledijk
rijden om verder te gaan door de
Dordtse Straatweg richting Hoekse
Waard. Rechtsachter op de foto
boven de rijtuigen is een stukje van
het dak van het Zuiderziekenhuis
te zien. Zoals wellicht bekend,
de stoomtram had de bijnaam ‘de
Moordenaar’ omdat er zich nogal
eens wat ongelukken voordeden
tussen stoomtrams en het overige
verkeer. Er waren geen slagbomen
of iets dergelijks om de trambaan
gescheiden te houden van het

TOEN
gewone verkeer, vandaar dat er
regelmatig (ernstige) ongelukken
gebeurden.
De datum van de foto is lastiger,
maar.... hij moét in ieder geval ná
december 1951 zijn gemaakt!
(Volgens Theo Barten, oud-machinist bij de RTM, is deze foto op
15 of 17 juni 1955 om 14.17 uur
gemaakt. AvdS)
Nét links, naast de kop van de locomotief is namelijk een onderbreking in de huizenrij te zien. De drie
woningen die daar stonden moesten
worden afgebroken om plaats te
maken voor een doorgang naar de
Vinkenbaan en zo naar het net in
aanbouw zijnde Zuidwijk. En een
van die drie woningen (nr. 617b)
was mijn geboortehuis. In de zomer
van 1951 zijn mijn ouders, m’n
zusje en ik verhuisd naar de eerste
ﬂat aan de Oldegaarde.
Bij het lezen van de inzendingen
lijkt het net of een ‘Zuiderling’
meer bij zijn stukje Rotterdam
betrokken is, dan de bewoners van
de Rechter Maasoever.
Lees maar eens de inzending van
Gre Verbeek-van Ee: Toen ik de
foto zag, kwamen er weer herinneringen naar boven. Het is de
Dordtsestraatweg, het stoomtrammetje (het moordenaartje) was
op weg naar de eilanden, (zoals
mijn opoe dat zei) Hoeksewaard,
als kind heb ik het treintje vaak
zien rijden, mijn opoe en opa (fam
v.d.Waal) woonden namelijk aan de
Dordtsestraatweg 621a, deze huizen zijn in de jaren vijftig gesloopt
om de Vinkenbaan aan te leggen
naar Zuidwijk.
Na de oorlog vierden wij oud en
nieuw, je had nog geen radio of TV
en je deed allerlei spelletjes, zo ook
pand verbeuren. Nu moest mijn
oom, om zijn pand terug te krijgen,
met een stenen pispot de Dordtsestraatweg op, terwijl het had
geijzeld. Hij gleed uit op de straat
met de pispot boven zijn hoofd en
heeft de pispot heel gehouden, wat
hadden wij een lol.

Het was oergezellig in die tijd (toen
was geluk heel gewoon).
Als laatste nemen wij de inzending
van Ton Borsten (Ridderkerk). Een
selectie uit alle (goede of foute)
post- of email-inzendingen is echter
te lezen bij http://dit.is/rotjeknor.
Tom laat ons weten: Volgens mij
rijdt dit trammetje vanaf de Groene
Hilledijk linksaf de Dordtsestraatweg op, en is dan onderweg naar
de Hoeksche Waard (Blaakse
dijk) via de Trambaan achter de
Barendrechtsewegen naar de Barendrechtse Brug, om na de brug en
het station Blaakse dijk misschien
wel door te rijden naar Numansdorp.
Wij woonden op de Beijerlandselaan en waren als kinderen wel wat
gewend, veel verkeer was er ook
niet, maar oversteken dat mocht
ik niet. Te gevaarlijk met al die
trammen!! Oversteken na vier uur
‘s middags ging als klein kind toch
al niet, want dan begon het spitsuur
en kwamen er honderden ﬁetsers
voorbij in één lange sliert met af
en toe een auto. Kwamen allemaal
uit de stad en vanaf de scheepswerf van Piet Smit en waren voor
het grootste gedeelte allemaal
onderweg naar de nieuwe wijken
Zuidwijk en Pendrecht. De trams
van Lijn 3 reden dan ook “kop aan
kont” voorbij.
Voor het Moordenaartje heb ik als
kind altijd een beetje ontzag gehad,
bang gemaakt natuurlijk vanwege
z’n reputatie (vandaar die bijnaam), terwijl de gewone tram echt
‘gewoon’ was. Misschien kwam het
ook wel doordat ie een stuk langer
was dan een gewone tram en veel
meer herrie maakte. Wij woonden
vlakbij een oversteekplaats en
dus blies de machinist soms op de
luchthoorn. Machinist of trambestuurder???
Zelf heb ik ook nog in het trammetje gezeten, toen we als een
soort vakantiebesteding, naar het
strand in Oostvoorne gingen. Maar
de slechtste herinnering heb ik
aan al die railzen in de Rosestraat,

NU
vooraan bij het station. Er lagen er
heel wat tussen de kinderkopjes en
je moest er met je ﬁets overheen.
Mijn ﬁets was te groot, op de groei
gekocht, met houten blokjes op de
trappers en als het dan geregend
had was het daar spekglad. En
altijd moest je over die railzen
heen, dus heb ik heel wat keren
liggen ‘zwemmen’ op die keiharde
kinderkopjes. Je kon wel om de
railzen heen ﬁetsen, maar ﬁetste
dan midden op de weg en dat was
als klein kind toch een beetje eng.
Bovendien ﬁetsten er altijd nog
een heleboel meer mensen en die

wilden ook niet te veel opzij gaan,
zodat ik altijd wel over de railzen
heen moest ﬁetsen. Met soms geluk
en soms ook niet. Meer weet ik op
het moment nog niet, misschien
later.
Ik weet haast wel zeker dat de
oplossing goed is, maar toch wacht
ik in leuke spanning af.
Uit de honderden oplossingen,
werd die van de heer G.A. Verkroost, Zevenkampsering 447,
3068 HG Rotterdam als prijswinnende getrokken. Een Rotterdamse
attentie gaat zijn kant op.

Nieuwe opgave

De 85jarige Adri Kannegieter liet mij weten, dat het beeld van Rotterdam
de laatste 40 jaren toch wel erg veranderd is. Hij stuurde me een foto,
waarop ik in ieder geval patat frites etende jongetjes ontdek, een straat met
klinkers en aan de linkerkant een zeer groot bouwterrein achter een kippengaashek. Op straat rijden nog niet veel auto’s.
De vraag is bekend:

Waar was dat nou?
Oplossingen, met daarbij herinneringen en anecdotes,
inzenden tot 1 mei 2006 naar
Waar was dat nou?, Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ Rotterdam.
Inzenden via Internet kan ook; zelfde sluitdatum, maar ander adres:
waarwasdatnou@xs4all.nl
Tik aub geen @xsfourall.nl, want dat adres bestaat niet!
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Van
Van de
de hak
hak op
op de
de tak
tak

Mijmeringen van een chauvinistische Rotterdamse
Ik ben in augustus 1948 geboren in de Kleine Visserijstraat (de Kleine Vis genoemd) op nr. 41. Ik ging in
de Bruijnstraat naar de kleuterschool. Het hoofd was
juffrouw Bos en het enige dat ik mij daarvan herinner
is matjes vlechten, spelen in de zandbak en bij het
afscheid een mondgeblazen vaasje.
Daarna naar de lagere meisjesschool in de Van Duijlstraat, door
dikke glazen deuren gescheiden
van de jongensschool. Juffrouw
Edeling was het hoofd van de
school. Als haar kat jarig was,
trakteerde zij op gebak en zette
dat op haar forse boezem, wat bij
de meisjes veel hilariteit gaf.
Toen ik in de vierde klas zat,
stond er een jongen door het
raam naar me te staren vanaf het
schoolplein en dat werd mijn
eerste vriendje. Louis, door
iedereen in die tijd Luis genoemd,

- Els (linksvoor) voor haar
ouderlijk huis -

vergezelde me vanaf die tijd van
en naar school, twee keer per dag
gedurende zo’n twee jaar. De
grap is dat ik Muis werd genoemd
door de zoon van mijn moeders
vriendin Mimosa, waar ik tussen
de middag geroosterd brood (het
brood werd tegen de potkachel
gehouden) met alleen kaas erop
at. Een mooi stel dus, Luis en
Muis.
Kinderhoofdjes
Toen ik 6 jaar was verhuisden we
naar de Aelbrechtskade, ﬁjn met
uitzicht op de Schie. We woonden
op nr. 10 b, vlakbij RFC en het
eindpunt van tramlijn 1. Enkele
huizen verderop zat “Fejo” een
snoepjesfabriek, waar het altijd
heerlijk naar caramel rook. De
kade was nog een hobbelige weg
met “kinderhoofdjes”, later werd
er geasfalteerd en dat was heerlijk
rolschaatsen.
Op het Mathenesserplein waren
veel winkels o.a. Kota Radja, het
mooie Indische restaurant; de
kledingzaken van Bobbe en Van
Genderen; Bruno Betti, de eerste
Italiaanse ijszaak in de buurt;
een kleine V&D, waar ik mijn
eerste nylons kocht, die je daar
ook kon laten repareren; Jamin
met het heerlijke dubbeldikke
roomijsje met chocola; Van der
Meer en Schoep; Berkhout voor

- Wat een ﬁle. Wat was daar aan de hand? (foto RIB-collectie)-

de huishoudelijke zaken; Vroon
met heerlijk gebak.
Zand en grind
In de Schie werd tot de beginjaren 1960 gezwommen totdat het
verboden werd, omdat men er
tyfus kon oplopen. Ook waren er
zwem- en kanowedstrijden. Er
lagen altijd veel boten die geladen
en gelost werden, vooral zand,
zoals de Zagri I, II en III. Omdat
wij thuis geen balkon of tuin hadden, zaten we op het stoepje in de
zon of ging ik met mijn vriendinnen op één van die zandschuiten
liggen en dat vond je al helemaal
geweldig. ’s Zomers stond het
raam van mijn kamer open en dan
werd ’s morgens al heel vroeg
grind gestort. Dat ging gepaard
met een enorm lawaai, waar ik

gewoon doorheen sliep.
Hangjongeren
In mijn tienerjaren stonden we
altijd met een groepje jongens
en meisjes met ﬁetsen en Puchs
met elkaar te kletsen. Voor een
overheerlijk ijsje, patatje, kroketten en bitterballen ging je naar
Kriesch in de Tidemanstraat of
naar de patatzaak in de Jagerstraat. In de Jagerstraat zat ik van
m’n 5e tot 10e jaar op balletles,
omdat ik graag ballerina wilde
worden, maar dat is er niet van
gekomen. Op zaterdagavond
ging ik met mijn vriendenclub
naar zaal Margriet in Schiedam
waar de Starﬁghters speelden,
o.a. muziek van de Shadows. Dat
waren geweldige avonden. Na
de lagere school ging ik naar de

NIEUW & OCCASIONS

Begrafenissen en crematies
Rotterdam e.o.

(ISBN 90-9018243-8)
LIGIER

X-TOO
MOBIEL
ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN

met bromfiets certificaat. Als u geboren bent voor 1-6-’80
is theorie-examen niet nodig.
Aflevering bij u thuis.
Een LIGIER 45-KM WAGEN is er v.a. € 8.999,-

62,
CiTO Klaverbaan
Capelle a/d IJssel
Subaru en Ligier Dealer
www.citoautobedrijf.nl

Tel. 010 - 467 67 89

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

“EGO”-Barendrecht
Uitgevers

Klavecimbelweg 13
2992 ND Barendrecht

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
O
O
O

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Els Holterhues-de Ruijsscher

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

Boek “Rob Babyboomer”

CiTO
houdt u

MULO op de Schonebergerweg,
ook een meisjesschool. Het was
een strenge school, je kreeg ontzettend veel huiswerk, maar we
hadden veel lol. Voor gymnastiek moesten we lopen naar de
Rochussenstraat en we kregen
typeles bij instituut Pompenburg
in de Mathenesserlaan. Ik was
supergelukkig toen ik samen met
mijn vriendin Hélène hoorde dat
we ons examen hadden gehaald.
Wij op de ﬁets naar de andere
vriendinnen Roos en Nel en uit
de verte riepen we al dat we vrije
vrouwen waren, die graag wilden
gaan werken.
Wat zou ik graag nog eens
ouderwets even mijmeren op het
stoepje van mijn oude huis.

Dag en nacht
bereikbaar
Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV
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Mijn Rotterdam, mijn haven
Op de hoek van de Koushaven, op de gemeentesteiger,
stond een kruisnet van meneer Bras. Een groot net dat
in een vierkant metalen frame hing aan een hijstuig dat
boven het water uitstak. Meneer Bras zorgde ook voor de
stormbal die op een heuveltje stond en waarin een bal
werd opgehesen om te waarschuwen als er storm verwacht werd.
Op die bult had meneer Bras ook
een groot kippenhok. Daar is later
de voorraadwatertank gebouwd van
Hatenboer. De stormpaal ging naar
de benedenhoek van de Waalhaven,
bij de keet van roeiersvereniging
“Eendracht”. Dat waren de jongens
die de binnenkomende en verhalende zeeschepen los en vast maakten
met hun roeiboten.
Als ze naar de Maashaven moesten, namen we ze soms mee achter
de waterboot. Mijn vader voer dan
met een grote bocht langs hun houten keet, zij wierpen een dubbele
lijn op die ze handig om de bolder
sloegen, lieten zich wat naar achteren zakken en voeren prinsheerlijk
mee naar hun bestemming.
Boter bij de vis
Ik heb al eens meer gezegd dat het
water in de rivier toen zo schoon
was. Er zwom zoveel vis dat
mijnheer Bras daar een goede boterham mee verdiende. Hij leverde
zelfs op bestelling, als een klant
karper wilde, gooide hij wat koude
aardappels in het kruisnet voordat
hij het liet zakken en prompt kwam
daar karper op af.
Als we met het waterbootje ergens

lagen te pompen of we lagen op
een boot te wachten bij het dok van
Bart Wilton in Schiedam, gooiden
wij zelf ook wel eens een tuigje uit
met twee haken en een stukje kaas
daaraan. We vingen daar eerste klas
paling. Als we er genoeg hadden,
sneed mijn vader de paling in
stukjes van ongeveer 15 centimeter.
Griezelig hoor, want die paling
leefde nog. Vervolgens werden die
stukjes recht overeind gezet in een
pannetje tot dit helemaal vol stond.
Er ging dan een kwak boter op,
(bietsen bij de kok op de zeeboot),
en dat werd op de uitlaatketel van
de motor gezet. Dat stond daar de
hele ochtend lekker te stoven en
met de middag was het gaar. Ik heb
nooit meer zo lekker paling gegeten als toen, maar ‘s avonds thuis
at ik wat minder dan gewoonlijk,
want machtig was het wel.
Het wemelde in de rivier ook van
spiering, je gooide een lijntje met
een paar haken buiten boord en
had gelijk beet. Al had je er maar
eentje, dan kon je die versnijden
tot aas en had je heel gauw een
maaltje bij elkaar. Ze werden thuis
door mijn moeder hard gebakken

Voor wie tot nu toe een bezoek aan
de expositie ‘Verdwenen Scheepshellingen’ steeds heeft uitgesteld,
is zaterdag 22 april 2006 de laatste
kans. Wordt deze niet benut, dan
heeft u echt wat gemist! Dat blijkt
vooral uit de reacties van de ruim
1200 bezoekers, die ‘Verdwenen
Scheepshellingen’ tot heden hebben
bezocht. Dat bezoek kwam niet alleen uit Capelle en omstreken, maar
uit heel Nederland en zelfs uit het
buitenland. Bijzonder was, iedere
zaterdagmiddag weer, de reünieachtige sfeer in het museum als mensen
tijdens hun bezoek oude collega’s of
bekenden uit de scheepsbouw of het
oude Capelle tegenkwamen.
en dan aten we ze met kop, staart
en graat op.
Opduwertjes
Er was veel te zien op de Nieuwe
Maas. In de dertiger jaren zag je
nog dagelijks zeilkastjes, klippers
en tjalken op de zeilen varen. Een
schitterend gezicht. Later zag je bij
deze schepen hoe langer hoe meer
een klein motortje op het voordek
staan. Met een haakse koppeling
werd een schroefas buitenboord
gestoken en het zeilschip was een
motorschip geworden. Een lamme
arm noemden ze dat. Ook kwamen
er steeds meer opduwertjes in de
mode. In een vlet, die anders altijd
tijdens de vaart met een lijn achter
het schip hing, werd een motor
geplaatst, meestal een oude motor

uit een T-Ford, die waren ijzersterk
en gemakkelijk in te bouwen en
de benzine kostte haast niks. Het
opduwertje werd stevig achter het
schip vastgelegd en daar gingen
ze. Dan moest ik wel eens aan de
verhalen van mijn moeder denken,
die in haar jonge jaren samen met
haar moeder, Opoe Merrelaar, in
het trekzeel liep om de paviljoentjalk van 60 ton van haar vader,
afgeladen met peeën, voort te
trekken als er geen wind was om te
zeilen. En daar was ze nog trots op
ook. Ik ook een beetje.
Harm Jager
Spuistroomstraat 17
Hoogvliet
harm_jager@kpnplanet.nl

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

Het museum is gevestigd in het
voormalige ketelhuis van het gemaal Jan Anne Beijerinck, Bermweg 13, Capelle-Schenkel en op
zaterdag geopend van 13 tot 16 uur.

61 Jaar geleden dropte een groot
aantal vliegtuigen op 28 april tonnen
voedsel boven Terbregge. Door die
droppings zijn 10 tot 15000 mensen
van de hongerdood gered.

Greetje Kaufeld, ze woonde rond de Brielselaan op Zuid,
werd al heel jong een veel gevraagd zangeresje. Wij waren
erg trots op haar. Ik woonde zelf in de Boudewijnstraat,
maar mijn vriendinnen woonden in de Gaasbeekstraat.
Toen Greetje in het Collosseum zou komen zingen, spaarden wij ﬂink door tot wij een kaartje konden kopen.
zagen wij haar op het toneel
komen, met ... prachtige bruine
benen en nylons met naad aan.
Poeh, kijk,dan was je artiest als je
je dat kon veroorloven.
Helaas voor haar had zij een
zanger waar zij een duet mee
zong, een grote man, die Greetje
spontaan op de tafel tilde. Greetje
zwaaide gezellig wat met haar
benen, tot ze er weer afgetild
werd, het was erg leuk. Zij
namen een daverend applaus in
ontvangst en de man liet haar
elegant een pirouette maken. Er
ging een OHHHHH daar de zaal
en er werd gelachen. Greetje keek
verschrikt naar de zaal. Wat was
er zo leuk...?

‘Verdwenen Scheepshellingen’ geeft
een beeld van meer dan 325 jaar
scheepsbouw in Capelle aan den
IJssel, die generaties lang op twaalf
locaties binnen de gemeente is
uitgeoefend. Naast foto’s, documenten en tekeningen uit een ver
en recent verleden zijn maquettes,
scheepsmodellen en gereedschappen
te zien.
Na 22 april is het museum vier weken gesloten vanwege een verbouwing en het inrichten van de nieuwe
expositie ‘Capelle aan het Spoor’,
die naar verwachting 20 mei 2006
wordt geopend.

Onthulling
monument voor
Operatie Manna

Echte nylons ??
Opgetut met je netste jurk en
sokjes aan, er waren wel nylons
maar die waren niet te betalen,

Expositie
‘Verdwenen
scheepshellingen’
voor het laatst

Op de plaats waar toen 3000 van de
11000 ton afgeworpen is, onthult
minister van defensie, de heer
Kamp, op 28 april om 16.00 uur een
monument ter herinnering aan dat
wonder.
- Greetje Kaufeld (foto RIB-collectie) -

Buysman
Iemand ﬂuisterde haar iets toe en
Greetje verdween even van het
toneel. Wat was er nu gebeurd?
Bij gebrek aan geld voor echte
nylons smeerden onze moeders,
als wij uit gingen, met een papje
van Buysman (voor in de kofﬁe)
heel dun onze benen in. Dan kon
je de hele avond niet gaan zitten,
bijvoorbeeld op dansles. Dat had
Greetjes’ moeder waarschijnlijk
ook gedaan. Met een vuurrood
hoofd kwam ze terug op toneel,

zong nog één liedje en daarmee
was de show, gelukkig voor haar,
afgelopen.
Gek genoeg stak niemand de
draak met haar. Waarschijnlijk
omdat wij allemaal ze erg goed
begrepen hoe het zat, met die nylons. Met Greetje is het helemaal
goed gekomen en dat hoopten
wij allemaal.
Mevrouw pjverheezen@planet.nl

Bij deze gelegenheid verzorgt de
Koninklijke Luchtmachtkapel een
optreden en vliegt een oude bommenwerper over het object.
Het mannamonument staat boven
op de geluidswal naast de A 20 en
de vinexlocatie Nieuw Terbregge en
is in het bestaande observatorium
geïntegreerd.
Henk Dijkxhoorn
Bergse Linker Rottekade 217b
3056 LG Rotterdam
tel 010-4204605 mob. 0653815012
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Tegen inlevering van deze bon:

Kofﬁe voor 1,25 p.p.
(maximaal twee personen)

BRASSERIE ZEPPELIN

Tegen over Grando Keukens

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

Tot spoedig
Kijk ook eens op www.vkbgroep.nl

Berini verzamelaar vraagt :
oude bromﬁetsen, dokumentatie,
onderdelen, reklame, ect. J.P.Kats
tel.0186-654252
Numansdorp

DAMES & HEREN KAPSALON
Kunt u niet naar de kapsalon?

Dan komen wij wel naar u toe!
Knippen voor maar: € 8,95

Oude Boeken
Rotterdam

Bel voor een afspraak

www.huurmanscoop.nl
www.lansingh.net

Tel.: 010-4814509, Mob.: 06-24730320
Ossenisseweg 115 3086 KX, Rotterdam (Slinge)

Actief met LAURENS!
Met LAURENS bent u elke dag in touw! Schilderen, een kaartje leggen, koken in
een kookgroep… het activiteitenprogramma Rust Roest van LAURENS biedt tal van
mogelijkheden om actief bezig te zijn. Samen met anderen, want dat is leuker dan
alleen. Bezoekt u graag een theatervoorstelling of een concert? Ook dan bent u bij
LAURENS aan het juiste adres. Het Uitbureau voor Ouderen biedt een afwisselend en
volledig verzorgd aanbod. Gaat u mee? U bent van harte welkom.

LAURENS is er voor u
LAURENS biedt ondersteuning op allerlei gebieden. Met een klussendienst, een
rollatortraining, zorg aan huis en vele andere diensten staat LAURENS 24 uur per
dag voor u klaar.

Heeft u vragen?
Voor meer informatie kunt u bellen: 0800 588 66 78.
Het Rust Roest programma van LAURENS wordt aangeboden in
Rotterdam Centrum en IJsselmonde. Het Uitbureau voor Ouderen
is actief in geheel Rotterdam en Barendrecht.

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

FordKa Champion
Nu tijdelijk € 8.995,-

Gedenktekens

Champion voordeel:
€ 400,-

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.

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

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

Locatie Rotterdam Noord

Koperstraat 15

Rotterdam (Prins Alexander)

Locatie Rotterdam Zuid

Laagjes 4

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

Locatie Capelle a/d IJssel

Schermerhoek 523

Capelle a/d IJssel

(010) 207 07 07

(010) 264 06 66

w w w.fordrotterdam.nl

Locatie Spijkenisse

Boyleweg 4

Spijkenisse

(0181) 60 18 88

W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

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
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Laurens voegt leven toe aan de dagen
De fusie van de zorginstellingen KVV, NZR en Maasanker betekende het ontstaan van
de grootste zorgaanbieder van Rotterdam, Laurens. De fusie bestond niet alleen uit het
samenvoegen van wooncentra en zorgverlening, de instellingen ontwikkelden meteen
gezamenlijk een nieuwe visie op de zorg. Die houdt onder meer in dat Laurens de blik
verruimt en niet alleen meer oog heeft voor wat zich binnen de eigen huizen afspeelt,
maar zich veel meer richt op de totale omgeving.
“Onze slogan luidt ‘Wij voegen leven toe aan de dagen’ en die slogan
krijgt gestalte via ons programma
‘Rust Roest’”, verklaart clustermanager Godert van Wezep in zijn
kantoortje in Antonius IJsselmonde
aan de Groene Tuin 1.
“In onze visie is Laurens er niet
alleen voor de bewoners van de
eigen huizen. Wij hebben ook een
maatschappelijke taak. Wij zijn er
dus voor àlle 18.000 ouderen in
IJsselmonde.”
“Voorop staat natuurlijk nog altijd
dat wij proberen een optimale
dienstverlening te leveren aan onze
eigen bewoners”, vult manager
Welzijn en Dienstverlening Ronald
Hartsuiker aan. “Wij proberen dat
te bereiken door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen, want kwaliteit
begint op de werkvloer. Daarom
hebben onze medewerkers zelf invloed op hun werk en laten we hen
zoveel mogelijk meedenken over
ontwikkelingen. Ons doel is dat
zowel medewerkers als bewoners

zich voelen alsof ze in een warm
bad liggen en dat lukt aardig”,
constateert hij tevreden.
Rust Roest
“In die aanpak krijgen ook onze
activiteitenbegeleiders maximaal
de ruimte ideeën te ontwikkelen en
daaruit is ‘Rust Roest’ ontstaan”,
neemt projectmedewerker ‘Rust
Roest’ Elly Hofman het over.
“Dit programma past perfect bij
de maatschappelijke visie van
Laurens. Wij willen de schotten
tussen onze doelgroep slechten.
Er is altijd enige afstand tussen
de bewoners van onze huizen en
de zelfstandig wonende ouderen
in de omgeving. Dat willen wij
veranderen door de mensen uit de
omgeving nadrukkelijk te betrekken bij onze activiteiten. Het is
niet ‘wij’ en ‘zij’, nee, we willen ze
juist bij elkaar brengen. Zodat onze
bewoners vaker en meer contacten
krijgen met ‘buiten’ en anderzijds
mensen uit de omgeving een mogelijkheid krijgen hun isolement te

doorbreken”, klinkt het enthousiast.
Nieuwe contacten
‘Rust Roest’ lijkt een succesvolle
formule. In het eerste half jaar is
het aantal deelnemers uit de wijk
gegroeid naar ruim 500. Dankzij
dit enthousiasme neemt het aanbod
aan activiteiten snel toe. Dit aanbod
is zeer gevarieerd en loopt uiteen
van kooklessen voor mannen en
rolstoeldansen tot cursussen in
schilderen en tekenen of yoga.
Ook is er een contract met woninginrichter Lammers en Van Oossanen. Een betrouwbare partner, die
ouderen speciﬁeke service verleent.
“We zien nu in de praktijk hoe het
werkt”, vervolgt Elly. “Mensen
leggen nieuwe contacten en er
ontstaan nieuwe vriendschappen.
En dat is precies de bedoeling.”
“We hebben ook nog het ‘Laurens
Uit-bureau’ dat dagtochtjes, excursies en entertainment organiseert”,
aldus Ronald Hartsuiker. “Die
staan open voor iedereen. We zijn
bijvoorbeeld naar het Ecodrome

in Zwolle geweest en gaan naar
theatervoorstellingen. Dat houden
we zo laagdrempelig mogelijk.
Enerzijds door de prijs betaalbaar
te houden, anderzijds door mensen
van huis te halen en thuis te brengen als we bijvoorbeeld ’s avonds
naar een theater gaan.”
Bron van leven
“Het programma ‘Rust Roest’ is bij
wijze van proef gestart in IJsselmonde, maar het is de bedoeling
dat we dit Laurensbreed, over de
hele stad, gaan aanbieden. Begin

De aarde was nog woest en ledig
Mijn vader was 1e patissier op de Willem Ruys. Ik heb zijn
monsterboekje nog en zie dat hij op veel boten van de
Koninklijke Rotterdamse Lloyd heeft gevaren. Ik heb nog
een krantenfoto waarop hij bij burgemeester Oud werd
ontvangen, nadat de Willem Ruys 25 reizen naar Djakarta
had gemaakt.
Als hij thuiskwam van een reis,
mocht ik hem soms ophalen. De
school deed dan niet moeilijk. Het
is wel eens gebeurd dat ik daar
bij het hek van de Lloyd stond te
wachten en dat hij met een taxi
naar huis was gegaan. Stond ik
daar voor Jan met de korte achternaam. Hij bouwde van suiker
kathedralen en bouquetten en zelfs
de Willem Ruys. Ik heb daar nog
plenty foto’s van, zoals hij zou zeggen. Ik ben dan ook ongelofelijk
trots op m’n ouwe heer.
School
Ik ben geboren in de Sonmanstraat
15. Vlak bij de Noorderhavenkade,
die allang gedempt was. Kleuter-

school in de Statensingelkerk (ooit
met Ida Visser opgesloten in het
toilet) en lagere school op de Noorderhavenkade, onder de bezielende
leiding van hoofdmeester Braam
waarvoor iedereen in zijn broek
scheet als hij binnenkwam.
Daarna de MULO Oranje Nassauschool, vlakbij de Jan van Avennestraat. Daar woonde een maat
van mij, Theo Dedel.
Theo Dedel, Corretje Vredenborgh
en Gerard van Walsum waren altijd
de l..., ook al hadden we het niet
gedaan. Tenminste, zo dachten we.
Woest en ledig
Terugkomend op de foto van de
uitgave 21 feb 06; ik herkende de

- De eerste afvaart in 1947 (foto: RIB-collectie -

- Het laatste vertrek van de Willem Ruijs in 1964 (foto RIB-collectie) -

brug naar Overschie gelijk. Maar in
mijn hoofd zit dat het een ophaalbrug was.
Ik weet nog dat ik met mijn vader
over de Gordelweg wandelde en
ter hoogte van de brug was een
gebouwencomplex met soldaten
ervoor. Mijn vader zei dat ik m’n
mond moest houden, waarom
weet ik nog steeds niet. Waren het
Duitsers? Ik kan mij niet indenken
daar op 3-4 jarige leeftijd gelopen
te hebben. Misschien was het toch
na de oorlog, maar waarom mocht
ik dan niets zeggen?
In mijn jeugd was de aarde daar
nog woest en ledig, om het zo maar
eens te zeggen. We speelden in het
Vroezenpark en wat daarna kwam,
Who knows.

Na mijn Mulodiploma (toen kon je
nog kiezen waar je ging werken)
heb ik gekozen voor de Havendienst van de gemeente Rotterdam,
gevestigd in het gebouw van de
Rivierpolitie bij de toko St Job (st
Jobshaven bij de Muelerpier).
Maandelijks mocht later iemand
van kantoor mee de salarissen
halen. Met een stoomboot naar het
poortgebouw, een evenement van
jewelste, minstens drie kwartier
op de rivier. Later was dat met de
shuttle van de havenmeester. Daar
was geen lol aan, in een kwartier
was je heen en terug.
Gerard J. van Walsum
Tiel

april start ‘Rust Roest’ in het centrum van Rotterdam in Antonius
Binnenweg”, meldt Godert van
Wezep tot besluit. “In IJsselmonde
hebben we nu kunnen zien dat Laurens met dit programma een bron
van leven vormt in de wijk. Op
deze manier toont Laurens zich een
ondernemer die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt
en bijdraagt aan de wens mensen
langer in de gelegenheid te stellen
zelfstandig te blijven.”

Joris
Boddaert
Vier weken geleden showden in een artikel van Joris
Boddaert enkele stieren
hun vlezige lijven. Zij stonden voor een hoekpand,
waarin een slagerij was gevestigd en Boddaert vroeg:
Waar was dat nou?
Die stieren hadden alles te maken
met de activiteiten van slager Van
Wensveen, die in dat jaar een slagerij
was begonnen in het bewuste pand.
Het exacte adres was moeilijk te
traceren en eigenlijk was er maar één
spoor die naar het juiste antwoord
leidde, namelijk met een loep de foto
aftasten. Men kon dan ontdekken dat
de buurman Van der Wel heette, en
via het Rotterdams Adresboek 1929
kon men dan achter het juiste adres
komen: hoek Rodenrijselaan-Willebrordusstraat. Overigens was die
winkel van Van der Wel eveneens
een slagerij!
Het exacte adres was Rodenrijselaan
43b. Sedert 1990 is op de bewuste
hoek café Anders gevestigd, een
aangename lokaliteit, voortreffelijk
gerund door Peter en Marijke. Van
de negen inzendingen waren er
slechts twee helemaal goed, en na
loting gaat de prijs (boek Rotterdamse Café’s) naar Frank de Haas
uit Rotterdam-Noord. Er zal op zeker
moment in deze krant nog meer
aandacht worden gegeven aan de geschiedenis van Rotterdamse café’ s.
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Zelfstandig distributeurs van
Forever Living Products

Mieke Erkens: 010-4504249
of 06-22420654
Adrie Kroon: 0186-616303
of 06-53424680

Voor alle producten geldt een
30 dagen tevredenheidsgarantie

- Gezondheidsdranken
- Huidverzorging
- Persoonlijke verzorging
- Cosmetica (hypoallergeen)

Natuurlijke producten op
basis van zuivere Aloë Vera

Er zijn meer dan 200 soorten Aloë, maar
slechts enkele hebben een heilzame werking.
De krachtigste is de Barbadensis Miller,
de echte Aloë Vera. De plant is na vier jaar
volwassen en dan kunnen de bladeren worden
geoogst. In de bladeren zit een gelei die de
basis vormt voor tal van producten. Deze gelei wordt na stabilisatie onder meer gebruikt
als gezondheidsdrank, want het heeft een gunstige invloed op de gezondheid, geeft meer
energie en ondersteunt ons afweersysteem.
Ook bij alledaagse problemen is de Aloë Vera
te gebruiken, zoals bij het herstel na ziekte.
Aloë Vera bevordert de inwendige reiniging
van ons lichaam, een natuurlijke stoelgang en
een gezonde spijsvertering. Er is een speciale
gezondheidsdrank met enkele toegevoegde
stoffen, die goed is voor de opbouw van
kraakbeen in de gewrichten en de gewrichten
soepel houdt.
Aloë Vera wordt in veel huidverzorgingspro-

Steeds vaker ontdekt de wetenschap dat oude verhalen over de heilzame
werking van planten waar zijn. Dat geldt zeker voor de Aloë Vera, een plant
met dikke stekelige bladeren. De Aloë Vera lijkt op een vetplant, maar is
familie van de lelie en de ui. Hoewel de plant oorspronkelijk uit Afrika komt,
groeit deze wereldwijd in warme en droge gebieden.

Aloë Vera: de natuurlijke ”zorgverlener”

LID VAN DE ALG.NED
BOND VAN SCHOONHEIDSINSTITUTEN

Tel. 010-4 521 421
Ramlehweg 24c
ROTTERDAM

Indien mogelijk wordt u direct behandeld.
Tevens: Pedicure, Schoonheidsspecialiste,
sportmassage en Power Plate training.

Speciaal

Direct
screenings-spreekuur
toegankelijk
ZATERDAG
zonder
verwijsbriefje 15.00 uur – 18.00 uur

Fysiotherapie Kralingen

Steeds meer mensen ontdekken de kracht van
Aloë Vera. Heeft u vragen over wat de Aloë
Vera voor u zou kunnen betekenen of wilt u
meer informatie over Aloë Vera producten
neem dan contact op en laat u adviseren.
Voor informatie en advies:
Mieke Erkens (Medisch biologisch analiste):
010 – 4504249 of 0622420654
Adrie Kroon (Fysiotherapeute/acupuncturiste): 0186 – 616303 of 0653424680

gezonde frieten!

Dus..... Blijf genieten van onze

Ons geheim?
* Gemaakt van dagverse geschilde aardappels
* Gebakken in zuivere plantaardige sojaolie
* Minder dan 10% vet, waarvan 82% onverzadigde
vetzuren die cholesterol verlagend werken
* Slechts 219Kcal per 100 gram

De consumentenbond heeft de patat van
Bram Ladage verkozen tot de gezondste van
héél Nederland!

PATATJE GEZOND?

Abdijweide 41 3223 MD Hellevoetsluis
Tel.: 0181-337254

www.biophotonen-centrum.nl

Uw gezondheid staat bij ons voorop

Biophotonen-Centrum

EVENTUEEL OOK AAN HUIS

- Algenpakking
- Gezichtsbehandeling
- Harsen
- Peeling
- Sportmassage

Michaëlﬂat
Gruttostraat 27 F, Rotterdam
Tel. 010-481 29 75

*Depositaire Sans Soucis

Agnes Binnendijk

Schoonheidssalon

ducten gebruikt, omdat het zeer geschikt is
voor de verzorging van een droge, gevoelige
of geprikkelde huid. De Aloë Vera ondersteunt het herstellend vermogen van de huid
en beschermt tegen veroudering.
De kwaliteit en de kwantiteit van de Aloë
in de producten is van groot belang. Twijfelt u over een product, kijk dan of het een
goedkeuringszegel heeft van de Aloë Science
Counsel.

Suikerwater drinken leek me wat riskant bij
deze bijna comateuze patiënt. Een injectie met
glucagon dan maar om de bloedsuikerspiegel
te verhogen. Onze patiënt maakte ondanks
zijn slechte situatie toch zoveel misbaar, dat
injecteren geen gemakkelijke opgave bleek.
Ook de vriend, die als spreekbuis functioneerde, was dusdanig onder invloed dat hij
zich met het medisch handelen ging bemoeien.
Een onwerkbare situatie. Gelukkig verschenen
er enkele dames ten tonele. Ze waren op de
hoogte gesteld van de deplorabele toestand
van de heer des huizes en begrepen dat het
anders moest. Met veel moeite lukte het de
patiënt een injectie te geven. Hierop kwam hij
bij en was hij ertoe te bewegen wat suikerwa-

vingerprikje nam ik wat bloed af. Veel te laag
die bloedsuiker.

ter te drinken. Waarna de bloedsuikerspiegel
normaliseerde. Gelukkig bleek er een bloedsuikermeter in huis te zijn. Ik gaf hen opdracht
elk uur de bloedsuiker te bepalen en naar de
huisartsenpost door te bellen. Helaas mochten
wij niets van hen vernemen. De telefoon werd
ook niet aangenomen. Dan nog maar eens gaan
kijken. De muziek stond erg luid, zodat men
de bel niet hoorde. Dus maar eens ﬂink op het
raam bonken. De deur ging open en we stonden oog in oog met enkele agressief kijkende
dronkaards. Nee, wij zijn niet van de politie.
Wij willen graag weten hoe de bloedsuikers
zijn van meneer de bruidegom. Nou, die lag
zijn roes uit te slapen en het ging goed. Dat het
beter ging werd door de nog aanwezige dames,
die kennelijk niet te veel op hadden, bevestigd.
Gerustgesteld keerden wij terug.

Wolter de Waard
huisarts
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GEZIN MET KINDEREN

www.schoenmakerijagterberg.nl

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak

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

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!

010 - 4139847

Preventie en ontspanning
Door gedipl. masseur
Voor informatie en afspraken
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Centrum Massage
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Het slachtoffer was nauwelijks aanspreekbaar.
Een vriend deed uitvoerig het woord. De
huwelijkskandidaat, bekend met suikerziekte,
had ﬂink ingenomen. Men begreep dat het
met zijn suiker te maken moest hebben toen
hij wat vreemd ging doen en daarom waren
ze zo behulpzaam geweest wat extra insuline
te spuiten. Helaas was dit het ergste wat ze
hadden kunnen doen. Door de alcohol was de
bloedsuikerspiegel te laag geworden. Met een

Het was zaterdagavond. Samen met de chauffeur van de huisartsenpost was ik op weg naar
een jongeman die van de wereld was geraakt
tijdens een feestje. Het bleek te gaan om een
aanstaande bruidegom, die zijn vrijgezellenfeest vierde. In de kamer bevonden zich tien
jonge heren, die, gezien de vele lege bierﬂessen, ﬂink aan Bacchus hadden geofferd.

Vrijgezellenavond

De pil steekt van wal

Gezondheid, van vitaal belang!
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Tony Viola ‘Take Five’
Met zijn ‘eeuwige’ pet achterstevoren op zijn hoofd rijdt ex-drummer ‘Tony Boom Boom
Viola’ in zijn ‘Ferrari’ uit het Rotterdamse bejaardentehuis De Provenier de straat op.
Richting Walenburgerweg, naar zijn stamkroeg, café Walenburg. Wat hij zijn ‘Ferrari’
noemt, is niets anders dan het bekende scootermobiel voor gehandicapten.
Tony Viola, inmiddels al weer 71
jaar, is bij zijn geboorte met klompvoetjes op de wereld gekomen.
Hoe hij met die handicap Rotterdams meest bekende drummer
is geworden, is een ‘godswonder’
geweest. In café Walenburg, of
anders in zijn andere stamkroeg
Timmer aan de Oude Binnenweg,
voert hij tot op de dag van vandaag
het hoogste woord. Met sterke,
vaak waar gebeurde verhalen.
Viola: ,,Begin zeventiger jaren
zat ik te spelen in nachtclub
l’Ambassadeur aan de ’s Gravendijkwal. Het was rondom de Kerst
en de nachtportier, ene Louis, had
een rotgeintje bedacht. Op dat
moment speelde ik argeloos ‘Take
Five, de bekende hit destijds van
Dave Brubeck. Ik zat toen vlak
naast een grote kerstboom. Komt
die portier Louis mij in mijn oor
ﬂuisteren of ik de baas, ene Cor
van Eck, een groot plezier wilde
doen.
Die Cor was een zwaargewicht
van zo’n 140 kilo, multimiljonair
geworden in de autohandel. Zegt

die portier: ,,Je kan Cor een lol
doen als je tijdens het spelen af
en toe een kerstbal uit die boom
slaat. Geeft een knaleffect, vindt hij
hartstikke leuk!’’
Cor zelf had een vrij opvliegend
karakter en was grof gebekt. Elk
derde woord eindigde hij met een
‘godver…’ hier en een ‘godver…’
daar. Daarnaast had hij de gewoonte op een strategische plek in
de zaak te zitten, onderuit gezakt
met dat vunzige, vette lichaam van
hem. En wel zodanig dat hij de
hele zaak kon overzien. Verscholen achter een pilaar zat hij quasi
interessant de krant te lezen, maar
daar zaten gaatjes in zodat hij in
het geniep naar alles en iedereen
zat te loeren.
Aﬁjn, de zaak was aan het vol
lopen en ik zette weer solo mijn
‘Take Five’ in. Kijkend naar de
krant met daarachter Cor kegelde
ik met mijn drumsticks er klets,
boem, zo twee kerstballen uit. Cor
liet zijn krant nu geheel zakken en
ik zag een grijns om zijn gezicht.

Klets, knal, boem, nu had ik weer
twee kerstkabouters te pakken.
Ze rinkel kinkelden in honderden
scherven over de marmeren vloer.
Ik begon er nu zelf plezier in te
krijgen en kreeg de smaak pas écht
te pakken toen ik op een kruk klom
en de piek in de top van de kerstboom aan gruzelementen sloeg.
De takken van de boom zwiepten
inmiddels aan alle kanten. En de
ene kerstversiering na de andere
pleurde er zo van af, toen die bolle
Cor plotseling op stond en naar mij
toe begon te waggelen.
Nu pas kreeg ik in de gaten dat die
grijns van Cor wel een hele rare
was. Maar ik schrok mij werkelijk
pas te pletter toen ik zijn vuurrode
gelaat zag door de rookwolken
heen. Zijn ogen schoten als bliksemschichten in mijn richting.
Cor stond als een dolle stier
thans vlak voor mij met die grote
klauwen van hem achter zijn rode
bretels en brieste: ,,Wel godverdegodver.., wat krijgen we godverdegodver… nou?! Ben je godver…
gek geworden Viola! Als je met

die klotenpoten van je godverde…
niet van die kerstboom afblijft,
godverde.., sodemieter ik je zo de
straat op. Verdomme!’’
Als een geslagen hond klauterde ik
van die kruk af en ik stond geheel
vastgenageld aan de grond. In een
hoek, vlak bij de deur zag nog ik
nog net het brullende gezicht van

portier Louis. Hij zeek in zijn
broek van het lachen.
En ik van de angst.’’
Jim Postma

Mens durf te geven

De Rotterdamse aanpak
Theatergroep Bergpolder verzorgt op 26 en 27 april een theatervoorstelling in de Bergsingelkerk. De groep bestaat uit vijftien personen. De
historie van dit gebouw zal daarom zeker terugkomen in de voorstelling.
Daarnaast wordt ingegaan op actuele gebeurtenissen in de wijk. Ook
zijn er verrassende gastoptredens van prominente Rotterdammers.

Familie Koedoot aan de Achterweg in
oud Lombardijen (verz. L.v.V.)

In de modder
van Lombardijen

‘Van het natte veen maakten wij kolenballen, de knotwilgentakken zaagden wij klein en daarmee stookten wij de potkachel. Vaak gebeurde het
dat de aardappels niet gaar werden als moeder ze op de kachel kookte,
want het vuur ging regelmatig uit door het natte veen. Wanneer we over
de half rauwe aardappels klaagden, zei mijn moeder altijd: ‘Dan geef je
maar een knauw meer!’
Dit voorbeeld is kenmerkend voor de armoede die vroeger heerste in het toen nog zo
landelijke gehucht Lombardijen in de polder
van IJsselmonde, waarover een aantal vroegere bewoners mij een tijdje geleden vertelde.
Op de Achterweg, die nu Maeterlinckweg
heet, woonden destijds zeven grote gezinnen
in kleine arbeidershuisjes. In de buurt stonden
twee boerderijen waar van ‘s morgens vroeg
tot ‘s avonds laat gewerkt moest worden. De
Achterweg werd ook wel Blindedijk genoemd
en was vroeger een modderig karrenspoor dat
Charlois met IJsselmonde verbond. Als het
regende was dit weggetje, dat uitkwam bij

boerderij De Kapel aan de Charloisse Lagedijk, bijna onbegaanbaar. De familie Koedoot
woonde dichtbij de verdwenen boerderij van
Boonstoppel, daar is nu kinderboerderij ‘De
Kooi’ te vinden. In een huisje naast de voormalige boerderij woonde de boerenknecht
Piet Verduin. De eigenaar van de landarbeiderswoningen was varkenshouder Gerrit
Zwaal. Verder woonden op de Achterweg de
families Sparreboom, Van de Berg, Treffers,
Beukers en Kattestaart.
Leen van Vreewijk

Op 26 april zijn dat mevrouw Van Ravesteyn
(oud-gemeenteraadslid) en de heer Duyts
(directeur Vestia Rotterdam-Noord) en de
volgende dag mevrouw Gillis Burleson
(vice-voorzitter Kamer van Koophandel) en
Mevr.Vonkeman (oud-portefeuillehouder
deelgemeente Noord).
De voorstellingen zijn op: 26 en 27 april

Bergsingelkerk, Bergsingel 150.
Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur
Na aﬂoop muziek.
Vanaf heden zijn kaarten verkrijgbaar bij de:
Bewonersorganisatie Bergpolder, Willebrordusstraat 72, tel 4652355, e-mail brgpldr@
luna.nl
Toegang 3 euro (inclusief consumptie).

Ruilbeurs
‘Van het natte veen maakten wij kolenballen, de knotwilgentakken
zaagden wij klein en daarmee stookten wij de potkachel. Vaak gebeurde het dat de aardappels niet gaar werden als moeder ze op de kachel
kookte, want het vuur ging regelmatig uit door het natte veen. Wanneer
we over de half rauwe aardappels klaagden, zei mijn moeder altijd: ‘Dan
geef je maar een knauw meer!’
U verzamelt spullen die betrekking hebben
op Rotterdam: foto’s, boeken, knipsels enz.
enz. U denkt ongetwijfeld wel eens; ben ik
nu de enige in het land met deze ‘afwijking’?
Troost u; op de laatste Rotterdamse dag
bereikten ons opnieuw vragen of het niet
mogelijk is een ruilbeurs te organiseren.
De Stichting ONS ROTTERDAM wil deze
vragenstellers graag ter wille zijn en stelt

haar onderkomen aan de Kerkwervesingel 53
vier zaterdagen gratis ter beschikking, voor
de kofﬁe en thee moet wel betaald worden.
De eerste ruilbeurs is zaterdag 22 april a.s.
van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Verdere inlichtingen iedere maandag van
11.00 tot 14.00 uur tel 010 – 4804513
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Berini, de degelijkste
Rotterdamse brommer,
ooit gemaakt.
Wie van de oudere generatie kent ze niet, de Brommers van BERINI, waaronder ‘het eitje’ en
de M 21. In de tijd van de wederopbouw verschenen ze in het straatbeeld. Vanaf oktober1951
tot voorjaar 1966 werden ze geproduceerd in de fabriek aan de Sluisjesdijk, op Zuid.
In 1949 ontwikkelden drie energieke constructeurs (BErnhard
Neumann, RInus Bruynzeel en
NIco Groenendijk) van handelsonderneming Hart Nibbrig en Greeve
(HNG) in Den Haag een hulpmotor
die op iedere stevige ﬁets aan de
voorvork bevestigd kon worden.
Het ontwerp was simpel en doeltreffend en werd een kassucces.
Het motortje kreeg de benaming
‘het eitje’ vanwege de vorm van de
benzinetank.
In het eerste productiejaar werden
er zo’n 9.000 ‘eitjes’ gemaakt.
Al snel bleek de werkplaats in
Den Haag te klein en werd een
aparte ﬁrma, NV Motorenfabriek
PLUVIER, in het leven geroepen.

Een geschikte locatie bleek de
Sluisjesdijk in Rotterdam, waar in
een nieuwe fabriek aan de lopende
band geproduceerd kon worden. De
eerste jaarproductie in Rotterdam
was 28.000 stuks.
Nieuwe modellen
In 1954 verandert het imago van
Berini drastisch. Er wordt een echte
brommer op de markt gebracht, de
beroemde M 21. Dit model slaat
aan bij het grote publiek, is zeer gebruiksvriendelijk en zowel geschikt
voor dames als heren. De brommer
heeft geen rol- maar kettingaandrijving. De M21 kreeg al snel de
bijnaam ‘het zwarte lijk ‘, onder
andere doordat men met een kleine
technische ingreep de snelheid kon
opvoeren tot 70 à 80 km per uur!
Begin jaren 60 komen ook
sportbromﬁetsen uit de fabriek,
waaronder de kleurrijke modellen als de Jeunesse en Junior. De
verkoop van deze bromﬁetsen lijdt
onder de opkomst van de oprukkende auto en bij de jeugd slaan
deze modellen ook niet aan. Berini
wordt geassocieerd met de oudere
generatie en de jeugd wil liever
een Puch of een Zundapp. Enkele

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

goede afnemers van de Berini M
21 zijn de Rotterdamse Politie en
de Posterijen.
In 1961 komt Berini met de F 71
Super Sport, het meest besproken
model, qua ontwerp zijn tijd ver
vooruit. Het model was futuristisch, reed heerlijk, maar de verkopen bleven uit. Veel lezers kennen
vast nog wel het Berinihuis van
Jan Theijn aan de Botersloot, waar
al die mooie Berini’s in de etalage
stonden.
Neergang
Pluvier opende in juni 1961 een
tweede fabriek in Emmen, maar
deze ging nog geen twee jaar later
weer dicht. Problemen met de
onderdelenaanvoer uit Rotterdam,
geen lopende band, mismanagement en dergelijke waren de
oorzaak. Dit noordelijke avontuur
kostte Pluvier 7 miljoen gulden.
De ondergang van de Berinifabriek
ging razendsnel. Augustus1964
werd Berini failliet verklaard. De
NV Anker Kolen Maatschappij
kocht de fabriek, stond garant voor
de service en produceerde verder
tot voorjaar 1966. Daarna ver-

huisde de productie naar Limburg
waar tot in 1981, met name, losse
(Anker) motoren geproduceerd
werden. Koreanen kwamen in
1980 in de fabriek kijken en Anker
verkocht het jaar daarop de hele
inventaris. Daarmee viel het doek
van een roemrucht Nederlands
merk.
Gelukkig zijn er mensen voor wie
het merk niet failliet is. Vele verzamelaars koesteren hun Berini’s
of maken nog graag een ritje, zo
ook Johan Kats uit Numansdorp.
Hij heeft verschillende modellen,
waarvan hij er enkele volledig
heeft gerestaureerd.

Johan zou graag in contact komen
met oud medewerkers van Berini
of mensen die nog een Berini hebben staan.
Voor info, tel.0186-654252.

2e Schansstraat
(foto: RIB-collectie)

Opvoeden
Tot mijn negende woonden wij in de Albrecht Engelmanstraat, naast de ingang van de
kleuterschool. In de crisistijd van voor de oorlog werd die school tussen de middag ook
gebruikt als eetzaal voor kinderen van arme gezinnen, die tegen inlevering van een bonnetje een warme maaltijd kregen.
Voorjaar 1938 kwam mijn moeder
een oude kennis tegen uit Zeeland, die een benedenhuisje in de
2de Schansstraat leeg had staan.
Mijn zussen, Klaar en Juup waren
getrouwd, zus Jo was naar Indië,
met de handschoen getrouwd met
een koloniaal en twee van mijn
broers waren het huis uit. Dus het
oude huis werd te groot, al kan ik
me niet meer voorstellen hoe wij
daar gewoond hebben met vader,
moeder en acht kinderen. Maar
het was ﬁjn in een benedenhuis te
wonen. We hadden een tuintje aan
de achterkant en het was in de
zomer best prettig de deuren aan
de achterkant van het huis open te
doen. En we hadden een gewel-

dige ruimte in het souterrain; een
kelder die onder het hele huis
doorliep en waar een slaapkamer
in getimmerd werd. Ik sliep daar
met mijn jongste broer.
Vooruitstrevend
Mijn moeder deed in die kelder
de was en er werd ook een badkamer gemaakt aan de achterkant
van de kelder. Warm water werd
bij de waterstoker gehaald. Er liep
een rioleringsbuis door de kelder
die ommetseld was en waarin een
gootsteen was gemaakt. Als we in
bad waren geweest, moesten we
met emmers daar ons waswater
in weggooien. In die hoek van de
kelder stond ook de wasmachine,

een Miele. Dat moet wel een van
de eerste geweest zijn, want hij
had nog een houten kuip en een
wringer die op een apart staande
elektromotor werkte. Met een
schakelaar kon je hem op twee
verschillende standen aanzetten. Het hele geval maakte een
jankend geluid. Ik moest dan bij
de waterstoker altijd twee emmers
heet water halen.
Schuine drop
Eens, op een wasdag, moest ik
weer twee emmers heet water
halen en kreeg een stuiver mee.
Ik liet ze vullen bij de waterstoker
en hield een cent over. Waar ik de
moed vandaan haalde, weet ik nu

nog niet, maar ik kocht voor die
ene cent een grote schuine drop.
Ik stopte hem wijselijk in mijn
zak, want mijn moeder mocht dat
niet weten. Ik gooide de emmers
water leeg in de houten kuip van
de wasmachine en liep de kelder
uit naar boven. Heel voorzichtig
verliet ik het huis om een paar
huizen verder in een portiek die
schuine drop op te eten. Het was
nog donker, het was winter en
nog erg vroeg en ik stond daar
heerlijk te sabbelen en te genie-

ten. Opeens kwam er een hand
om de hoek van het portiek. Die
hand pakte mij bij mijn keel en
zat vast aan …….mijn moeder.
”Wat heb je in je mond”, vroeg ze
streng. Ik was zo geschrokken dat
ik geen woord kon uitbrengen.
Ze haalde de drop uit mijn mond
en stopte hem in haar schortzak.
”Nooit meer doen“, waarschuwde
ze mij. Ik heb die drop nooit meer
gezien; die zal ze snikkend van de
lach wel zelf opgegeten hebben.
Harm Jager
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GÜL SORGUN Showroom

APK Keuringstation

INKOOP & VERKOOP VAN AUTO’S
Inruil van uw auto is mogelijk
Lisstraat 20-21, 3037 RE Rotterdam
GSM 06 - 53 11 40 77

ALLE MODELLEN EN ALLE MERKEN AUTO’S

www.garage-sorgun.nl, acka1000@planet.nl

Onder het genot van een kopje koffie zorgen wij ervoor dat het probleem
met uw auto binnen 15 minuten wordt opgelost.
APK-Keuringen - Reparatie - Onderhoudsbeurt - Audio Inbouw - Schade Herstel - Sport Velgen
Nieuwe & Gebruikte Banden - Diverse Type Sport Uitlaten - Las Werkzaamheden - Diagnose
Testen en Uitlezen van alle merken auto’s - Reparaties van Electrische storingen
Lisstraat 20-24, 3037 RE Rotterdam
Tel. 010-465 65 97 , Fax 010 - 265 51 41

GÜL SORGUN
Car Cleaning

Vaste actie:
Wassen en
stofzuigen

10,00

Reinigen van binnen interieur van uw auto...
En het poetsen van de lak van uw auto....

Zwaanshals 203c, 3036 KM Rotterdam
GSM 06 - 53 11 40 77

GSM: 06-53114077 / 06-28575930
www.garage-sorgun.nl, acka1000@planet.nl

www.garage-sorgun.nl, acka1000@planet.nl

JOHN WITTE TUIN-RE-CREATIE

10% bij inlevering van deze bon!!

Wassen/knippen en föhnen € 26,Kleurbehandeling v.a.
€ 20,-

Alle maaltijden kosten
slechts C 3,99 per stuk

Voor informatie: Bel gerust:
010 - 484 58 66



Ons adres;
Polslandstraat 174d,
Rotterdam-Zuid
(hoek pleinweg)
www.bodyﬂair.nl

Chef Rafaelo Maaltijdenservice brengt diepvriesmaaltijden
bij u aan huis. U heeft daarbij keuze uit meer
dan 90 verschillende maaltijden.

G
10% KORTUTININ
VISIE
OP LUGARDE en DEN BUIZERD
BLOKHUTTEN

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

Leren meubels spuiten
090106

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
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 ®

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

’n goed kunstgebit?

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

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 printerschrijf-foto en tekenpapier
Alle kantoorartikelen op voorraad

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

GEÏMPREGNEERDE
TUINHUISJES
GRATIS BEZORGD
EN GEPLAATST!

TUINHUISJES - SIERBESTRATING - TUINMEUBELEN - SCHUTTINGEN

Wij bezorgen deze maaltijden op
een vaste dag in de week bij u aan huis.
Nieuwsgierig? Bel voor informatie!

uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.

theunissen

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

WWW.JOHNWITTE.NL
Albert van ‘t Hartweg 34 - 2913 LG Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel. 0180 399014 - Fax 0180 399017 - E-mail: info@johnwitte.nl
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Rond de
Blommersdijksestraat
Het artikel over de Kievitstraat van 21 maart gaat
volgens mij over de jaren 50 of 52. Mijnheer Treffers
heeft het over de ﬁrma Schippers, maar dat moet volgens mij SCHIPPER zijn. Dan gaat het over mijn neef
en nicht Jan en Annie van Ome Herman. Inderdaad
was deze Jan volgens zeggen niet de allerliefste.
De rest van de familie Schipper,
zoals mijn opoe, oom Frans, Piet,
Tante Sjaan, en Henk woonden
allemaal meer richting Rottestraat. Joop Schipper woonde
in de Blommersdijksestraat, met
dochter Annie. De Blommersdijksestraat liep van de Rottestraat,
met een haakse hoek naar de
Hofdijk. Het was de achterkant
van de Hofdijk. Paul Keyzer had
er zijn expeditie-uitgang, daar
werden de vrachtauto’s geladen.
Daaag step
Groenteboer Zoutewelle, die een

winkel had in de Rottestraat, had
er zijn pakhuis.
Ik mocht met zijn knecht Tinus
meerijden als hij de bestellingen
van hotels en restaurants ging
wegbrengen. Hij reed in zo’n
Tempo autootje op drie wielen.
Op een goeie dag was ik aan
het steppen en zag Tinus uit
het pakhuis achteruit rijden. Ik
gooide mijn step neer en zou wel
even begeleiden. Ja Tinus, kom
maar achteruit, het gaat goed en
ik zag mijn step verdwijnen onder
de achterwielen door. ‘Gelukkig’,
moet ik gedacht hebben, ‘dat

- De Blommersdijksestraat in 1968 (foto RIB-collectie) -

gaat goed’. Maar toen hoorde ik
gekraak en kwam mijn step onder
het voorwiel. Ik had er niet bij
doorgedacht, dat er maar één wiel
voor was; daaaagg step! Daar
heb ik wel om moeten huilen,
maar ik werd getroost, want ik
mocht weer mee met Tinus en
kreeg bovendien een paar handjes
zuurkool uit het vat.
Klein
Naast de winkel van Zoutewelle
was een grote poort. Daarboven
gewoon huizen, en die poort daar
begon de Blommersdijksestraat.

Ik vraag mij af of er nog foto’s
van zijn van de straat waar ik 15
of 16 jaar heb gewoond. Wat een
kleine huisjes waren dat. Acht
woningen op een trap. Eerste en
tweede woonlaag. Een kamer van
misschien 4 bij 3,5 met in een
hoek een granieten aanrechtbak,
een diepe alkoof waar een tweeen een eenpersoonsbed in kon.
Ik weet ook nog, dat er een
paardenstal was van Louwen.
Die had een marktkraam op het
Noordplein en het paard en de
wagen werden in de Blommersdijksestraat gestald. Louwen had

een winkelpand op de Hofdijk.
De twee Annies hebben allebei
boven Zoutewelle en de poort
gewoond.
Er woonde bij mij in de Blommersdijksestraat of te wel Hofdijk
klein III een meisje, waar ik veel
mee speelde, haar naam was
Mieni. Zij is eerder verhuisd dan
ik, volgens mij naar de Bloklandstraat. Ik heb haar nooit meer
gezien, wat is daar mee gebeurd?
Ik vond haar toen ontzettend aardig. Wij zijn later verhuisd naar
het Zwaanshals.
Henk C Schipper

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’.

Duur hartmedicijn wordt
niet vergoed
Ik heb een vraag over de hartpil Plavix 75 mg. Deze wordt niet vergoed
door het Zilveren Kruis. Dat vind ik
heel raar, want mijn vader moet dit
medicijn een jaar lang slikken van
het Erasmus MC. Als hij dit niet doet,
zou hij alsnog een hartaanval kunnen
krijgen. Ik heb er alles aan gedaan
en het ziekenhuis heeft ook het advies
voor dit medicijn opgestuurd. Toch
moet hij van de verzekeraar het
medicijn zelf betalen. Hij heeft alleen
AOW en kan dat dus niet opbrengen.
Heeft de verzekeraar gelijk?
De vergoeding van Plavix wordt
soms verschillend door de verzekeraars beoordeeld. Per 1 januari heeft
de minister van Volksgezondheid het
gebruik gewijzigd van het dure hartmedicijn indien iemand ACS (acuut
coronair syndroom) heeft. Eerst had
de minister bepaald dat het medicijn
maximaal zes maanden vergoed zou
worden. Daar is hij van teruggekomen na alle discussies hierover. Een
aantal zorgverzekeraars - daaronder
afgaand op uw ervaringen kennelijk
niet Zilveren Kruis - volgt nu het
voorstel van de Nederlandse Vereniging van Cardiologen om Plavix
bij een ACS voor twaalf maanden te
vergoeden. Uit diverse onderzoeken
is naar voren gekomen dat Plavix alleen de eerste zes tot twaalf maanden
na de operatie meerwaarde heeft en
dat na die periode andere geneesmiddelen de preventieve werking over
kunnen nemen. Dat is ook de reden

dat dit middel maar gedurende een
bepaalde periode vergoed wordt.
Er zijn ook alternatieven. Zo wordt
Ascal in lage doseringen of Persantin
dragee geadviseerd. Beide middelen
hebben invloed op de bloedstolling
en worden preventief ingezet ter
voorkoming van de vorming van
bloedstolsel. Van Ascal is bekend dat
dit middel als bijwerking maagdarmklachten kan geven. Dit ziet men
echter voornamelijk bij de hogere
doseringen (500 mg) die pijnstillend werken. Bij lagere doseringen
(38-100mg) is die kans veel kleiner.
Indien uw vader veel last heeft van
te veel aan maagzuur en regelmatig
maagklachten heeft, is Ascal niet
zo’n goede keus en zou Persantin een
redelijk alternatief kunnen zijn.
(M.m.v. medicijnengids
Ziekenhuis.nl)
--------------------------------------------Huurhuis opleveren in oorspronkelijke staat
Onze moeder is overleden. Zij had
een huurhuis waarin zij twintig
jaar geleden was getrokken. Toen
is zij ermee akkoord gegaan dat
de vorige huurder een wandje van
een slaapkamer had verwijderd en
daarvoor een toog had gemaakt,
waardoor er een mooie combinatie
van zit- en eetkamer ontstond. Nu
eist de woningbouwvereniging dat
wij als erfgenamen de huurwoning in
oorspronkelijke staat opleveren. Dat
betekent nogal wat dure werkzaamheden. Kan de woningbouwvereniging
dit eisen?

Ja. Indien nooit door de verhuurder toestemming is verleend voor
de huisaanpassingen kan hij het
opleveren in oorspronkelijke staat
eisen. Soms willen verhuurders en
woningbouwverenigingen duidelijke
verbeteringen aan het huis wel accepteren en af en toe zelfs daarvoor een
kleine vergoeding (na afschrijvingen)
bieden. Echter het weghalen van een
muur en daarvoor een toog neerzetten zal niet snel als een verbetering
worden beschouwd. Mensen hebben
vaak ook liever een slaapkamer
erbij dan een ruime zit- en eetkamer.
Dus dan zit er niks anders op dat
de erfgenamen gaan klussen of een
bouwbedrijf inhuren. Dat laatste kan
een behoorlijke kostenpost opleveren.
Misschien is de verhuurder van plan
het pand toch te renoveren en kunt u
proberen tot een schikking te komen.
Een andere mogelijkheid is dat de
kinderen de nalatenschap zogenoemd
beneﬁciair aanvaarden. Dat betekent
met boedelbeschrijving. Zodra blijkt
dat uw moeder meer schulden heeft
(met die aan de woningbouwvereniging erbij) dan haar bezittingen, kunt
u afstand nemen van de nalatenschap.
Echter als u dat alleen doet om de
verplichtingen van uw overleden
moeder aan de verhuurder te ontlopen, is dat een beetje ﬂauw. Dus aan
de slag!
--------------------------------------------Dochter fraudeert met acceptgiro’s van moeder
Onlangs heeft mijn dochter een
aantal acceptgiro’s verstuurd naar
mijn bank met vermelding van

mijn rekeningnummer en met haar
eigen handtekening. Omdat ik niet
verantwoordelijk ben voor die
betalingen heb ik de bank gevraagd
de inmiddels afgeschreven bedragen
terug te storten. Het ging in totaal om
ruim 700 euro. De bank wil nu dat ik
eerst aangifte doe bij de politie van
fraude. Dat vind ik wel erg rigoureus
ten opzichte van mijn dochter die
misschien wel wat gemakzuchtig heeft
gehandeld. De bank verklaart ook
dat de handtekeningen in geautomatiseerde systemen geen directe opdrachtgevende rol meer spelen. Dat
zou dus betekenen dat iedere persoon
die mij dwars wil zitten betalingen
uit mijn naam zou kunnen doen. Dit
is toch een mankement aan het hele
bankensysteem?
De handtekening is nog slechts een
extra controlemiddel als er verdenkingen ontstaan dat er met een
acceptgiro is gerotzooid. Wat uw
dochter heeft gedaan, is toch echt een
frauduleuze handeling. Terecht zegt
de bank dat u eerst daarvan aangifte
moet doen voordat men bekijkt of aan
u het bedrag moet worden teruggestort én of de fraude is te verhalen
op uw dochter. Dus er zit voor u maar
één ding op indien u uw dochter niet
in een moeilijke positie wil brengen:
spreek met haar een hartig woordje
en tref een terugbetalingsregeling.
Uw opmerking dat elke persoon die
over uw rekeningnummer en adres
beschikt op uw kosten betalingen zou
kunnen doen, gaat nauwelijks op.
Acceptgiro’s worden altijd verstuurd

naar het adres en de naam van de persoon die iets moet betalen. Knoeien
daarop heeft geen zin. De automatiseringssystemen van de bank halen dat
er vrijwel zeker uit. Uw dochter heeft
misschien dezelfde naam als u en als
dan nog niet het rekeningnummer is
ingevuld en zij weet dat van u, dan
kan zij inderdaad hiermee gaan frauderen. Acceptgirofraude met namen
en rekeningnummers komt dan ook
zelden voor en is vrij eenvoudig te
achterhalen.
--------------------------------------------Lagere functie nemen
naast WAO-uitkering
Ik ben deels arbeidsongeschikt en
ouder dan 55 jaar. In overleg met
mijn werkgever heb ik me bereid
getoond een lager betaald en gemakkelijker baantje te aanvaarden. Gaat
daardoor het deel van mijn WAOuitkering, dat is gekoppeld aan mijn
salaris, evenredig omlaag?
Nee, werknemers van 55 jaar en
ouder die bij hun werkgever een lager
betaalde functie accepteren of minder
gaan werken, houden het recht op een
uitkering gebaseerd op hun eerdere
en hogere salaris (met een maximum
van 90 procent van het dagloon na de
loonsverlaging). Dit geldt niet alleen
voor de WAO, maar ook voor de
werkloosheidsuitkering (WW) en die
van de nieuwe wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen (WIA).
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Oscar of Bagger?

Binneweg Kozijnen

Uw familie en vrienden reageren enthousiast bij de vertoning
van uw vakantieﬁlm, reportage van de reünie of uw artistieke
impressies van een tochtje met de Spido. Is dat beleefdheid
of bewijs van kwaliteit?

Op en top
wooncomfort

ALUMINIUM KOZIJNEN
HOUTEN KOZIJNEN
KUNSTSTOF KOZIJNEN
KOZIJNRENOVATIE & BETIMMERINGEN
DAKKAPELLEN & DAKVENSTERS

Durft u het aan uw ﬁlms te
tonen aan kritische kijkers?
Op 3 mei heeft u de kans
uw ﬁlms voor te leggen aan
deskundigen van de Rotterdamse Video en Smalﬁlm
Liga (RVSL), Cineac Pietje
Bell en het Gemeentearchief Rotterdam. Alle
ﬁlm- en videoformaten
zijn welkom. De mooiste,
leukste en interessantste
ﬁlms komen in aanmerking
voor uitzending bij Cineac
Pietje Bell en opname in de
collectie bewegend beeld
van het gemeentearchief.
De RVSL verzorgt een
masterclass videoﬁlmen.

De Rotterdamse Video
en Smalﬁlm Liga bestaat
sinds 1932 en is een van de
oudste amateurﬁlmclubs in
Nederland. De vereniging
bevordert het maken en
vertonen van amateur-videoﬁlms door middel van
videoﬁlmavonden, workshops en cursussen.
Cineac Pietje Bell maakt
zes dagen per week
televisieprogramma’s over
heel Rotterdam. Cineac wil
laten zien dat lokale televisie leuk is om te maken en
naar te kijken.
De Bewegend Beeldverzameling van het Ge-

meentearchief Rotterdam
telt ruim 4.000 titels die
gegeven zijn aan ﬁlms en
videobanden. Het materiaal
is gemakkelijk en gratis
raadpleegbaar in de Studiezaal Bewegend Beeld en
Geluid.
Uw ﬁlm, Oscar of Bagger?
op 3 mei 2006, 15-17 uur
en 19-21 uur, in de Grote
Zaal van het Gemeentearchief Rotterdam, Hofdijk
651, 3032 CG Rotterdam.
Kijk op
http://www.oscarofbagger.nl
en meld u aan.

SERRES & OVERKAPPINGEN

De prachtige kozijnen van Allround Kozijnen zijn
verkrijgbaar in verschillende materialen en in iedere
gewenste stijl: sfeervolle houten kozijnen, krachtige
aluminium kozijnen of onderhoudsvriendelijke
kunststof kozijnen. De op maat gemaakte kozijnen
zijn bovendien leverbaar in vele kleurstellingen.
Waar u ook voor kiest, u kunt altijd rekenen op topkwaliteit en een vakkundige montage.
We nodigen u van harte uit in onze showroom en
adviseren u graag over de vele mogelijkheden.

Binneweg Kozijnen
Aelbrechtskade 122,
3023 JE Rotterdam
T
F
E

010 - 477 66 60
010 - 476 06 27
binnewegkozijnen@allroundkozijnen.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 16.30 uur.
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Historische route deelgemeente Noord
Zaterdag 22 april verzorgen Rinus Hensen, Curt van Dijk en Dik
Vuik een diapresentatie in de Bergsingelkerk.
Aan de hand van tientallen historische beelden nemen zij de bezoekers mee door de wijk.
Het drietal stelde ook een historische wandelroute door de deelgemeente Noord samen, die
is vastgelegd op een prachtige wandelroutekaart. Deze kaart is gratis verkrijgbaar.
Wilt u de (gratis) diapresentatie op 22 april bijwonen, dan kunt u reserveren bij Dorien
Tijhuis, tel. 010-4665048 of per email op dorien.tijhuis@wanadoo.nl. Of bij Beeldend
Centrum Het Noorden, Rinus Hensen, Bergweg 123, tel. 010-4673280.
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Hutteman valt er nog wat te slijpen ?
Een jaar of dertig geleden ontmoette ik bij toeval de weduwe van Hutteman, die
destijds in Pendrecht woonde. Haar man, J.W. Hutteman, had in vroeger jaren de
bekende slijperij in de Crooswijksestraat op nummer 76B. Hij was in de hele stad
bekend, want met een wagentje voorzien van een trapslijpmachine ging hij door de
straten op zoek naar klanten om oude messen en scharen weer scherp te slijpen.

Hutteman in de Crooswijksestraat in 1935 (verz. L.v.V.)

De natte slijpsteen draaide
gestadig rond. Grote vonken
ontstonden als de scharen of
messen de slijpsteen raakten.
Zo ontstond er zelfs een Rotterdams volksliedje: ‘Hutteman,
Hutteman, valt er nog wat te
slijpen?’ Mevrouw Hutteman
vertelde dat Johnny Hoes het
liedje eind jaren vijftig op een

grammofoonplaat heeft gezet en
zij toonde mij vol trots de hoes
van het plaatje. Zodoende werd
haar man nooit vergeten. Ook
kreeg ik van haar een oude foto
waarop haar man in de deuropening van de slijperij stond
met aan zijn voeten een van zijn
zoontjes, die later zijn vader
zou opvolgen. Tien jaar geleden

hadden Huib en Piet Hutteman
nog een slijperij in de Paradijslaan. Op dit moment heeft
alleen Huib Hutteman nog een
slijperij en een winkel voor slagersgereedschap in de Nieuwe
Hamelstraat in Rotterdam.
Leen van Vreewijk

In het spionnetje
De knappe dochter van mijn MULO-directeur, de heer Overweg, heeft zich verleden week
telefonisch bij me gemeld. Met haar haalde ik herinneringen op, die ik ‘ergens’ in m’n
bewustzijn had opgeborgen. Namen van leerlingen, leraren en situaties stonden ineens
weer haarscherp op m’n netvlies gebrand. Het was een aangenaam kwartiertje, maar
hoorde ik haar, bij het verbreken van de verbinding, echt zeggen “Wat een kletskous is
die man?” Ik zal proberen in dit spionnetje minder te kletsen.
Het krijgen van een betaalbare
huurwoning is, ook in 2006, een
moeilijke zaak. Maar uiteindelijk
weet je in deze tijd toch iets te
vinden, dat je aanspreekt. In die
‘goede, oude tijd’ lag dat heel
wat anders. Woongelegenheid
in verbouwde kippenhokken of
aangepaste tramwagons was de
gewoonste zaak van de wereld.
Men zocht op alle mogelijke
manieren naar een woning of
inwoning.
In die tijd ‘kroop’ men ook voor
de ‘huisbaas’. Je durfde geen
commentaar te geven, want de
mededeling ‘Ik zeg de huur op’
kon snel volgen. En huurbescherming was iets voor de toekomst.
In 2006 is die huurbescherming
er, maar de huiseigenaar doet nog
wel wat-ie wil.
In mijn appartementencomplex
was dringend behoefte aan een
‘technische’ aanpassing. De
huurdersvereniging peilde de
mening van de bewoners en 90%
zei, dat de aanpassing gewenst
was. De uitslag werd aan de huiseigenaar meegedeeld en deze liet
aan de vereiste werkzaamheden
beginnen.
Helaas, door een gebrek aan
bestuursleden ‘overleed’ de
huurdersvereniging en enkele
‘tegenstanders’ vonden het tijd
aan de huiseigenaar te vragen een
enquête over het wel, dan niet
noodzakelijk zijn van de ‘technische’ verandering uit te schrijven.
De eigenaar deed dit, maar
schreef zwart op wit bij het
enquêteformulier “Zij die de enquête niet invullen en terugsturen,
worden gezien als voorstanders
van de ‘technische’ verandering”.
De ‘voorstanders’ lieten niets

meer van zich horen, maar zagen
wel, dat de reeds aangevangen
werkzaamheden werden teruggedraaid.
Vier weken later kwam de ofﬁciële uitslag van de huiseigenaar.
Er waren 150 enquêteformulieren
uitgezet, 17 waren er teruggekomen, waarvan 15 tegen de verandering hadden gestemd. Resultaat:
men was in meerderheid tegen en
de ‘technische’ verandering ging
niet door.
Toen de huiseigenaar op de
begeleidende brief werd gewezen,
moest men beamen dat het niet
helemaal ‘lekker’ zat. Maar daar
men al was begonnen de voorziening onmogelijk te maken, zag
men geen noodzaak meer de zaak
te corrigeren.
Spreken we nu over een huisjesmelker? Neen, we kunnen
dank u wel tegen de PWS-Rotterdam zeggen. Zij tonen zich een
socialistische vereniging met een
kapitalistische doelstelling.
Sinaasappelpers
Pakweg, het zal 1948-1949 zijn
geweest, dat mijn moeder van
de Spanjaardstraatmarkt kwam
en tien perssinaasappelen in de
keuken legde. In die tijd was een
sinaasappel al bijzonder, maar
navel- en bloedsinaasappelen
waren niet geheel onbekend voor
me. Maar zo’n vrucht uitsluitend
voor het sap ….. ?
Er kwam een glazen ‘apparaatje’
tevoorschijn, waarop een half
doorgesneden sinaasappel perfect
paste. De grote handen van m’n
vader draaiden en drukten een
paar keer op de halve vrucht en
daarna liet hij het sap zien in het
onderstaande glazen bakje. Ik was

verbaasd!
Later leerde ik de sinaasappelpers
uitgebreid kennen en tot voor
kort gebruikte ik een elektrische
(Philips)pers, die op het ‘glazen
persje’ gebaseerd is.
In de afgelopen maanden zag ik
ineens in koopprogramma’s op de
televisie een apparaat verschijnen,
waarbij het voldoende is de vrucht
in het apparaat te gooien, een glas
onder het tuitje te zetten en binnen 30 seconden van een heerlijke
vruchtendrank te genieten. De sap
gaat richting glas, schillen en pitten gaan in een apart containertje.
Dat leek me wel wat, maar het
prijskaartje dat eraan hing, deed
me tweemaal slikken.
Drie weken geleden zei de vrouw
die ik liefheb, maar niet bemin,
dat bij Kruidvat (of was het
Trekpleister of Marktkramer of
misschien Blokker) zo’n zelfde
apparaat in een ééndagsaanbieding stond. De prijs was nu 60%
lager dan op TV.
Ik zei ja en ’s middags stond niet
alleen het apparaat, maar ook de
tipgeefster met haar kinderen in
m’n huis. Ieder wist wat en hoe
te doen….inderdaad, ik kreeg uit
appelen en peren de heerlijkste
sappen voorgeschoteld. Het ging

door Aad van der Struijs

zoals de reclame beloofd had:
veel sap in het glas, restanten in
de container.
Na aﬂoop verdwenen de machineonderdelen in de vaatwasmachine
en alles ging verder zoals we
wilden.
De volgende morgen leegde ik de
afwasmachine, zette alles terug
in de ‘persmachine’ en pakte wat
perssinaasappelen en gewone appelen om een gezond fruitdrankje
te krijgen. Het apparaat werd
gestart, er druppelde wat sap in
het glas en ‘that was it’. Ik pakte
de stamper (eigenlijk niet nodig
zegt de handleiding) en drukte
op de vruchten. De motor kreeg
het zwaarder, maar geen sap! Ik
verlangde terug naar de jaren
veertig van de vorige eeuw. Wat
ik ook probeerde, er kwam geen
druppel sap.
Omdat mijn katten Rambo en

Francien hongerig om m’n
benen liepen te draaien, besloot
ik hen eerst eten te geven. Om
de la met kattenvoer te openen,
was het noodzakelijk de vaatwasmachine te sluiten. Bij dat
sluiten zag ik echter achterin een
‘vermorzelaar/zeef’ liggen. Een
onderdeel dat duidelijk bij en in
m’n persmachine paste. De katten
kregen hun eten én de persmachine het ontbrekende onderdeel.
Het bleek, dat ik geprobeerd had
op de poulie van de motor een
vrucht uit te persen.
Met de ‘vermorzelaar/zeef’ op de
juiste plaats geïnstalleerd, vloog
het sap nu het glas in. Een door
vruchtendranken geïnjecteerd
persoon kijkt nu elke twee weken
in het spionnetje.
Spionneur
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Oproepjes
Havenstadoperette
Houdt u van zingen? Havenstadoperette zoekt nieuwe leden.
Kom eens langs op de repetitie
op woensdagavond om 20.00
uur in de Immanuelkerk aan de
Berlagestraat 96 in Rotterdam
Alexander. U mag één maand op
proef zingen en dan beslissen of
u blijft.
Voor inlichtingen: mevr. D. Wezenaar, tel. 010-2122307.
-------------------------------------Breepleinkerk
Zoals bekend waren in de Tweede
Wereldoorlog door de goede
zorgen van koster De Mars en
van ds. Brillenburg Wurth en hun
echtgenotes, in de Breepleinkerk
joodse gezinnen ondergedoken.
Mij is gevraagd in kort bestek iets
te schrijven over de Rotterdamse
joden in oorlogstijd. Mijn vraag
aan de lezers is nu: heeft u
herinneringen aan joodse families
die bij u in de buurt woonden,
kinderen waarmee u op straat
speelde (of op school zat); marktkooplui, winkeliers, enzovoort.
En weet u ook nog dat zij werden
weggevoerd? Of weet u wat uw
ouders of anderen hierover aan u
vertelden? Alle verhalen, ook het
kleinste, zijn welkom en met uw
gegevens zal zorgvuldig worden
omgegaan.
Sturen naar mijn emailadres:
jopgroen@home.nl of naar mijn
huisadres: J. van Gelderen,
Koornmarkt 18, 8261 JX Kampen,
telefonisch mag ook. 0383319818. Graag vóór 15 mei.
Aansluitend roepen wij ook mensen op voor een reünie ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan
van de Breepleinkerk in november
en het 140-jarig bestaan van de
Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Zuid (Katendrecht).
Het jubileum wordt opgeluisterd
met een optreden van de Credo
Singers op zondagmorgen 5
november in de Breepleinkerk.
Burgemeester Opstelten neemt
tijdens de reünie op zaterdagmiddag 11 november het
eerste exemplaar in ontvangst
van het gedenkboekje en de
vaste organist van de kerk, Martin
Mans speelt dan elk heel uur tien
minuten op het mooie orgel. De
reünie wordt besloten met een
vesper met samenzang. ZEGT
HET VOORT!
Kijk voor meer informatie op
www.breepleinkerk.nl en meld u
aan voor de reünie.
Dit kan bij mevr. Tiny de Zeeuw,
telefoon 010-4327890; zij heeft
ook belangstelling voor oude
documenten en andere interessante zaken voor een expositie in
november.
Willie van Tol
Ik ben op zoek naar Willie van
Tol. Zij woonde eind jaren vijftig
in de Savornin Lohmanlaan, ik
dacht op 97. Wij hebben elkaar
leren kennen bij Pierre Zom, de
‘gentleman-dansleraar’. Ik heb al

Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -ﬂats in Groot
Rotterdam staan de krantenrekjes van de
Oud-Rotterdammer op veel plekken in de
stad en de regio.

Comenius B-school
Carla van Santen-Ponsen en Henny Groenewegen-Verhoekxs zoeken klasgenoten van de Comenius Bschool aan de Kortesingel in Schiedam van de jaren 1961-67. Wij zoeken: Koos Brinkman, Jan Pappers,
Hans Markus, Hans Machielse, Egbert-Jan van Rooijen, Huib Jansse, Paul Poulesen, Jan-Willem Vonk,
Marcel Luijendijk, Chris Overbeke, Arie Plugge, Fred de Bruin, Men Frolijk. De meisjes kunnen andere
achternamen hebben, maar we zoeken Monique (uit Amerika), Loes Frehé, Gerda Vellinga, Tonnie van Dijk,
Yvonne Damen.
We willen eind september een reünie houden. Kent of bent u iemand van voornoemde personen, neem dan
contact op met; carlavansanten_5@msn.com of 06-48805751.
eens tevergeefs geïnformeerd in
de Savornin Lohmanlaan en bij
de deelgemeente. Zelf woonde ik
vroeger op de Aelbrechtskade,
boven een garage en naast bakkerij Ullrich. Wie kan mij helpen?
Theo Adriaanse
Hellevoetsluis
Tel. 0181-212732
--------------------------------------Halfbroer
Joke Boshart, dochter van Jan
Boshart, grasmaaierspecialist
uit de Zaagstraat in het Oude
Noorden, is op zoek naar haar
halfbroer. Hij is rond 1950 geboren en waarschijnlijk een zoon
van Francien, die op de Bergweg
woonde. Ik weet sinds vier jaar
dat ik een halfbroer en –zus heb.
De zus heeft mij gevonden, nu
zoek ik nog mijn halfbroer. Hij is
waarschijnlijk naar het buitenland
verhuisd. Zijn naam is Nick of
Nicholas. Het zou mij veel waard
zijn als iemand mij kan helpen bij
deze zoektocht.
Joke Bijster
Horsenserf 7
06-22274842
--------------------------------------Smokkelschip
Voor mijn boek over de scheepvaarthistorie van de familie
Stienstra ben ik op zoek naar
een verhaal dat ooit in een krant
gestaan heeft over een schip
waarop mijn vader en oom hebben gevaren.
Rond 1918 werden zij op de
terugtocht van IJsland naar
Rotterdam overvallen door een
storm. Zij waren aanvankelijk
zelfs als vermist opgegeven, maar
liepen later, tot vreugde van velen,
toch binnen aan de Parkkade. De
kok was helaas doodgevroren.
Het schip, een tweemastschoener, blijkt als smokkelschip te
hebben gefungeerd.
Een neef van mij dacht het
verhaal gelezen te hebben in ‘De
Blauwe Wimpel’ of een ander
blad. Hij wist het niet meer.

Ik hoop dat het juiste verhaal
alsnog boven water komt.
J. Stienstra
Ede
0318-639533
jstienstra@lionet.nl
-----------------------------------Steno
Wie kan mij helpen aan het steno
letterschrift (met afkortingen)
volgens systeem Pont? In 1942
behaalde ik mijn diploma. Ik
ben de tekens helaas vergeten,
maar zou er nu graag weer over
beschikken.
Instituut Pont wil mij alleen
helpen als ik mij inschrijf voor
een cursus steno van 375 euro,
maar daar heb ik geen behoefte
meer aan.
H. Terlouw
010-4212899
-------------------------------------Gezocht
In 1958 zat ik in de eerste klas
van de St.Catharina MULO in de
Versijdenstraat (Proveniersbuurt).
Het was een nonnenschool en
het Hoofd heette Zuster Philothea.
Zuster Borgia was mijn klassenzuster. Zij werd na een jaar Hoofd,
want Philothea ging met pensioen. Borgia was moderner dan
haar voorgangster. Wij mochten
bijvoorbeeld het eerste jaar alleen
met een lange broek op school
komen mits er een rok over zat.
Ook moesten we met gym een
donkerblauwe rokbroek aan die
niet meer dan 10 cm boven de
knie mocht en blote voeten waren
ook verboden (niet netjes). Jonge
meiden van nu vinden een rok
over een broek leuk, maar wij
vonden het maar stom.
Ik heb veel plezier gehad met vier
vriendinnen en zou graag weer
eens contact met ze willen hebben, dus Leonie Kaandorp, Carla
Van Gerdingen, Martine Vlasman
en Marijke van Noord(T) waar o
waar zijn jullie? Ik heb al een paar
pogingen gedaan jullie op te spo-

ren, maar helaas zonder resultaat.
Heb wel reacties gekregen, maar
niet van een van jullie. Please reageer als een van jullie dit leest. Op
school had ik de achternaam van
mijn pleegouders waar ik toen in
Overschie bij woonde en dat was
: LIEBETON. Nu ben ik al 40 jaar
Cobie Storm van Nieuwkasteele.
Mijn e-mail adres is:
costo56@hotmail.com
--------------------------------------De beul van Amersfoort
Ik ben geboren in 1938 en kan
mij van de laatste oorlogsjaren
nog veel herinneren. Ik woonde
in Blijdorp, in de Sonmansstraat.
Ik zie nog het volgende beeld
voor mij. Na de bevrijding werd
er in de Sonmansstraat een
sleperswagen rondgereden met
daarop een grote ijzeren kooi.
In die kooi zat een man. Ik weet
nog dat men zei dat dit de beul
van Amersfoort was. (Misschien
Kotälla ?). Ook mijn jongere broer
komt dit bekend voor. Kan iemand
zich dit ook herinneren of weet
iemand hier iets van.
Wat deed die optocht in Blijdorp?
Jan Breedveld
078-6122656 of
j.breedveld@planet.nl
-------------------------------------OMS Oranjeboomstraat
Ik zou heel graag nog eens
contact hebben met oude
schoolvriendinnetjes van de
lagere school. Dit jaar worden we
allemaal 65 jaar. Het betreft de
openbare meisjesschool van juffrouw Jansen uit de Oranjeboomstraat uit de periode 1947 -1953.
Ik zoek o.a. Annie Mijnster, Ineke
de Maat, Olga Blok, Beppie Gelton
en anderen.
Mijn naam was Teuny Witte.
Tegenwoordig heet ik Thea van
Buitenen-Witte, Zilverschoon 34,
3222 XT Hellevoetsluis.
--------------------------------------
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TANTE POST(BUS)
Geachte redactie,
De E’55 heb ik indertijd met vrienden
meerdere malen bezocht. Het was echt
bijzonder, op kleine schaal deed het me
denken aan TIVOLI in Kopenhagen,
hoewel ik daar nog nooit geweest was. Er
was overigens ook nog een eiland, waar
een namaak Robinson Crusoé verbleef.
Ik herinner me ook de sintelbaan in de
Kuip, waar behalve speedway races ook
atletiekwedstrijden werden gehouden.
Kort na de Olympische Spelen van 1948
heb ik daar sprintwedstrijden dames
gezien, waar de Friezin Foukje Dillema
aan meedeed; een fenomeen, die betere
tijden noteerde dan Fanny Koen. Om één
of andere reden is zij tegengewerkt door
bepaalde atleten, kenners weten waarom.
De bekensde TV-maker Wilfried de
Jong heeft over haar een ontroerende
documentaire gemaakt, die veel duidelijk
maakt. Als jongen van bijna 16 jaar trad
ik voor mijn eerste baan in dienst als
jongste bediende bij een accountantskantoor in Charlois. Ik begon op 1 mei 1941
tegen een aanvangsalaris van ﬂ 15,00 per
maand.
Het accountantskantoor zat aan de
Landmanstr en ik woonde in een zijstraat
van de Lange Hilleweg. Fietsen was er
niet bij, dus iedere morgen lopen, Lange
Hilleweg, Pleinweg, Katendrechtse Lagedijk, Boergoensevliet en aan het eind

daarvan de Landmanstraat. De afstand
was ongeveer vier kilometer, dus je liep
acht kilometer per dag en dat in de tijd
dat de schoenen op de bon waren. Dus je
versleet wel wat aan zolen, en dat voor ﬂ
15,00. Per 1 januari kreeg ik een opslag
van ﬂ 2,50, qua percentage een ﬂinke
verhoging. In 1942 stelden de Duitsers
het ziekenfonds in en als werknemer
moest je 2% betalen, dus in mijn geval
ﬂ. 0,35.
Ik heb daar een jaar of twee gewerkt en
altijd met plezier; je wist niet beter.
A. Riper
Barendrecht
------------------------------------------------E’55
Er komen, zoals ik het nu gezien heb,
niet zo bar veel berichtjes over Zuid
binnen. Gerard was het ook al op gevallen. Dat is eigenlijk wel jammer, maar
Zuid is natuurlijk wel een klein gedeelte
van Rotterdam. Als ik iets over Zuid
lees, komen er bij mij toch heel veel
herinneringen boven. In de editie van 4
april stond een artikel over de E 55. Dat
was niet op Zuid, maar wij hebben er
wel van geproﬁteerd. Mijn vader heeft
destijds geholpen met het afbreken van
de tentoonstelling. Het hout dat gebruikt
was, mocht worden mee genomen door
de mensen die hielpen. Mijn zusje, Coby,
zat toen nog op de kleuterschool in de

Tolhuisstraat. Daar was een feest, omdat
het volgens mij 25 jaar bestond. Er werden allerlei activiteiten georganiseerd.
Zo ook een soort toneelstuk waarbij een
draaiorgel als decor diende. Mijn vader
heeft toen samen met een aantal vrijwilligers een draaiorgel, op ware grootte, in
elkaar geﬂanst met materiaal van de E
55. Wij hebben nog jaren met hout van
de E 55 op ons plaatsje geleefd. Mijn
vader vond het zonde weg te gooien. Pas
toen wij gingen verhuizen, heeft hij er
afscheid van kunnen, moeten, nemen.
Gerda van Geene
Dreef 35, 3204 GB Spijkenisse
0181-644928
------------------------------------------------Geachte redactie,
Bij de foto van de Oude Binneweg wordt
gesproken over Tivoli. Mijns inziens
moet dit zijn; café restaurant Caland
West. Ik heb er van 1957 tot 1960
gewerkt als leerling kok, bij chefkok
de heer Jan Schade en souschef, de
heer Willemse. De familie Tims was de
eigenaar van deze beide horecabedrijven en de jongeheer Tims runde Tivoli
West, op de hoek van de Kruiskade en
de Westersingel. Hij kwam regelmatig
bij ons in de keuken kijken. Niet om te
spioneren, maar dan had hij (de jonge
heer Tims) trek om wat te snoepen van
zijn eigen deeg zal ik maar zeggen .

Puzzel mee en win !!!
De puzzel in de krant van 4 april leverde nauwelijks foute oplossingen op. Onder de
vele inzenders zijn door loting weer de winnaars bepaald. De goede oplossing luidde
ditmaal: Stad van Kuip, Koopgoot en Kasteel. Tien winnaars ontvangen weer die
mooie CD van Café Rotterdam. De winnaars van deze week:
H. Keemink, Vlaardingen
M.v.d.Reijden, Maassluis
A.C. Spanjersberg, Rotterdam
J van Leeuwen, Hellevoetsluis
L. Alting-Mout, Vlaardingen

B. van Tol, Stellendam
L. Woning-Hulspas, Bergschenhoek
J.C.M. Baljon-de Waard, Barendrecht
H. Bello, Spijkenisse
B. Vuik, Krimpen aan de Lek

Horizontaal
1. geslepen diamant; 7. inwoner van Canada; 13. ontkenning; 14. plaats in Duitsland; 16.
aan- en afvoertroepen (afk.); 17. zienswijze (gezichtspunt); 20. rivier in Oostenrijk; 21. grote
oorlogsvloot; 23. deel van etmaal; 24. luchtpers voor het opblazen van fietsbanden; 26. deel
van gebit; 28. schrijfgerei; 29. deel van fiets; 31. boksterm (afk.); 33. verbrandingsrest; 34.
toegankelijk; 35. horizon; 37. meubelstuk; 40. Europese rekeneenheid (afk.); 41. rijksoverheid (afk.); 43. boomsoort; 45. ledemaat; 46. runderen (algemene benaming); 47. waarnemer (afk.); 48. werklust (vlijt); 50. technisch onderwijs (afk.); 52. salvation army (afk.);
53. armoede (behoefte); 55. algemene voorschriften (afk.); 56. alcoholist (zuiper); 57. rivier
in Italië; 58. schoolvak; 60. drietenige luiaard; 61. aluminium (scheik. afk.); 62. geparachuteerde soldaat (afk.); 64. oosterlengte (afk.); 65. telwoord; 67. een (Engels); 69. plaats in
België; 71. de dato (afk.); 72. gril (kuur); 73. openbaar vervoermiddel; 75. woonboot; 77.
beknopt; 79. persoonlijk voornaamwoord; 80. erbium (scheik. afk.); 82. grote zanggroep;
84. familielid; 85. opera van Verdi; 87. verpakkingsmateriaal; 89. voor (in samenstelling);
90. opzettelijke belemmering (geweldpleging); 92. aanwijzend voornaamwoord; 94. iemand
die sloopwerk verricht; 96. doorschijnend (teer); 97. scheepsexploitant; 99. Engels bier;
100. tiener (Engels); 101. giechelen.
Verticaal
1. bedrijf waar bier gemaakt wordt; 2. verblijf (er tijdelijk of voorgoed gaan wonen); 3.
steensoort; 4. militair voertuig; 5. deel van bijbel (afk.); 6. reisje (uitstapje); 7. oud. Ned.
betaalmiddel; 8. paardenslee; 9. karakter (inborst); 10. waterkering; 11. dagafstand in de
ronde van Frankrijk; 12. adembenemend (hevig); 15. voorzetsel; 18. onderste deel van een
gevel; 19. etenbereider; 21. meisjesnaam; 22. rivier in Engeland; 25. insekt; 27. paling; 30.
hijswerktuig; 32. iets betalen; 34. gehoororganen; 36. milliliter (afk.); 38. rivier in NoordBrabant; 39. eminentie (afk.); 40. rivier in Friesland; 42. eivormig; 44. boete; 46. plaats in
Limburg; 47. deel van een zin; 49. eerste vrouw; 51. vrouwtjesschaap; 52. bladgroente;
54. familielid; 58. tijd die nog komen moet; 59. plezier; 62. wandelplaats; 63. aanbidden
(verafgoden); 66. deel van bijbel (afk.); 67. ondernemingsraad (afk.); 68. kippenprodukt;
70. familielid; 72. spijl (ijzerwerk); 73. jongensnaam; 74. nieuw (in samenstelling); 76.
duo (paar); 78. openbaar middelbaar onderwijs (afk.); 79. kleur van het volle licht; 81.
strijdpaard; 83. Scandinavische munteenheid; 85. deel van kachel; 86. bloedvat; 87. meelmengsel (beslag); 88. morsdoekje; 91. lidwoord; 93. idem (afk.); 95. Spaanse uitroep; 97.
muzieknoot; 98. romanum imperium (afk.).

Ik had als partie de koude keuken en
wij waren als koks altijd in de kost,
maar doordat je het altijd druk had met
bestellingen klaarmaken, had je geen tijd
om bij je boterhammetje te gaan zitten
. Dus ging dat er tussendoor. Ik maakte
dan een boterham klaar of een dubbele
klap en at die onder het werk door op.
Maar dan kwam de Tims binnen op zoek
naar voedsel en zag tot zijn genoegen
een heerlijke boterham voor het grijpen
en enige momenten verder was de lekkernij verdwenen! Daar had ik wat op
gevonden, want een volgende keer, toen
ik zag dat hij in de buurt was, heb ik
snel een boterham (dubbele met rosbief)
klaargemaakt, maar als verrassing er ook
sambal tussen gesmeerd .
En ja hoor, hij trapte in de val en peuzelde mijn boterham op. Lol heb ik er niet
aan gehad, want hij reageerde totaal niet
en verliet na zijn hapje rustig de keuken
om samen met de familie beneden in het
restaurant te gaan lunchen .
Leo Rijkers 010-5216588, rinle@tele2.nl
----------------------------------------------Geachte redactie
In juni 1929 werd de Nieuwe Koninginnebrug over de Koningshaven feestelijk
geopend. De brug werd genoemd naar
Koningin Sophia, de vrouw van Willem
3. Het werd een dubbele klepbrug, de
grootste in zijn soort in Europa. Tijdens

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 27 APRIL 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
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maken opnieuw tien mensen kans op een
prachtige dubbel-CD met tientallen nummers
van Rotterdamse artiesten, Café Rotterdam
genaamd, waarin ook nog fraaie foto’s van
oud-Rotterdam zijn te bewonderen.
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14

de bouw werd er een noodbrug gelegd,
tegenover de Oranjeboomstraat aan de
andere kant van de spoorbrug. Het was
echt feestelijk, met veel gasten die bij
de bouw betrokken waren. Zoals Dr. Ir.
Pantaleon van de Nederlandse spoorwegen, burgemeester Drooglever Fortuin,
minister J.H.Kan, de vader van Wim en
de commissaris van de Koningin mr. Van
Karnebeek. Alle hoogwaardigheidsbekleders droegen feestkleding met hoge
hoeden op, behalve minister Kan, die
was blootshoofds. Lang voor de opening
speelde het politiemuziekkorps Hermandad vrolijke marsen. Minister Kan,
een sportieve man, die zich veel bezig
hield met boksen, paardrijden, schermen
en voetballen, roemde dit geweldig
stuk techniek. Toen hij het lint doorknipte, ging bijna alles nog verkeerd. Het
scheelde een haar of de brug weigerde
zich behoorlijk te laten sluiten. Men
keek al naar de oude brug die voorgoed
afgedankt zou worden, maar de nieuwe
brug sloot toch nog goed.
Toen de brug geopend was, liepen duizenden erover. Het was een gedrang van
jewelste. Later werd het wegdek goed
nagezien, want door de droogte waren
er in de houten bestrating scheuren
ontstaan, die met zand en cement gevuld
werden.
Meijer de Wolf Spijkenisse
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De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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.
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Wij stellen deze ledikanten op comforthoogte dan ook graag nader aan u
voor onder het genot van een kopje
koffie en wilt u het gemak van de
ledikanten uitproberen?
Bij Droomvlucht Slaapcomfort is
dat geen enkel probleem!
En, niet onbelangrijk, de vestigingen
van Droomvlucht Slaapcomfort hebben
volop parkeerplaatsen voor de deur.

Deelbaar en verrijdbaar....

Onze vakkundige
medewerkers
heten u van
harte welkom.
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GEEN
AANBETALING

Regiodealer

MAATWERK IN Erkend lid Centrale
MATRASADVIES Branchevereniging Wonen

GRATIS MONTAGE
&
BEZORGING

.... OMDAT VAKKUNDIG ADVIES,
OPTIMALE SERVICE EN
PERSOONLIJKE BENADERING
BIJ ONS VANZELFSPREKEND ZIJN!
Zevenhuizen:
À>>vÃÌÀÃÌÀ>>ÌÊÎ]ÊÎä{{Ê*Ê,ÌÌiÀ`>Ê-«>>ÃiÊ*`iÀ®
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Swanlaweg 6-8
Tel. 0180 - 328231

Krimpen (2 min. vanaf de Algerabrug):

Tiendweg 45a
Tel. 0180 - 512253

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

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

