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Wilgenplas, pretpark avant la lettre
In de jaren 30/40 werd
Nederlands grootste openluchtzwembad gebouwd
aan de Wilgenplas in Hillegersberg. Het was een
prachtig bad, met rondom
wandelplankieren met een
totale lengte van meer dan
een kilometer, met recreatie-, lig- en sportvelden
met turntoestellen en zelfs
het beroemde Röhnrad
waarmee allerlei capriolen konden worden uitgevoerd. Wat later werd een
restaurant geopend en als
klap op de vuurpijl kwam
aan de achterkant van het
zwembad een permanente
kermis met vele attracties en werd het bekende
Wilgenplasstationnetje
aangelegd.
Op die kermis zag ik stijlwand
motorrijders hun gevaarlijke toeren
uitvoeren en woonde ik diverse trainingen bij van de beroemde bokser
Bep van Klaveren die daar regelmatig aanwezig was. Ik geloof dat het
zijn voorbereidingen waren voor het
Europees kampioenschap.
Mijn vader was destijds lid van de
Rotterdamse Reddingsbrigade en
had het geluk te worden aangesteld
als Hoofdbadmeester. Zo was er
voor ons weer brood op de plank.

- De Wilgenplas in Hillegersberg -

Het eerste jaar was er vanaf de Kleiweg nog geen goed begaanbaar pad
naar de Wilgenplas. In de weekends
reden geheel versierde paard en wagens om de twintig minuten gratis
heen en weer. Lopend was het over
de bar slechte weg nog een heel
eind. Later is dit allemaal verbeterd.

Grootse opzet
Bij de plas werden nog twee 50meter wedstrijdbaden bijgebouwd,
alsmede een duiktoren van tien en
twee duikplanken van drie meter
Het was echt voor die tijd heel
groots opgezet. Je begrijp dat ik, als
zoon van de badmeester, natuurlijk geen entree hoefde te betalen
en daar, samen met mijn moeder,
gretig gebruik van maakte.
Er was altijd wat te beleven en daardoor was het er ook altijd gezellig
en druk. Hele feesten werden er
georganiseerd met bijvoorbeeld
Napolitaanse nachten met versierde
en verlichte gondels. Mijn moeder
schnabbelde er zo nu en dan een
paar centjes bij met het verhuren
van badpakken, wat we natuurlijk in
die tijd hard konden gebruiken.
Omstreeks 1932 haalde ik mijn
zwemdiploma. Het zwemmen had
mij intussen zo te pakken gekregen
dat ik zelfs ging trainen en mee ging
doen aan onderlinge wedstrijden

- Leden van de Rotterdamse reddingsbrigade waakten over de zwemmers -

waarbij ik zelfs een keer eerste
werd op de 25 meter.
Riet Mastenbroek
In diezelfde periode kwam er in
het badmeestershuisje regelmatig
een meisje om een praatje te maken
met mijn moeder. Ze had het altijd
maar over dat ze zo graag zwom
en tot onze grote verbazing bleek
dit de later zo beroemd geworden
zwemster Riet Mastenbroek te zijn
geweest. Later bleek, dat zich onder
mijn vaste zwemvriendinnetjes nog
een later heel bekende zwemster
bevond namelijk Rietje van Veen.
In het zwembad had ik een vriendje
die mij vertelde dat hij geen vader
meer had. Pas veel later is mijn
vader er achtergekomen dat hij
de zoon was van de destijds in
Amerika zo beroemde Battling
Sikky die door de onderwereld in
New York was doodgeschoten. Als
jonge jongen sta je daar niet zo lang
bij stil, maar het is wel frappant dit
allemaal mee te maken.

Ratten
De klad kwam erin toen in de Wilgenplas veel ratten bleken te zitten
die vermoedelijk waren afgekomen
op de etensresten die de dagjesmensen achterlieten. Veel mensen
kregen de Ziekte Van Weil en er
zijn zelfs verschillende mensen
aan overleden. Na protesten op de
scholen en door kranten heeft de
overheid het zwembad gesloten,
waardoor mijn vader en vele anderen van de een op de andere dag op
straat stonden. Geen werk meer en
dat in de crisisjaren! Gelukkig is
het hierna nooit meer slechter dan
toen geworden en werd voor mij
een tijdperk afgesloten dat ik niet
gauw zal vergeten. Leuk is nog dat
de badmeester van de Wilgenplas,
Henk Dey, ruim 50 jaar later ook
mijn dochter haar zwemdiploma
heeft afgenomen in het Oostelijk
zwembad in Rotterdam.
G. Sauvangsjo
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TANTE POST(BUS)
Jules de Corte
Het doet mij deugd dat Gerard Cox zo hartverwarmend schrijft over Jules de Corte.
Ik herinner mij nog dat Jules in de jaren
vlak na de oorlog regelmatig te horen was
in het radio-ziekenbezoek De Zonnebloem.
De eerste LP die mij bekend is, verscheen
in 1954. Daarop staan o.a. ‘ Ik zou wel eens
willen weten’, ‘ De vogels’ en ‘ Waar blijft
de tijd?’. Een bijzondere prestatie was het
wekelijkse radioprogramma Roulette, waarin Jules zijn zang en klavierspel afwisselde
met grammofoonplaten en op humoristische wijze stoeide met de oorspronkelijke
teksten. Wat mij, naast zijn veelzijdigheid,
altijd heeft getroffen, zijn de prachtige, verrassende akkoorden in zijn pianospel. Geen
andere artiest deed hem dat na.
Eef Kersseboom, Vlaardingen
e.a.kersseboom@zonnet.nl
-------------------------------------------------Jules de Corte (2),
Hartstikke goed, die columns over Jules de
Corte. Hij kende als geen ander het roomse
gedachtegoed, zijn eigen roomse nest. En
hij kon als geen ander de huichelachtigheid
ervan doorprikken en aan de kaak stellen.
Zie “Mijnheer N.N.” of “Het bruidspaar”.
Ook ik ben uit hetzelfde roomse nest,
vandaar.
Iets anders: u heeft zelf ook vele “kritische”
teksten gezongen. Een daarvan vind ik erg
mooi. Dat is de vertaling van “Mourir au
soleil” van de Fransman Jean Ferrat. Ik begrijp niet, dat wel Sonnevelds “Mijn dorp”
(vorige week bij de Vlaamse VRT nog op de
tweede plaats geëindigd in het “Nederlandse Lied aller tijden”) van diezelfde Jean
Ferrat nog dagelijks te horen is, maar niet
“Sterven in de zon”. Volgens mij stammen
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Parkeren
Graag wil ik reageren op het bericht in het
Spionnetje van dinsdag 30 mei. En wel
over het stukje parkeren met parkeerkaart
invaliden. Ik ben al jaren in het bezit van
deze parkeerkaart en woon ook al jaren in
Spijkenisse. Als ik het goed lees, schrijft
de spionneur dat je in Spijkenisse met
deze kaart bij een parkeermeter mag staan
zolang je wil. Nu daar klopt niets van! Je
mag alleen bij een parkeermeter staan als
je betaalt, zelfs parkeerplaatsen invaliden
zijn betaalde parkeerplaatsen in Spijkenisse.
Er zijn misschien vier plaatsen waar je
niet hoeft te betalen. In Rotterdam betaal
je nooit op een parkeerplaats invalide
algemeen. Het zou heel ﬁjn zijn als dit een
landelijk besluit is. Dan weet je waar je aan
toe bent.
Henny de Jong, Spijkenisse
-------------------------------------------------E55
Ik ben Wim Friederich, geboren 13-091931, in Rotterdam. Enkele nummers
geleden las ik een verhaal over E55. Dat
heb ik ook meegemaakt, maar op een heel
andere manier dan waar die voor was.
In 1950 was bij mij tbc geconstateerd. Na
bijna vijf jaar in sanatorium Sonnevanck te
hebben doorgebracht, kwam ik in 1955 niet
geheel genezen naar huis in de Volmarijnstraat. Nadat ik op de Baan was gekeurd,
besloten ze dat ik moest nakuren en dat was
in het Euromastpark. Je had daar Lichthallen achter Het Noorse kerkje.
Daar lagen wij met ongeveer tien personen
na te kuren van 9 uur tot 17 uur, waarna we
weer naar huis gingen. Ik was daar net de
laatste week van de E55 en we werden erg
verwend door de mensen van de E55. Melk,

beide liederen uit dezelfde tijd, toen Ferrat
erg populair was (rond 1970) in alternatief
Nederland.
Vooral de laatste regel: “en in het zonlicht
zul je zacht om mij schreien” kan ik niet
met droge ogen zingen.
Is de tekst van “Mourir au soleil” nog
ergens te vinden of bestaat er nog een
uitvoering van u op plaat of cd? Ik heb er
een (eigen) bandopname van bezeten; die
ben ik echter kwijt.
Wil van Berge Henegouwen
Buitenhofstraat 27, 3022 PB Rotterdam
tel. 010 425 8786
-------------------------------------------------Jules de Corte (3)
Met enorm veel plezier en herkenning volg
ik de CC-columns van Gerard Cox over
Jules de Corte. Ik ben vanaf 1946 bevriend
geweest met Jules en trok dagelijks met hem
op in ons cabaretgezelschap. Jules was ook
organist van de RK kerk aan de Nassaulaan
in Delft, waar ik in het koor zat.
Wij maakten diverse liedjes, gingen ’s
avonds soms een ﬁkse wandeling maken
of haalden een kroketje uit de automaat bij
slager Gillemans.
In zijn kamer had hij veel klokken, die na
elkaar de klokslagen gaven, terwijl zijn
vele vogels er nog een schepje op deden.
Ook was ik bij zijn huwelijk met Mientje
Verhoeven, een klasgenote van mij van de
lagere school.
Gerard, wat je schreef over de jaren 60
laat duidelijk zien wie Jules was. Een ﬁjne
gozer. Jammer dat hij er niet meer is, maar
gelukkig wel zijn muziek. In 1965 heeft hij
nog orgel gespeeld op mijn koperen bruiloft.
Herman Nolman
Schiedam

Klikgebit, dé oplossing voor een loszittende prothese

boter en kaas om mee te nemen naar huis,
want wij waren zieke mensen.
Als ik me goed herinner was er altijd
iemand die zijn roes lag uit te slapen als het
etenstijd was. Ik maakte hem dan wakker,
maar moest daarvoor ﬂink aan zijn bed
schudden. En direct na het eten ging hij
weer onder zeil.
We kregen elke dag om 12 uur warm eten
van een ouder echtpaar en om 13 uur
moesten we weer gaan slapen tot 15.30 uur.
We kregen dan brood, maar niemand had
honger, dus dat was vogels voeren. Vooral
meeuwen, die wisten precies wanneer dat
was. Boterham in de lucht gooien en de
meeuwen vingen ze feilloos op. De dagen
voor Kerst kwamen er wat dames het
kerstverhaal vertellen en kregen we een
kerstpakket.
De lichthallen zijn er nog steeds, maar zijn
nu van gemeentewerken, park onderhoud.
W.H. Friederich, Zwanensingel 19
2903 CG Capelle a/d IJssel
-------------------------------------------------Goeie dokter
Ik heb meer dan 30 jaar nekklachten gehad
en daarvoor duizenden paracetamollen
gebruikt. Wij woonden in de Hoeksewaard.
Ik kwam via de dokter terecht bij de
gyropracticer, kreeg manuele therapie en
sesamtherapie, liep bij de homeopaat en
als laatste bij de acupuncturist. Dit laatste
werkte tijdelijk. Een groot geluk was dat
we vorig jaar naar Rotterdam zijn verhuisd.
Daar kwam ik bij dokter Bouma, die mij
direct doorstuurde naar de pijnbestrijder
in het Ikaziaziekenhuis. Deze stuurde mij
eerst naar een fysiopaat, de heer Bouman in
bejaardenhuis Simeon en Anna (Zuidplein).
Na ongeveer een uur was de dader gevon-

den en behandeld. Het is nu zeven maanden
geleden en ik heb nooit meer een pil geslikt.
In plaats van twee- à driemaal per week
pillen te slikken, kon ik weer gewoon naar
verjaardagen en met vakantie. Er bestaan
toch nog goeie dokters en fysio’s! Ik ben
heel blij ze gevonden te hebben.
A.Visser
Het Bourgondische hof
-------------------------------------------------Vakantie aan het strand
Ik ben met mijn broer Piet in 1939 ook drie
weken met de Rotterdamse Vakantieschool
(RVS) naar Hoek van Holland geweest.
Ik kan mij de strenge leiding en de kale
lange houten tafels op schragen onder een
tentafdak nog goed herinneren. We deden
spelletjes in de duinen of de bosjes en
gingen naar zee. Dat bleef bij pootje baden,
want een zwembroek had je niet. Sommigen
waagden zich alleen met onderbroek in zee.
Je had ‘blijvers’ die vier dagen overbleven,
en ‘trekkers’, die elke dag naar huis gingen.
Wij kregen vaak boterhammen met gebakken ei mee. Een lekkernij die wij met veel
trek en een ﬂesje melk verorberden.
Van mijn oudere broers begreep ik dat wij
boften dat we met de trein naar Hoek van
Holland gingen. Zij gingen nog met de boot
en dat betekende een saaie vaartocht van
twee uur. Ik ben mijn ouders nog dankbaar
dat ze ons meestuurden. Ik meen voor een
kwartje per week en als het geld er niet was,
mocht je tóch mee.
Na drie weken waren we, bruin verbrand en
gezond van de zeelucht, augustus doorgekomen en gingen we met plezier weer naar
school.
Leen van der Knaap
Barendrecht
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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
Advies, reparaties, onderhoud en installaties
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HONDENTRIMSTER

I&P Computerservice
VOOR UW COMPUTERPROBLEMEN
TELEFOON:0181-649831
MOBIEL:06-15422495
(OOK ’S AVONDS EN WEEKEND)
NO CURE, NO PAY

Johan Huizingastraat 17
3069 WN Rotterdam
Zevenkamp

www.inpc.nl / info@inpc.nl

Telefoon 0628172394

Rijksgediplomeerd
sinds 1981
Gratis oor- en
nagelbehandeling
Eventueel
halen en brengen
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De opening van ‘Boulevard Zuid’
Zo af en toe komen wij er even terug. Met de intercity
vanuit Zuid-Limburg. Toch altijd nog een kleine drie uur
reizen van de plaats waar wij nu al langer wonen dan
wij ooit in ons Rotterdam hebben gewoond, drie uur
heen én drie uur terug. Vroeger wilden we nog wel eens
logeren in een hotelletje op de hoek van de Beijerlandselaan met vanaf het nostalgische balkonnetje uitzicht
op Colosseum en het geboortehuis van mijn man, boven Broadway, de ijssalon, naast fotograaf Bleuzé, die
later onze trouwfoto’s zou maken. Maar sinds wij daar
’s nachts door de brommers van de nieuwste generatie
Rotterdammers uit onze slaap worden gehouden kiezen
we steeds vaker voor een ‘dagretour’ met vrij reizen,
want wij zijn 60 +ers.
- Feest bij de opening van Boulevard Zuid -

Donderdag waren we er weer eens
om in De Maagd van Holland naar
de accordeonisten te gaan luisteren
en op de Oude Binnenweg een paar
ouderwetse cafés aan te doen. Die
accordeonisten komen al zeker
veertig jaar op de eerste donderdag
van de maand bij elkaar om samen
of om de beurt de sterren van de
hemel te spelen. Het vreemde is
dat ik dat niet wist toen ik nog in
de Maasstad woonde. Jammer! Een
enkele keer leen ik een instrument
van een van de anderen en speel
mijn deuntje mee. Ik leerde spelen
bij piano/accordeonleraar H. Kunst
op de Pleinweg en vormde met
mijn ‘grote broer’, Wim, een duo.
Vaak ook waren wij een trio, als
hij weer eens een nieuw maatje

had gevonden. Een jongen van
zijn eigen leeftijd, die langer en
beter speelde dan wij of goed kon
improviseren.
Sinterklaas
Onze vader is met zijn twee meter
lengte – voor zover ik weet - lange
tijd de grootste politieman van de
stad geweest. En zéker van Zuid,
waar hij brigadier was op het
bureau Sandelingenplein. In de
Kuip liep hij altijd voorop als de
‘sterrenploeg’ ging spelen. In mijn
jeugd was er namelijk nog geen
spelerstunnel en met zijn imposante gestalte baande hij een weg voor
voetbalhelden als Coentje Moulijn
en vele andere grootheden. Onze
vader was ook jaren en jaren Sin-

terklaas op de scholen in Vreewijk
en voor de ‘politiekinderen’. Ik
herinner mij bovendien gevaarlijke
boottochtjes bij stormweer met
de ‘Heen en Weer’ van de Spido
van de Parklaan naar Katendrecht,
waar de Goedheiligman met zijn
drie Pieten, mijn broer, zijn vriend
Herman H. en ik, het kleine zusje,
werd rondgereden in een heuse
calèche. Wij strooiden zakkenvol
Van Melle’s toffees, terwijl wij
door de Katendrechtse straten
reden en mijn diverse neefjes – net
als ik rond de 10, 11 jaar – renden
naast de koets om zoveel mogelijk
snoepjes op te vangen. De Sint
gunde de kinderen van zijn broers
en hun vriendjes best een voorraadje snoep, maar ze moesten er

CCtje Vader

c foto burosolo.nl

Vader weet je nog hoe of we door de polder zijn gegaan
Grote man met kleine jongen aan de hand
Ik moest mee, we gingen kijken, de natuur kleedde zich aan
Het was Mei en licht en vrolijk was het land.
En je leerde me de vogels, we bekeken ieder blad
En je zei me waar te kijken in het veld
Ik wist zeker dat er niemand in de buurt een vader had
Die z’n zoon zoveel geheimen had verteld
………….
Vader weet je nog hoe of je op een nacht bent doodgegaan
Oude man met grote jongen aan de hand
………….
Maar je schonk me alle schatten die je zoal had vergaard
Zodat er niet eens zoveel gestorven is
Want ik heb ze allemaal nog, en er nieuwe bij gespaard
Nu de zoon de vader zelf geworden is

Cox Column

Fragmenten uit een prachtig liedje
van Peter Blanker. Kennelijk zijn
wij allemaal terdege met onze
(dode) vaders bezig, denk aan de
liedjes van Robert Long en Stef
Bos. En niet te vergeten dat van
Andre van Duin, over zijn vader
“zijn allergrootste fan”. (De vader
van Peter Blanker was trouwens een
bijzonder aardige man.)
’s Morgens moet ik meteen na het
opstaan al aan mijn vader denken,
want als ik in de spiegel kijk zie
ik hoe langer hoe meer die ouwe
kop van hem die me aanstaart. En
hij heeft me geleerd me te scheren

natuurlijk, dus hoor ik zijn aanwijzingen “goed inzepen” (al hoeft dat
niet meer met de kwast) “niet te
veel drukken, het scheermes zelf het
werk laten doen”. ’n Blokje aluin
heb ik nog altijd maar ik gebruik het
niet meer. Zelf had ie in ons keukentje op de Bree aan een spijker een
half kapot spiegeltje hangen, en op
het gasstel stond kokend heet water
in een “mess-tin” uit de mobilisatie
die hij als scheerbakje gebruikte.
Het gillette-mesje moest voorzichtig
uit het apparaat worden gehaald en
sekuur worden afgedroogd, anders
ging het roesten en het moest de

wél wat voor doen! Na de rijtoer
gingen wij het wijkgebouw binnen
waar drie of vier verschillende bijeenkomsten waren met Sint en zijn
accordeonspelende Pieten. Voor de
jongste, de grotere en uiteindelijk
voor de oudste jeugd. Dat waren
nog eens tijden! De Heiligman
heeft zijn staf doorgegeven aan
zijn enige zoon, Wim, en die gaf de
mijter weer aan zijn jongste zoon,
Albert, die al jaren de stads-Sint is
van Zoetermeer. De geschiedenis
herhaalt zich.

de actie: “Ook al aan de sigaar?”
genomen op de ‘Boulevard Zuid’.
In die omgeving ben ik opgegroeid. Geboren in juli 1944 in de
kraamkliniek aan het Putseplein, en
tot mijn huwelijk in 1968 wonend
op de Hillevliet 62B. Op de foto
ziet u in het midden mijn vader
staan op 24 oktober 1953 tijdens
het bescheiden bloemencorso ter
gelegenheid van de opening van
diezelfde ‘Boulevard Zuid’.
Cora M.S. Okhuizen - Zuurveld
Zuid-Limburg

Boulevard Zuid
Mijn vader werd ook vaak gefotografeerd door fotojournalisten. Eén
van hen won een prijs met een foto
van mijn in uniform rokende pa, in

hele week worden gebruikt. (Ik had
laatst een aanval van prijsbewustheid: Weet u dat 1 scheermesje vandaag de dag in oud geld ’n KNAAK
kost?)
Mijn vader heeft zich zijn hele leven
kapot gewerkt. Dat was de wederopbouwgeneratie, die wist niet beter.
In de haven, altijd de late nacht,
als het kon “drie taken”, zodat het
zoveel mogelijk opbracht. Zijn drie
kinderen moesten “doorleren”. Op
z’n ﬁetsie, door weer en wind, ik
heb er eens het liedje “Talliemann”
over geschreven. Trots was ie als ik
met vrienden hem kwam opzoeken
en hij zo’n schip kon laten zien;
ik weet nog hoe duizelingwekkend diep zo’n ruim was waar je
in keek. ’s Zondagsmorgens stond
ie vroeg op, dan had ie het rijk
alleen, braadde kaantjes en draaide
zijn klassieke platen, Beethoven
en “Finlandia” van Sibelius. In de
oorlog zat ie bij de Ondergrondse,
wat ik niet mocht weten want ’n
kind praat onbewust snel zijn mond
voor bij. Maar ik wist het toch wel.
Drie dagen na de Bevrijding zei hij
het Verzet vaarwel: “Nu zit iedereen
bij de Ondergrondse”. Dat waren die
melkmuilen die op vrachtwagens
door de stad toerden en bij iedere

straathoek in de lucht schoten. Toen
was het niet meer gevaarlijk de
held uit te hangen. Hij heeft nog
jarenlang twee achterover gedrukte
stenguns in zijn werkhok bewaard.
Mijn vader was een motorgek. Hij
had voor de oorlog een Norton, en
de oudste broer van mijn moeder
een FN, daar reden ze mee naar
de TT in Assen, en, vertelde mijn
moeder, “dan gingen ze met losse
handen door de bocht”. Als ik naar
de Motorraces kijk, en zie hoe die
tegenwoordig majestueus in beeld
worden gebracht, dan wou ik dat
mijn vader dat had kunnen zien. Hij
zou gek worden van enthousiasme
bij de kapriolen van Rossi en zijn
kompanen. Dan denk ik dat ie naast
me zit op de bank, en dan zie ik zijn
opgewonden grijze kop, en dan kijk
ik naar hem en dan is ie anderhalf
jaar jonger dan ik.
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Voor ons geen kunst!

Belastinghulp voor iedereen!

Leren meubels spuiten

Fiscoop zomeraanbieding voor
lezers van de
Oud Rotterdammer!!!

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
090106

’n goed kunstgebit?

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.
U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het
kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

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.

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

65 jaar geweest?
Geen aangifte inkomstenbelasting gedaan?
Laat nu uitrekenen of u toch geld krijgt.
Tussen 1 en 15 juli geen voorrijkosten
bij inlevering van deze advertentie.
Voor 24,95 per jaar verzorgt Fiscoop uw
aangifte. Grijp uw kans.

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

ECONOLOGISCH DE BESTE ®

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

tel. 010-2907307

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

info@ﬁscoop.nl

NIEUW & OCCASIONS

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

CiTO
houdt u

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

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

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV
INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
‘‘Kwaliteit ke
nt
geen tijd,
Antiekrestauratie
wél een adre
s!”
Interieuradviseurs

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

Mag ik mij even voorstellen mijn naam is Henk de Jong. Ik ben samen
met mijn twee zoons een klein maar knus bedrijf begonnen in Rotterdam. Na ruim 25 jaar in diverse landen te hebben gewerkt als in meubelstoffeerder/ontwerper en restauranteur (o.a. in Engeland, Italie en
Frankrijk), ben ik weer terug op eigen bodem.
Samen met mijn twee zoons, die zelf ook ruime ervaring hebben in
stoffering en leerbewerking, ben ik bewust een klein bedrijf begonnen,
zodat wij nog de ouderwetse kwaliteit en service kunnen bieden zoals
het vroeger was.
Tevens verzorgen wij ook complete verhuizingen voor senioren, want
na jaren van land naar land te zijn verhuist weten wij hoeveel zorgen en
ongemak dit met zich meebrengt, wij hebben daar ruime ervaring in.
Bij ons staat goede kwaliteit en service op de eerste plaats, en heten
wij u van harte welkom in onze winkel met open werkplaats. De koffie
staat voor u klaar.

Stoffeerwerk
Wij stofferen al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en sofa’s. Wij zijn
gespecialiseerd in Artifort, Leolux, Rolf benz, Pander en Oisterwijk meubelen.
Ook kunnen wij uw stoelen of bankstellen voorzien van nieuwe vullingen. Zit
of ligt u slecht vanwege lichamelijke klachten dan kunnen wij u helpen. Met
een vulling aan uw houding aangepast, voor een perfect comfort.

Leerbewerking
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a. stiknaden, uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen, en leer opnieuw
inkleuren, dit is alleen mogelijk in dezelfde kleur van het leer. Uiteraard stofferen wij ook uw stoelen en/of bankstellen met het beste kwaliteit leer. Ook
reparaties en inkleuren van Chesterfield.

Restauratiewerk
Bij ons kunt u ook terecht voor het restaureren, verstevigen en lijmen (Met
beenderen lijm) van alle soorten antieke kasten, kabinetten, bureaus, stoelen
en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of
politoerlagen. Hebt u last van houtworm? Wij kunnen dit voor u verhelpen!
Hebt u stoelen met biezen of rieten zittingen die kapot of beschadigd zijn, dan
kunnen wij die gedeeltelijk of geheel vernieuwen. Dit gebeurt op een ouderwetse en handmatige manier.

Senioren verhuizingen
Wij bieden u een unieke service van seniorenverhuizingen aan. Desgewenst
hoeft u zelf niets te doen, wij kunnen alles voor u verzorgen, zoals: het inpakken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken, en alle gaten en kieren wegwerken. Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken
en plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het aansluiten van
alle electrische apparatuur. Ook hebben wij een samenwerkingsverband met
twee erkende bedrijven voor het verzorgen van vloerbedekking, gordijnen en
behangwerk. Dit alles wordt met de grootste zorg gedaan. Ook kunt u een
gedeelte zelf doen, dat drukt natuurlijk de kosten.

6 standaardpunten van Henk de Jong
* Gratis halen en brengen
* Altijd vijf jaar garantie
* Grote collecties stof en leer

* Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
* Service en kwaliteit
* Geen aanbetaling

Wij komen voor een vrijblijvende prijsopgaaf bij u thuis, dit is uiteraard geheel kosteloos. Of kom even langs in onze winkel

Kleiweg 135 (Hillegersberg) Telefoon 010 - 218 88 76
Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 14”
Mocht ik in de vorige krant
vermelden, dat foto’s in de RiBcollectie veelal de naam van
de fotograaf ontberen, prompt
kreeg ik een brief van de heer
H.M. Mertens uit Nieuwerkerk
aan den IJssel. Hij schreef me,
dat hij op 17 augustus 1961 op
het Burgemeester Hoffmanplein had gestaan, om de uit
de Leliestraat komende lijn 9
te fotograferen. Zijn hobby zag
hij nu als ‘Waar was dat noufoto’ in De Oud Rotterdammer
staan. Hij stelt het op prijs
indien zijn naam als maker
wordt vermeld; ‘k hoop dat het
nu in orde is.
Het aantal goede oplossingen liep
tegen de 200 aan, maar de ‘foute’
inzenders deden deze keer ook erg
hun best. Als meest gemaakte fout
kwam de Pijperstraat in Crooswijk naar voren. Dat deze straat
al eerder in een raadfoto mocht
optreden, vergeten we even. Maar
wat een lijn 9 in Crooswijk heeft
te zoeken op weg naar de Lange
Hilleweg, ontgaat mijn Rotterdamse kennis. Ook de Polderlaan
en –straat werden genoemd door
‘echte’ Zuiderlingen; ik weet echter
als Delfshavenaartje niets van een
tram in de Polderstraat. Zelfs de
Kootsekade behoorde tot de foute
inzendingen.

TOEN
zijn geheugen en produceerde een
stukje tekst, dat ik graag in z’n
geheel overneem. Excuses aan al
die andere inzenders, die zelfs nu
hun naam niet zien. Maar ik ben er
zeker van, dat iedere 50plus-lezer
Ed de Bruijn begrijpt:
“Graag stond ik als jongetje
links vooraan in de tram naast
de bestuurder. Je vond het echt
schitterend, als je op zo’n extra
Noordereiland-rondrit getrakteerd
werd. Daar genoot ik toen al echt
van, het was ook in die jaren al eigenlijk on-Rotterdams om met een
tram door zulk een smalle straten
te rijden. OK, er waren ook een
Goudserijweg, een Havenstraat en
een Scheepstimmermanlaan, maar
deze trams kwamen ook langs de

haven! Prachtig toch!
Met de lijnen 2 of 12 was je eerder
al via de Boompjes of, met de
lijnen 3 of 9, via het Bolwerk óók
langs de Maas gereden.
Natuurlijk stelde niet iedereen het
rondje Noordereiland op prijs. Op
de Blaak (heel lang na de oorlog
nog Vischmarkt genoemd) riepen
de conducteurs het al vanaf het
middenbalkon: “Vlug instappen,
dan halen we de brug nog.”
Iedereen deed wel wat er gevraagd
werd, groen licht werd getrokken
en dan snel optrekkend, richting
bruggen.
Als de bestuurder op rijcontact 10
over de Willemsbrug sjeesde en de
Van der Takstraat indaverde, hoorde je bij de stroomonderbreker ter

Nieuwe opgave

NU
hoogte van het Burg. Hoffmanplein
de trammotoren gieren. Dit geluid
was mooier dan het beste concert
van het Rotterdams Philharmonisch
Orkest, nog klinkt het vaak in m’n
oren.
Iedereen zag je denken “Halen we
de brug nog?”
Naar mijn idee stond iedereen
voorin, inclusief de bestuurder, wat
naar voren gebogen. Het wekte de
indruk alsof de tram nog sneller
ging. Als ‘we’ het gehaald hadden,
hoorde je niet alleen de gierende
motoren, maar ook het gebonk als
de tram over de wissels reed. Een
‘hou-je-vast’ klonk uit de mond
van de conducteur, vlak voor de
tram een korte zwiep naar rechts
maakte om de verkeerszuil op de

kruising met de Prins Hendrikkade
te omzeilen.
Het gedaver van de tramwielen op
beide brughelften, werd overstemd
door het gejank van de hefbrugsirene. Gelijktijdig klonken de elektrische bellen van de verkeersbrug
en sprongen de rode lampen aan.
Op het Stieltjesplein keken de
passagiers elkaar tevreden aan: We
hebben het gered! “
Uit de hoge hoed kwamen, buiten
het konijn, de namen van Leo en
Els Hengstmengel. Zij zonden hun
oplossing via Internet, maar De
Oud Rotterdammer wil graag de
gewonnen attentie per gewone post
toezenden. Daarom de uitnodiging
aan Els en Leo om even hun adres
aan Waar was dat nou te mailen.

De combinatie tram en (verdwenen) stadsbeeld doet het goed in deze rubriek. Deze
keer een foto, waarop de tram wel heel duidelijk aan de verkeerde kant van de straat
rijdt. We zien ook een Euromast zonder Spacetower, dus moet het op de rechter
Maasoever zijn. Momenteel rijdt het verkeer daar op 2 x 2 rijbanen, terwijl de tram
een eigen traject heeft.
Verdikkeme, waar was dat nou?
Oplossingen via de post verzenden vóór 26 juni 2006 naar
Waar was dat nou? Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ Rotterdam
Via Internet gaat het sneller en gemakkelijker. De inzenddatum is gelijk, het adres
luidt: waarwasdatnou@xs4all.nl

De vele herinneringen aan de
geopende Koninginnebrug en het
daaraan gekoppelde rondrijden van
de zuidtrams op het Noordereiland,
ontlopen elkaar weinig tot niets.
Ed de Bruijn (Rotterdam) dook in

Ik kijk uit naar de herinneringen, anekdotes of andere bijzonderheden. Voor de
uitgelote inzender van de goede oplossing wacht een leuke Rotterdamse attentie.

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

Gezelligheid kende geen
tijd in de Afrikaanderwijk
Vaak ga ik in gedachten terug naar de Pretorialaan waar ik ben geboren. Een prachtige
laan met winkels en in het midden een plein, waar je soms het geluid van de stoomtrein
hoorde. Op dat plein heb ik ﬁetsen, tollen, touwtje springen en rolschaatsen geleerd en
het was een luxe toen het werd geasfalteerd.
In de honingtijd stond er ter
hoogte van drogisterij Van Trigt
een honingkraam, waarvoor mijn
vader menig keer in de rij stond.
In de winkels kende iedereen
elkaar. Was je iets vergeten, dan
vond niemand het een probleem

als je ’s avonds nog even aanbelde. Je kon toen ’s avonds nog
gerust je deur opendoen. Nu zitten
er overal extra sloten op de deur,
maar toen had je een loper die op
elke huisdeur paste.
Op de markt aan de Maashaven

hoorde je de vrolijke klanken van
de orgelman. Op zaterdag haalde
je voor tien cent een zak lekkere
patat bij Van Klaveren.
Wie herinnert zich niet Theo,
de bloemenkoopman, die z’n
VW-bus helemaal versierde als

Feijenoord gewonnen had. Tegenover hem stond de bananenkoopman, die er samen met Theo altijd
een mooi schouwspel van maakte.
Zij raasden en tierden tegen elkaar
en verkochten ondertussen hun
waar. Met Koninginnedag was de
wielerronde, georganiseerd door
WBR, zeer populair en was er

kermis op het Afrikaanderplein.
Het was een gezellige tijd rond de
Pretorialaan. Mijn ouderlijk huis
staat er niet meer, maar de herinneringen aan die jaren blijven en
zijn van onschatbare waarde.
Mevr. M. Verhoogh
Barendrecht

Pagina 6

Dinsdag 13 juni 2006

Venrooy Tandtechniek
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Binneweg Kozijnen

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

Op en top
wooncomfort
De Boedelzorgdrager

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

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.

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.

Vraag vrijblijvend inlichtingen of een brochure

Waar u ook voor kiest, u kunt altijd rekenen op topkwaliteit en een vakkundige montage.

Mevr. K. Jirka
Tel. 035 538 66 66
www.boedelzorgdrager.nl

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 010 - 477 66 60
F 010 - 476 06 27
E binnewegkozijnen@allroundkozijnen.nl
Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 16.30 uur.
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

50+ Prive Pakket !

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past
in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype
Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

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

- 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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Elke donderdagochtend senioren
sportinstuif

Wolter de Waard
huisarts

De pil steekt van wal

Medische verklaring
Vaak worden huisartsen benaderd door patiënten
om een geneeskundige verklaring af te geven. Het
gaat om uiteenlopende zaken. Vaak gaat het om
een verklaring inzake een reis die door omstandigheden werd afgezegd, soms om een briefje waarin
de arts zou verklaren dat betrokkene dringend
(andere) woonruimte behoeft dan wel een schrijven
dat een examen niet kon worden afgelegd wegens
ziekte.
Bij het boeken van een reis
sluiten vakantiegangers vaak
een annuleringsverzekering
af. Mocht men nu door ziekte
of ernstige familieomstandigheden niet in staat zijn op
reis te gaan, dan is het zaak
de verzekeringsmaatschappij
of het reisbureau waar men
geboekt heeft hiervan in kennis
te stellen. Helaas komt het nog
voor dat de gedupeerde wordt
verzocht een
briefje bij de huisarts te halen.
Pas dan zou restitutie kunnen
plaats vinden. Dit is volkomen

onjuist. Mocht een verzekeraar
een aanspraak op een vergoeding niet vertrouwen, dan staat
het hen vrij zelf een onderzoek
te gelasten. Met toestemming
van belanghebbende kunnen ze
ook informatie over de reden
van afmelding inwinnen bij de
behandelend arts.
Mocht u met een dergelijke
handelswijze worden geconfronteerd, wijs er dan op dat
het de verzekeringsmaatschappij is die zonodig een onderzoek dient in te stellen. Het
kan natuurlijk niet zo zijn dat

uw medisch dossier op tafel
komt te liggen bij een medewerker van een reisbureau.
Op zoek naar betere woonomstandigheden stuit men soms
bij een woningcorporatie op
een medewerker die adviseert
even een briefje bij de huisarts
te halen zodat men eerder
geholpen wordt. Onjuist! Heeft
u een urgentieverklaring nodig,
dan is de Basis Gezondheidsdienst van de gemeente waar u
woont of wilt gaan wonen de
instantie die dit medisch kan
onderbouwen.
Uiteraard kan de BGD met
instemming van belanghebbende informatie inwinnen
bij de huisarts of specialist.
Zodoende wordt iedereen ook
gelijk behandeld.
Dit geldt echter niet voor
blijvende opname in een
verzorgingstehuis. Daarbij is

een andere instelling betrokken. Tegenwoordig is de
naam daarvan CIZ: centraal
indicatieorgaan zorg. Voorheen
RIO: regionaal indicatieorgaan zorg, geheten. Bij deze
instelling moet men zich
aanmelden voor opname in het
verzorgingstehuis. Vervolgens
komt er een medewerker bij u
langs met een vragenlijst. Het
resultaat daarvan is bepalend
voor opname.
Dit waren enkele voorbeelden
van verzoeken om een medische verklaring. De overkoepelende artsenorganisatie
KNMG heeft een uitgebreid
“besluit en rapport inzake
geneeskundige verklaringen”
uitgegeven dat bij het bureau
van de maatschappij verkrijgbaar is.

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’.
Kind heeft recht op minimaal deel van nalatenschap
Mijn moeder is in februari overleden.
Mijn zus, met wie ik ruzie heb en
geen contact meer, heeft haar zaken
geregeld. Ze heeft mij geen enkele
informatie gegeven over het overlijden en de nalatenschap van mijn
moeder. Mijn moeder heeft aan mij
voor haar overlijden regelmatig geld
overgemaakt, want ze vond het niet
nodig om alleen mijn zuster en haar
kinderen te sponsoren. Kan ik nog
ergens rechten op de nalatenschap
van moeder doen gelden?
In principe kunnen ouders hun
kinderen niet onterven, want zij kunnen altijd aanspraak maken op hun
zogenoemde legitieme portie. Indien
uw moeder een testament heeft laten
maken waarin u bent vernoemd, dan
zal de notaris waarschijnlijk met u
contact opnemen of u kunt een notaris
laten nagaan wat uw erfrechtelijke
positie is. Heeft uw moeder u onterfd,
dan kunt u een beroep doen op uw
legitieme portie. Is er geen testament
dan wordt het wat lastiger. Als uw
zus een verklaring van erfrecht moet
overhandigen aan de bank die het
geld van uw moeder beheert, dan
zal de notaris (die de verklaring
moet opstellen) ook met u contact
moeten leggen. Is dat ook niet het
geval dan kunt u - om te beginnen
- uw zus aanschrijven en haar erop
wijzen dat u ook wil meedelen in
de nalatenschap van uw moeder.
Reageert zij helemaal niet, dan heeft
u alleen nog maar de mogelijkheid
om met een jurist haar aan te pakken.
Dat heeft uiteraard alleen maar zin
als de nalatenschap enige proportie
(minstens duizenden euro’s) heeft,

want een jurist in dit soort zaken kost
aardig wat.
---------------------------------------------Verwijderen van asbesthoudend keukenzeil
We hebben onze moeder verhuisd van
haar huurwoning naar een zorgcentrum. Bij de ontruiming van het
huis ontdekten we dat het keukenzeil
asbesthoudend was. Je mag het kennelijk zelf weghalen, maar dan heb je
toestemming van de gemeente nodig
en die blijft te lang uit, vonden we.
Bovendien weet je nooit hoe het stof
zich vastzet, bijvoorbeeld in de auto
waarmee je het zeil vervoert. We hebben besloten de verhuurder het weg
te laten halen. Toen we de rekening
kregen, schrokken we ons rot: kosten
€ 1300 voor het verwijderen van een
stukje zeil van nauwelijks twaalf vierkante meter. Is deze prijs correct?
Ja, want de verhuurder heeft waarschijnlijk een gespecialiseerd bedrijf
in asbestverwijdering ingeschakeld
en dan komt er heel wat voor kijken,
zoals mannen in speciale pakken
en gescheiden verwerking. Of dat
nodig was bij uw zeil is echter zeer
de vraag. Het hangt ervan af hoeveel
asbest in het materiaal is verwerkt en
hoe. In dit geval gaat het waarschijnlijk om ‘hechtgebonden’ asbestmateriaal, omdat de asbestvezels stevig
verankerd zitten in het geheel van
het zeil. Er zullen nauwelijks vezels
vrijkomen als dit materiaal in goede
staat verkeert en niet wordt bewerkt
of gesloopt. Dus voorzichtig verwijderen hoeft geen gevaar op te leveren.
Andere voorbeelden van dergelijk
materiaal zijn asbestcementgolfplaten
en vlakke platen die in goede staat
verkeren.

Hechtgebonden asbesthoudende
materialen mogen in een aantal gevallen door u zelf verwijderd worden.
U moet daarbij wel voldoen aan een
reeks voorschriften. In de meeste gevallen moet u in elk geval schriftelijk
toestemming hebben van de gemeente
.U moet daarbij proberen alle risico’s
met betrekking tot het inademen van
asbest te voorkomen. U mag zelf ook
maar maximaal 35 vierkante meter
opruimen.
Wanneer de vezels niet of nauwelijks
aan het draagrmateriaal zijn gebonden, spreken we van ‘niet hechtgebonden’ asbesthoudende materialen.
Doordat de vezels gemakkelijk kunnen vrijkomen, is het gezondheidsrisico groter. U mag deze daarom niet
zelf verwijderen, omdat het risico dat
u de vezels losmaakt en vervolgens
inademt te groot is.
Bij de Roteb kunt u asbestafval
inleveren en is speciaal verpakkingsmateriaal verkrijgbaar. Voor meer
informatie kunt u www.roteb.rotterdam.nl bezoeken. Indien u asbestmateriaal heeft dat niet in de door Roteb
geleverde verpakking past, kunt u
contact opnemen met een gecertiﬁceerd afvalverwijderingsbedrijf.
---------------------------------------------Van bijstand naar AOW
Per 1 mei kreeg ik mijn eerste AOW.
Met een heel klein pensioentje erbij
viel me dat zwaar tegen. Voor mijn
vrouw die 60 jaar is, kreeg ik slechts
een kleine toeslag, omdat wij tot mijn
pensioendatum een bijstandsuitkering hadden. Pas per 1 januari 2007
zouden we de volledige toeslag op
de AOW krijgen. Kan dit allemaal
kloppen?
Nee. We raden u aan de kwestie over

Vanaf donderdag 15 juni zijn elke donderdagochtend alle senioren van harte
welkom in de sporthal van de RKC WION,
aan de Robert Kochplaats in Ommoord.
Onder leiding van twee bekwame en zeer ervaren
docenten kunnen alle senioren zich te goed doen aan
verschillende sporten. De activiteiten staan overigens
ook open anderen die (voor het eerst) aan een stukje
beweging toe zijn en er even uit willen zijn. Dus Vutters
en anderen die niet meer actief zijn ….. ook u bent
welkom.
Senior Sportief Wion gaat de hele zomer door. Elke
donderdagochtend, badminton, ritmische gym, bewegingsoefeningen, balspellen en andere interessante
sportvormen, binnen in de hal of buiten in het zonnetje.
U hebt het elke donderdagochtend voor het zeggen.
Elke activiteit is gericht op de oudere.
Wat weerhoudt U? Houd uw conditie op niveau. Uw
huisarts en fysiotherapeut zullen het beamen. Blijf in
beweging!
De zaal gaat elke donderdagochtend open om 09.15 uur.
De toegangsprijs is E 2,50. Een paar uurtjes gezelligheid in een sportieve ambiance.
Voor nadere informatie kunt u ook bellen naar:
010 – 421.63.83 of 010 – 455.93.48
(De sporthal kunt u vinden tussen de metrostations
Romeinshof en Binnenhof)

de overgang van bijstand naar AOW
aan de sociale dienst in uw gemeente
voor te leggen. Wellicht is hierin iets
verkeerd gegaan. Volgens ons moet
de bijstandsuitkering op uw pensioendatum van 65 jaar geheel vervallen
en moet u de bruto AOW krijgen en
de volledige toeslag voor uw vrouw,
omdat zij geen inkomen meer heeft.
Het verschil (met de situatie toen u
nog beiden in de bijstand zat) zou
maandelijks netto maar heel weinig
moeten uitmaken. U gaat er overigens
nog wel op vooruit dankzij uw kleine
oudedagspensioen.
---------------------------------------------Vaste lasten huurwoning te
hoog
Onze huurwoning heeft thans een
kale huur van 430 euro per maand.
Hoewel we huursubsidie krijgen,
vinden we dat aan de hoge kant. Door
de maandelijkse hoge energienota en
de vaste lasten kunnen we ons met
onze gezamenlijke AOW-uitkering
weinig extra permitteren. Nu kan ik
de woningbouwstichting verzoeken
om met urgentie een goedkopere
woning toe te wijzen. Maar we willen
ook naar ons zin blijven wonen. Zijn
er nog andere mogelijkheden om toch
naar verhouding naar ons inkomen
wat goedkoper te kunnen uit zijn?
De huurtoeslag, die u krijgt, is
gebaseerd op uw kale huur en uw
gezamenlijk inkomen. Daaraan valt
dus niet te tornen. Misschien dat per

1 juli, wanneer de nieuwe huurtoeslag
wordt bepaald, u iets beter af bent
vanwege de nieuwe getalsverhoudingen. Een andere oplossing zou
kunnen zijn om naar een goedkopere
huurwoning te gaan, maar dan moet
u beseffen dat u misschien een
‘slechter’ huis krijgt en dat ook in
verhouding de huursubsidie lager
wordt.
------------------------------------------Met erfenis gaan beleggen
Ik heb een leuke erfenis gekregen
waarmee ik in aandelen wil gaan. Is
dat aan te raden of kan ik het maar
beter op een veilige spaarrekening
zetten?
Dat hangt ervan af of u het geld op
korte of middellange termijn voor
iets anders nodig heeft. Dan kunt
u het beter op een spaarrekening
zetten, want dan loopt u geen risico
dat de koersen van uw aandelen
ineens kelderen. Indien u dat geld
gedurende lange tijd (meer dan vijf
jaar) kunt wegzetten, dan raden we
u aan het te stoppen in een beleggingsfonds. Indien u rechtstreeks in
aandelen van individuele ondernemingen wilt beleggen, loopt u wat
meer risico’s en zult u voortdurend
in de gaten moeten houden of het
niet tijd wordt eruit te stappen of uw
winst te pakken. Directe aandelen
in ondernemingen vergen dus veel
kennis van zaken en alertheid.

De Oud-Rotterdammer, uw vraagbaak!!!
De Oud-Rotterdammer biedt een nieuwe service!
Oudere Rotterdammers die zitten met vragen over AOW, uitkeringen, ﬁnanciën en dergelijke kunnen terecht op de site van De Oud
Rotterdammer .
Alle vragen van lezers, die in de afgelopen maanden in de krant zijn
gepubliceerd in de rubriek Rechten en Plichten, zijn terug te vinden
op www.deoudrotterdammer.nl
Hiermee biedt De Oud-Rotterdammer de lezers een unieke vraagbaak waarin u het antwoord op uw persoonlijke vragen snel kunt
terug vinden.
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Vaderdag

Papier
vernietiger

Je kunt op 18 juni toch niet met lege handen staan.
Die vader, waar je zo ontzettend trots op bent,
verwen je die dag met een praktisch kado.
Maak bij van Rietschoten Ofﬁce Point je keuze.

€17,95

18 juni
vaderdag

Strippenkaarten
Tijdschriften
Diddl
Rokersbenodigdheden
Postzegels
Sierraden
Kadoartikelen
Wenskaarten
Lotto

€17,95

€7,80

€19,95
De Oud
Rotterdammer

Letratag XR

elektronische lettertang
met 3 rol tape

handige bewaarbox

Bundelprijs

€9,95

€32,50
K e i z e r s w a a r d 2 6 - Ro t t e r d a m - Te l . 010 - 4 8 2 13 6 5 - w w w. v a n r i e t s c h o t e n . c o m

Weduwe Visser
Jonge Jenever
100 cl à.

deze bon ontvangt u
bij besteding van € 10,-een pak

10.99

SPEELKAARTEN
GRATIS

Grant’s
Family Reserve
Blended Scotch
Whiskey
100 cl à.

8.99

GEMAK

Keizerswaard 101
Winkelcentrum Keizerswaard

A4 en A3 snijmachine
vanaf

Genieten & Genieten

Alleen bij inlevering van

TOTAAL

Pavo
rolsnijmachine

brievenbakjes
rood-wit-blauw-zwart of
grijs - doos van 5 stuks
per doos

GEMAK



Staatsloten

OfÚce store

verlicht
vanaf

Het overdekte winkelcentrum Keizerswaard ligt in het bruisende hart van
IJsselmonde. Het is prettig winkelen in dit winkelcentrum waar ook regelmatig activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud.
En bovendien gratis parkeren. Kom naar winkelcentrum Keizerswaard, bij
van Rietschoten Ofﬁcepoint, Totaal Gemak, Gall & Gall, Duifhuizen en
bij Van Rietschoten Boekhandel slaagt u gegarandeerd voor vaderdag.

TOTAAL

Globe
doorsnede 25 cm

17.99

14.99

Wij pakken uw vaderdagkado vakkundig in.
Winkelcentrum Keizerswaard

DE LIEFSTE VADERS
KRIJGEN EEN CADEAU VAN

WC Keizerswaard 62 • 3078 AM Rotterdam • Tel: 010-4821304 • www.duifhuizen.nl

PORTEMONNEES • SPORTTASSEN • FASHION BAGS • KOFFERS • BUSINESS TASSEN

Een levensverhaal op dvd?

Advertorial

Dat kan … met RETROSPECTION!
Ik zou er een boek over kunnen schrħven!!!
Herkent u die uitspraak? Honderdduizenden mensen hebben dat al geroepen. Maar weet u hoeveel het werkelħk gedaan hebben?
De schrħvers van de boeken hierboven in ieder geval wel en dit is nog maar
een heel kleine greep uit de honderden boeken die op kleinschalige, maar
zeker professionele, wħze zħn geproduceerd door Calbona. Een echt Rotterdams bedrħf met een ‘Ouwe RoĴerdammer’ als stuwende kracht aan het
roer. De Oud RoĴerdammer is gratis. Het maken van een boek niet.
Maar als u denkt dat het u een vermogen kost… dan zit u er naast.
Vanaf € 350, - kunt u al terecht. U krħgt dan 40 boeken (maximaal 80 pagina’s zwart/witdruk met gekleurde omslag, franco thuis. Kom maar op met
die manuscripten!
Kħk op www.calbona.nl of bel: 010 - 4 222 747

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

emotioneel tijdsdocument
op,’’ legt Louter uit.

Wie ook het belang van
persoonlijke familiegeschiedenis onderkent, moet eens
contact opnemen met Fred
Louter van RETROSPECTION.
Deze journalist houdt zich al
enige tijd bezig met het op
dvd zetten van persoonlijke
levensverhalen. ,,Een dvd
met daarop het levensverhaal van een dierbaar persoon levert een boeiend en
persoonlijk, maar soms ook

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

teksten en sfeervolle achtergrondmuziek. Het resultaat
is uiteindelijk een prachtige
persoonlijke documentaire,
die voor altijd met veel plezier zal worden bekeken.’’
Ziet u zelf, of ziet u als kinderen/kleinkinderen, ook het
belang in van een levensgeschiedenis op dvd?
Neem dan contact op met
Fred Louter van
RETROSPECTION:
010-5928695.
www.retrospection.nl.
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Rotterdamse Ouderenbond is er voor ú

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

Het zal u, als trouwe lezer van De Oud Rotterdammer, niet zijn ontgaan, dat
er enige malen een advertentie van Hotel “De Paddestoel” in Oisterwijk in
de krant heeft gestaan. In de advertentie staat dat u lid moet zijn van de
Rotterdamse Ouderenbond, indien u korting wilt hebben voor een éénpersoonskamer. Wij worden regelmatig gebeld met de vraag: “Rotterdamse
Ouderenbond, wat doen jullie zoal voor ons ouderen?“ Om deze vraag goed
en duidelijk te beantwoorden stellen wij ons in De Oud Rotterdammer aan
u voor.

- Blauwe Winkel interieur (1949) -

Het was op Vreewijk
heerlijk wonen
Ik ben in de Oranjeboomstraat
geboren en na verschillende verhuizingen kregen mijn ouders een
woning toegewezen aan de Hovendaal. Voor die tijd nogal luxe huizen. Ik was toen bijna 7 jaar. Het
was een heel ruim opgezette wijk
met veel groen. De kastanjes, die
toen in de Hovendaal zijn geplant,
staan er nu nog en zijn dus zo’n 70
jaar oud.
Aan het begin van de Hovendaal/eind Groenezoom was een hol naar de Buitendijk.
Daar zaten kruidenier Meydam, de “Blauwe
Winkel”, een café van Aagje Bokkum,
bakkerij “Trio”, een boederij, wat arbeiderswoningen en een stuk of vijf grotere huizen.
Deze dijk is weg en er rijdt nu een tram.
Vroeger bleef de sneeuw dagen liggen,
want er werd niet gestrooid. Met z’n allen
sleetje rijden vanaf bovengenoemde hol was
natuurlijk erg leuk. Kwam er een paard en
wagen, dan gingen de sleeën aan de kant en
hielpen we de kar te duwen om het paard
het trekwerk wat te vergemakkelijken.
Groenteboer Roos van de Groenezoom
kwam met z’n arreslee om z’n klanten te
bedienen.
Het hoofd van de Vreewijkschool, dhr. C. de
Greef, was een zeer sportief man en voorzitter van de sportvereniging R.Z. Wanneer
het ﬂink had gevroren gingen we per klas,
met de tram, naar de Kralingse Plas om te
schaatsen. Met kaplaarzen op zogenaamde
schuitjes. Om de haverklap gingen de
banden van die schaatsen los en moest je ze

weer vastmaken. Dat kon echter de pret niet
drukken.
Jamin
In de zomer werd het gras in de perken niet
gemaaid, wat ﬁjn was met schuilee spelen.
Als je ging liggen, konden ze je pas zien
als ze dichtbij waren. Onze wijkagent was
“Pikkie”-Bos. Zo genoemd omdat hij altijd
de ballen van de jongens afpikte als ze aan
het voetballen waren.
De paadjes tussen de tuinen waren van
kolenas. Om de zoveel tijd werd er nieuw
aangebracht en dan gingen we, gewapend
met een jampotje, mooie steentjes zoeken.
Soms zat er dan wel eens een geldstukje bij.
Achter, door de paadjes, kwam tijdens de
nieuweharingtijd een Scheveningse in klederdracht haar haring aanprijzen. Ook reed
er een ijscoman van Jamin die verschillende
rijmpjes galmde. Een ervan heb ik onthouden:
“Van Jamin-ijs kun je verwachten,
Leeuwenmoed en paardenkrachten.”
Bij mooi weer werd er veel gewandeld en
kwamen er veel mensen naar de tuinen
kijken. De heggen waren laag, zodat ze er
goed zicht op hadden. Nu wil iedereen vrijheid en staan er hoge hekken of heggen om
de tuinen heen. De gezelligheid is daardoor
een stuk minder.
Mensen van de andere kant van de Maas
keken altijd neer op Zuid. Het was op Vreewijk echter heerlijk wonen.
Mevr. E. de Bos-Boer
Rotterdam

Garage SORGUN
APK Keuringstation
ALLE MODELLEN EN
ALLE MERKEN AUTO’S

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

De bond is opgericht 18 april
1952, heeft een voorzitter,
secretaris, penningmeester
en zes bestuursleden, die
allemaal binnen en buiten het
bestuur werkzaamheden voor
de bond verrichten. Maandelijks verschijnt het bondsblad
“De band die ons bindt”, dat
bij de leden aan huis wordt
bezorgd.
Het bestuur en zijn
medewerk(st)ers behartigen
de belangen van de leden
met hun kleine en grote
problemen. Mede daarom zijn
wij met nog dertien Ouderenbonden aangesloten bij
de COSBO, die regelmatig
contacten heeft met leden van
de gemeenteraad en zo met
gesprekken probeert gehoor te
krijgen voor de problemen die
de bonden ter tafel brengen.
Ziekendienst
De bond heeft een ziekendienst, bestaande uit dames en
ook wel heren die regelmatig
op aanvraag op ziekenbezoek
gaan. Zowel in ziekenhuizen
en verpleeghuizen als bij de
leden thuis. Ze nemen dan

altijd een kleine attentie mee,
wat zeer op prijs wordt gesteld. Ook de eenzame leden
onder ons vergeten wij niet.
Vier maal per jaar organiseren
wij een busdagtocht; goed
verzorgd en betaalbaar, waar
steeds veel vraag naar is.
Als we een geschikte locatie
kunnen vinden verzorgen we
in de wijken amusementsmiddagen met zang en muziek.
In januari is er altijd een druk
bezochte Nieuwjaarsreceptie
en in mei de Jaarvergadering.
Ook zijn we aangesloten bij

de Kamer van Koophandel.
De contributie is zeer laag,
doordat wij geen betaalde
medewerkers in dienst hebben
en alles op vrijwillige basis
wordt gedaan.
De bond telt momenteel 5.600
leden, woonachtig in Rotterdam, Hoogvliet, Spijkenisse,
Capelle a.d. IJssel, Schiedam,
Barendrecht en Ridderkerk.
Meer weten? Bel of schrijf
naar onze secretaris, de heer
J. Schouten, Vivaldistraat 93,
2901 HE Capelle a.d. IJssel,
Tel. 010-202 21 21.

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

www.ford.nl

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

Locatie Rotterdam Noord

Koperstraat 15

Rotterdam (Prins Alexander)

Locatie Rotterdam Zuid

Laagjes 4

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

Locatie Capelle a/d IJssel

Schermerhoek 523

Capelle a/d IJssel

(010) 264 06 66

w w w.fordrotterdam.nl

Locatie Spijkenisse

Boyleweg 4

Spijkenisse

(0181) 60 18 88

GÜL SORGUN Showroom GÜL SORGUN
Car Cleaning
INKOOP & VERKOOP VAN AUTO’S
Inruil van uw auto is mogelijk

Vaste actie:
Wassen en
stofzuigen 10,00

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

Lisstraat 20-21, 3037 RE Rotterdam
GSM 06 - 53 11 40 77

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

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

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

(010) 207 07 07
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MEUBELSTOFFEERDERIJ

CAPITON
- Herstoffering - zitmeubelen
- Losse kussens + boot & caravan
- Reparatie & opvulling
- Eetkamerstoelen
- Nieuwe collectie meubelstoffen
& leder

Schoonheidssalon

Agnes Binnendijk

www.stoffeerder.nl

Biophotonen-Centrum

*Depositaire Sans Soucis

- Algenpakking
- Gezichtsbehandeling
- Harsen
- Peeling
- Sportmassage

Michaëlﬂat
Gruttostraat 27 F, Rotterdam
Tel. 010-481 29 75
LID VAN DE ALG.NED
BOND VAN SCHOONHEIDSINSTITUTEN

EVENTUEEL OOK AAN HUIS

Na onze vrijblijvende prijsopgave, heeft u alle
tijd om rustig over de offerte na te denken!
Levertijd 5 tot 10 werkdagen na afspraak.

Nassaustraat 94
Rotterdam
Tel. 010 - 4231620

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

KLOPPERS
Metaalhof 54-56 O 3067 GM Rotterdam
Tel. 010-4554980 OFax 010-4569065
www.kloppers-autobedrijf.nl
Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.
Nu ook voor
brommobielen

Erkend gediplomeerd meubelstoffeerdersbedrijf

Uw gezondheid staat bij ons voorop

www.biophotonen-centrum.nl
Abdijweide 41 3223 MD Hellevoetsluis
Tel.: 0181-337254

Adverteren scoort in:

De Oud

DAMES & HEREN KAPSALON
Kunt u niet naar de kapsalon?

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

010 - 4139847

Vakantie in het
Chef Rafaelo Maaltijdenservice brengt diepvriesmaaltijden
bij u aan huis. U heeft daarbij keuze uit meer
dan90 verschillende maaltijden.

Alle maaltijden kosten
slechts C 3,99 per stuk
Wij bezorgen deze maaltijden op
een vaste dag in de week bij u aan huis.
Nieuwsgierig? Bel voor informatie!

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

AAN DE PLAS

LUNCHEN

AAN DE BERGSE PLAS
2-gangen lunchmenu
€
met koffie

16.00

3-gangen lunchmenu € 17.50
voor
of karafje huiswijn
Gratis drankje p.p.
rte
ve ntie
vering van deze ad
2 personen bij inle
Weissenbruchlaan 149
(Hillegersberg aan de Bergse Plas)
Rotterdam, 010-4613855.
THE ULTIMATE STEAK FROM ARGENTINA

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

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

van Brabant

Speciale aanbieding!
Zomerweken van
vrijdag tot vrijdag van mei tot september
(U wordt opgehaald en teruggebracht
met onze luxe touringcar.)
Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en
bossen in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor
Senioren biedt dit hotel u een geheel verzorgde vakantie op
basis van vol pension incl. uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet,
kitchenette, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. Alles
begane grond en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
De prijs voor dit arrangement bedraagt € 448,00, geen toeslag
voor éénpers.kamer, als u lid bent of wordt van
De Rotterdamse Ouderenbond. 6,50 voor gehuwden en 5,00 euro
voor alleenstaanden inl. hierover 010-2022121.
Opstapplaatsen: Zuidplein, Kruisplein
Alexander Busstation

Voor meer informatie en of folder kunt u bellen met
tel. 013-5282555, Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk
of bezoek onze website: www.hoteldepaddestoel.nl
email: hoteldepaddestoel@planet.nl

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

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
Dus..... Blijf genieten van onze

gezonde frieten!
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Bram Ladage toen en nu
Het begrip “Bram Ladage Verse Patat” ontstond in 1967
op de markt, toen Bram Ladage als marktkoopman startte
met de verkoop van vers gebakken patatfrites.
“Ik ben op de markt opgegroeid”,
vertelt oer-Rotterdammer Bram
over het ontstaan van zijn ‘imperium’. “Vier uur, half vijf opstaan
en dan keihard aanpoten tussen de
klapperende zeilen. Vanaf mijn elfde hielp ik mijn vader met de patat,
vanaf mijn zestiende stond ik bij
mijn moeder tussen de stoffen. Dat
vond ik maar niks. Twee jaar later
had ik mijn eigen patatkraam. Er
stonden er nog zeven op de markt
en met verse friet viel je toen niet
op. De eerste fabrieksfriet kwam
eraan, maar iedereen had eind jaren
zestig nog verse friet.”
“Mijn vader verkocht voor vijftien
cent kleine porties, die hij in een
kroketzakje rolde. Daar zat veel
werk in. Ik dacht: ik schep voor
een kwartje dubbel zoveel in een
kartonnetje met een puntzak erover.
Het kostte veel meer aan verpakkingsmateriaal, maar het werkte
sneller en zag er leuk uit. De omzet
van mijn eerste dag was zestien
gulden tachtig. Niet veel, maar ook
niet slecht voor een jong ventje.”
Grote balen
“De week erop ben ik mijn kraam
gaan aankleden met schone lakens

en boerenbonte servetten. En ik
riep: “Mensen, kom ze maar halen,
die grote balen”. Ik maakte altijd
een geintje en dat vonden ze leuk.
Altijd vrolijk, altijd persoonlijke
aandacht. De klanten kwamen
ervoor terug. En ze bleven terugkomen.”
“Na mijn eerste jaar op de markt
lootte ik, met tien anderen, mee
voor een standplek op een andere
markt. Kreeg ik zomaar drie plekken op drie verschillende markten!
Dàn moet je durven investeren.
Ik ruilde die kraam in voor een

aluminium verkoopwagen. Mijn
toenmalige vrouw kreeg ook standplaatsen en na tien jaar had ik de
markt veroverd. Wereldberoemd in
Rotterdam en omstreken. Mensen
liepen andere patatboeren voorbij
en gingen een “Brammetje doen”.
Ik weet waar ik het aan te danken

heb. Toewijding. Toen mijn wagen
in de ﬁk vloog, stond ik de volgende dag alweer met een noodkraam
en zwartgeblakerd gezicht op de
markt. Brandwonden, ja. Maar ik
liet me niet uit het veld slaan. De
klant moest geholpen worden, zo
was ik opgevoed.”
Winkel
“Na twintig jaar had ik zestig man
aan het werk en begon de boel een
beetje te haperen. Uitloop van personeel. We hadden wel al de marktplaatsen, maar die waren strikt
persoonlijk. Mijn mensen vroegen
zich af: “Wat is mijn toekomst bij
Bram?” Toen zei ik: “Als je iets
voor jezelf wil opbouwen, zoek
dan een mooie locatie. Misschien
kunnen we dan verder onder mijn
naam”. Zo kwam ik aan mijn eerste
vaste winkelruimte, in Gouda. Op
de Goudse markt hadden we nooit
gestaan, dus moesten we daar bij
nul beginnen. Ik bedacht de actie
“Een week lang gratis friet”. Van
maandag tot zondag. Maandagochtend kwam ik kijken. Niets. Tot
de scholen uitgingen. Toen lag het
plein voor de winkel bezaaid met
ﬁetsen, stond er een rij van tientallen meters.”
Anno 2006 is het concept Bram
Ladage Verse Patat een franchiseorganisatie met 28 vestigingen. De

meeste vestigingen worden door
franchisenemers geëxploiteerd.
Vele zijn begonnen met een zaterdagbaantje en, door jarenlang mee
te werken, opgeleid en uitgegroeid
tot ondernemers.
Vers
“Bij de zoektocht naar uitbreiding
van de organisatie stuitte ik steevast op te grote winkelpanden. Om
de ruimte in te vullen bedachten
we een tweede formule”, vervolgt Bram. “De eerste Boterham
Express werd in 1999 op HoogCatharijne geopend en bleek direct
een daverend succes. Boterhammen van maïs en viergranenbrood
dat steeds vers wordt afgebakken.
Veertien millimeter dik in plaats
van de normale zeven. Ik heb een
kok zeven verschillende sausjes laten ontwikkelen voor het beleg. Nu
heb je voor € 1,40 een dikbelegde,
verse boterham, daar vind je elders

geen broodje voor. Op de broodmarkt laten we dezelfde formule
los als op de frietmarkt; “alles moet
vers zijn” is ons motto.”
“In 2003 zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met
de RET. Het eerste ﬁliaal openden
we op metrostation Kralingse
Zoom waar alle concepten in één
winkel samen worden gevoerd. De
huidige winkels op metrostation
Beurs en Dijkzigt voeren de Boterham- en Sap Express formule.
Tevens wordt in alle “metroﬁlialen” een uitgebreid assortiment
aan zoet- en koekwaren, melk- en
yoghurtwaren verkocht. Eind
2005 hebben we onze eerste Bram
Drive-in geopend in Vlaardingen.”
Een nieuwe uitdaging voor Bram,
die momenteel samen met zijn
zoon Wesley en neef Rocco, de
bedrijfsvoering in handen heeft.

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

Het strandje
aan de Heyplaat
De jeugd van Delfshaven had direct na 1945 op de
Heyplaat haar eigen strandje. De houten badhokjes en
alle schuttingen en steigers van het zwembad aan de
Koushaven waren in de hongerwinter als brandhout
gebruikt. Met vakantie gaan was te duur en nog geen
mode en de enige mogelijkheid om aan een strandje
te zitten en in redelijk schoon water te zwemmen was
aan de Heyplaat.
De rivier was daar brandschoon.
Ik heb er wel eens een kuitschietende zalm aan overgehouden.
Met onze vrienden brachten
we in de schoolvakanties bijna
iedere dag daar door en hadden zo toch het idee dat we een
beetje met vakantie waren. Met
het veerbootje voeren we over.
Ooit zijn we, om die paar centen
van de veerboot uit te sparen, de
Maas over gestoken met een oude
rubberboot van de Duitse marine.
Oorlogsbuit zo gezegd. Heen was
het een ﬂuitje van een cent. We
staken namelijk over met stil tij,
tussen eb en vloed. Toen we in

de namiddag terug moesten, liep
er een stevige eb. De rubberboot
had al een beetje zijn beste tijd
gehad en lekte lucht. We moesten
om beurten blazen om lucht in het
lekkende compartiment te krijgen.
We moeten toch wel ﬂinke longen
gehad hebben. Als roeiriemen
gebruikten we stukken plank. Dat
we overgekomen zijn, noem ik
nog een wonder. We kwamen bij
de Merwehaven terecht en zijn
van daar langs de wal weer naar
de Koushaven gescharreld.
Bruine bonen
Van mijn ouders mochten we een

zelfgemaakte strandtent van voor
de oorlog gebruiken. De tent was
gemaakt van gestreept markiezendoek, de tentstokken waren van
hout, en zaten aan elkaar gestoken
met stukken afgezaagde pijp van
een oude ﬁets. We hebben er ooit
een nacht van zaterdag op zondag
mee doorgebracht op het strandje.
Van ons moeder kregen wij een
zak oude bruine bonen mee. Na
6 ½ uur koken op een houtvuurtje kon je er nog niet doorheen
bijten, maar met een ﬂinke lepel
stroop verdwenen ze als sneeuw
voor de zon. We waren niet de
enige gebruikers van het strandje,

natuurlijk kwamen er ook meisjes
die van zwemmen hielden en
menige romance is daar begonnen. Onze tent werd aan het einde
van de dag door de jongedames
gebruikt om zich voor het naar
huis gaan weer aan te kleden.
Het was lang voor de seksuele
revolutie en we waren in die dagen nogal preuts. Misschien toch
netjes opgevoed. Het strandje van
de Heyplaat is net na de oorlog
een gezellig plekje voor dagrecreatie geworden. Hele families
zaten daar heerlijk in het zand van
het zonnetje te genieten. Er zijn
idylles ontstaan en van één stel

weet ik zeker dat zij al heel lang
gelukkig getrouwd zijn. Zoals dat
zo dikwijls gaat zijn we elkaar
later uit het oog verloren. Je krijgt
zelf verkering, raakt verliefd, verloofd, getrouwd en dan bouw je
een andere omgeving om je heen.
Zo zal het bij hen ook wel gegaan
zijn. Toch bekruipt me wel eens
de gedachte om elkaar weer eens
te zien. Vooral met Marietje zou
ik wel weer eens willen praten.
Zij was eigenlijk mijn allereerste
liefde en ik heb het zwaar te pakken gehad van haar. Misschien
leest ze dit.
Harm Jager
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KOM KIJKEN. RUIKEN EN VOELEN BIJ DE
LEUKSTE KAPSALON & BESTE HAARPROFESSIONALS

10% KORTING
OP DE VOLGENDE DAGEN:
DINSDAG

PERMANENTDAG
DONDERDAG

KLEURINGSDAG
(+GRATIS LOWLIGHT)

De Hollandse Nieuwe
is binnen!

WOENSDAG

KNIPDAG
VRIJDAG

FÖHNEN, WASSEN
& WATERGOLVEN

€ 15,-

Openingstijden:
Dinsdag van 08.30 tot 17.30 uur, Woensdag van 8.30 tot 17.30 uur
Donderdag van 8.30 tot 17.30 uur, Vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 8.00 tot 15.00 uur
Rododendronplein 9, 3053 ES Rotterdam, telefoon 010-4180414
Teldersweg 177, 3052 TG Rotterdam, telefoon 010-4187246

Hesseplaats 11b
3069 EA Rotterdam
Telefoon 010 - 286 75 20
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Très Joli breed georiënteerd

Kruidenier Burghart

Kapsalon Très Joli, met vestigingen aan de Teldersweg en op het Rododendronplein in Schiebroek, onderscheidt zich door een klantgerichte, individuele aanpak.
In de salons werkt vakbekwaam, vriendelijk personeel, dat graag voldoet aan de
wensen van de klant.

Vijftig jaar geleden, in 1957, vierde
de kruidenierszaak van Jan Burghart aan de Goudsesingel al het
150-jarig bestaan. Talloze Rotterdammers hebben hun inkopen gedaan bij deze gerenommeerde zaak,
die ook nog een winkel had aan de
Kralingse Plaslaan.

“De gastvrijheid in onze winkels blijkt vooral
uit het ontbreken van de noodzaak een afspraak
te maken. Zowel dames als heren zijn bij ons
altijd welkom en we proberen iedereen zo vlot
mogelijk te helpen. Daarnaast hebben we kwaliteit hoog in het vaandel staan. Het gevolg is dat
we een zeer gevarieerd klantenbestand hebben.
Dames, heren, jong en oud, alles door elkaar.
Zonder te overdrijven kunnen wij zeggen dat we
eigenlijk alles kunnen. Niet alleen knippen, maar
ook kleuren, opsteken en bruidskapsels verzorgen. Dat gebeurt door een team dat uitstekend
samen werkt in een heel plezierige sfeer.”
Service
Aan zelfvertrouwen en enthousiasme ontbreekt

het niet bij de medewerkers van Très Joli. Maar
zij zullen toch zeker ook wel eens een ontevreden klant hebben?
“Natuurlijk, maar in zo’n geval proberen we er
alles aan te doen om het te herstellen en de klant
alsnog tevreden te stellen. Dat is gewoon onderdeel van onze service. Mede daardoor zijn wij
ook niet de allergoedkoopste kapperssalon. Wij
hanteren normale, gemiddelde prijzen en sleutelen daar ook niet al teveel aan. Maar in onze
visie is de prijs niet het belangrijkste. Zaken
als; begrip voor de wensen van de klant, goede
service, een prettige sfeer en, uiteraard, kwaliteit zijn veel belangrijker. Zo krijg je tevreden
klanten en een tevreden klant is de beste reclame
die je je kunt wensen.”

Grondlegger van de ﬁrma was Jan Burghart, die al in de achttiende eeuw vanuit
Middelburg met zijn wafelkraam naar Rotterdam kwam. In 1807 vestigde hij zich in
de Bredestraat in Rotterdam, waarna hij op
de hoek van de Botersloot en de Kaasmarkt
begon met de verkoop van kruidenierswaren.
Rond 1860 importeerde kleinzoon Jan
Burghart zelf diverse levensmiddelen,
waaronder Huntley & Palmers-beschuit,
Smyrna-vijgen, sinaasappelen, tafelrozijn

en Portugese amandelen.
In 1940 werd het bedrijf vernield bij de
grote brand, waarna de zaak werd voortgezet aan de Kralingse Plaslaan en (in 1942)
in een nieuw pand aan de Goudsesingel.
Na de oorlog bloeide het bedrijf weer op
en nam het zijn oude vertrouwde plek in
het centrum van de stad weer in. Voor veel
Rotterdammers was kruidenier Burghart
destijds een begrip en velen zullen er
mooie herinneringen aan hebben.

In het spionnetje
Het is voor mij niet altijd nodig om in het spionnetje te kijken of de wereld veranderd is.
Om dat te weten te komen, spelen ook de gewone dagelijkse dingen mee.
Bij de start van De Oud Rotterdammer stuurde al snel een Australische Rotterdammer
oplossingen van de fotowedstrijd in. Zijn naam had een bekende klank voor mij, maar ik
had toch geen Rotterdamse bekenden in Melbourne?
Enige email-wisseling leverde dé oplossing: hij was m’n buurman geweest in de Boomgaardsstraat tussen 1963 en 1965. Vóór die tijd en daarna hadden en hebben we niets
meer met elkaar te maken gehad.
Nu stond hij enkele dagen geleden, min of meer onverwacht,
voor mijn huisdeur. In gezelschap
van zijn (Engelse) echtgenote,
maakte hij een toertje van twee
weken door Europa. Daarna
moest hij weer down yonder,
want de arbeid wachtte.
Z’n eerste opmerking, dat ik niets
veranderd was, nam ik met een
korrel zout. Hij was namelijk niet
alleen qua ﬁguur ouder geworden, maar ook de omvang was
aanmerkelijk toegenomen. Dat
vertelde ik hem ook, waarop hij
reageerde met de mededeling,
dat het mijn manier van uiten en
toegankelijkheid was. Hij had mij
in alle Spionnetjes herkend, als
de buur die gezellig – en soms
uiterst kritisch – kon weg zitten
ouwehoeren. En wat die oudere
verschijning en de toename betrof: had ik zelf de laatste vijf jaar
nog wel in de spiegel gekeken?
Zijn vrouw maakte daarop maar
een foto om die twee buurjongens
van ruim 40 jaar geleden voor het
nageslacht te bewaren; ik heb dié
foto maar achterstevoren in mijn
slaapkamer gehangen.

Praten
Uit het gesprek met m’n oudbuurman Willem (oh sorry,
destijds wilde hij Pim genoemd
worden. Dat was lekker Engels.
Heden ten dage heeft Willem de
voorkeur, dat doet aan het oude
continent denken), kwam naar voren dat ik altijd zo’n gemakkelijke
prater was geweest. Ja, wie zal ik
zijn om dát te ontkennen?
Als ik denk aan de vriendschap
én de lange gesprekken die ik met
Jan Ras heb gehad, kom ik alleen
maar warme herinneringen tegen.
Zowel zijn 50-jarig huwelijksfeest
in een partycentrum in Capelle
aan den IJssel, als het overlijden en de begrafenis van zijn
lieve vrouw hebben een speciaal
plekje in m’n hart. Jan Ras was dé
brandweerdeskundige in Rotterdam en initiator om één van de
bekende Ahrens-Fox spuitauto’s
voor Rotterdams’ toekomst te
bewaren.
Als chauffeur/pompbediende
heeft Jan o.a. 1940-45 Rotterdam
van een vurige zijde meegemaakt.
Zijn liefhebberij was fotograferen
en tot lang in de oorlog heeft hij

de camera gehanteerd. Bij het
bombardement op Bospolder/
Tussendijken stond hij er vanaf
het begin tussen in, vele mooie
en aangrijpende foto’s zitten nu
in diverse verzamelingen. De
noodzaak om zijn collecties op
één adres onder te brengen, bv
het Gemeentearchief, zag Jan niet
zitten. “Als ik dood ben, zoeken
ze het maar uit.”
Jan is nu enkele jaren overleden,
op zijn begrafenis nam ook oudburgemeester Peper afscheid van
hem.
Fijne gesprekken heb ik ook
mogen voeren met Wim Thomassen. Hoewel hij een geboren
Amsterdammer was, heeft hij
zich in Rotterdam laten kennen

als een man, die alles over had
voor de Rotterdamse haven. In
de jaren ’60 en ’70 van de vorige
eeuw groeiden de bomen nog tot
aan de hemel; Thomassen maakte
daarvan gebruik en ‘verkocht’
Rotterdam all over the world.

door Aad van der Struijs

Zowel met havenbaronnen, als
met havenarbeiders ging hij op
een vriendelijke en persoonlijke
manier om. Het begrip salonsocialist kende hij niet en was zeker
niet op hem van toepassing. In
vele gesprekken met hem, heb ik

mogen leren dat ‘geld’ ook niet
alles is.
Ná z’n vertrek als burgemeester
en zijn verhuizing naar Schoorl,
kwam hij nog regelmatig naar
Rotterdam om ‘iets’ mee te
vieren.

Altijd had hij dan nog wel tijd
voor een praatje.
Ziek
De afgelopen week werd mijn
goede vriend Chris Mark in het
Ijssellandziekenhuis opgenomen.
De nasleep van een verleden jaar
ondergane darmoperatie, zorgde
ervoor dat Chris weer lang en
genadeloos onder het mes moest.
Nu ik deze woorden tik, ligt Chris
op de Intensive Care-afdeling. De
situatie wordt ernstig genoemd.
Wanneer je zo over zijn toestand
hoort, nadenkt over je eigen leven
en kijkend naar de toekomst,
moet je vaststellen dat alles
betrekkelijk is.
Ik adviseer u te luisteren naar
m’n liefste vriendin. Haar motto
is “Eén dag niet gelachen, is één
dag niet geleefd”. Neem daarbij
mijn spreuk “Neem de dag zoals
hij komt” en je kan in het spionnetje blijven kijken.
Spionneur
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Stoomtreinrit naar
Limburgse Miljoenenlijn
Zaterdag 8 juli 2006 kunnen belangstellenden vanaf Rotterdam en
Tilburg een dagje met een stoomtrein naar Zuid-Limburg. De rit is
georganiseerd door de Stoom Stichting Nederland (SSN) uit Rotterdam.
ZLSM-museumstation in Simpelveld
bereikt, waar reizigers kunnen genieten
van de vele activiteiten, die de ZLSM
die dag heeft georganiseerd. Aan het
begin van de avond wordt de terugreis
aanvaard.
De kosten van de stoomtreinrit bedragen
€ 65 voor volwassenen en € 45 voor kinderen. Meer informatie en inschrijven:
www.stoomstichting.nl.
Tel: 010-2829282

Oproepjes
Ridderspoorstraat
Wie kan mij helpen aan een foto of ansichtkaart van de Ridderspoorstraat 25, waar ik
heb gewoond. Onder ons woonden Kees en
Catharine Spoel en naast ons de familie Van
Rijn. Daar hebben wij tijdens het bombardement geslapen, omdat mijn moeder alleen zat
met drie kinderen nadat mijn vader twee jaar
eerder was overleden.
Ik hoop dat er nog iemand is die ons kent uit
de Ridderspoorstraat en mij kan helpen.
Ria van Stein
Bramantestraat 107
3066 BJ Rotterdam
010-2201654
----------------------------------------------------Bakker
Wie kan mij iets vertellen over een voorval dat
ik in mijn jeugd meemaakte?
Aan het eind van de oorlog was ik vijf jaar en
woonde in de Boudewijnstraat. Ik zat voor het
raam van ons benedenhuis en zag de bakker
met zijn kar aankomen. Hij stopte aan de overkant en opende voorzichtig zijn klep, terwijl er
al huisvrouwen om hem heen stonden. Plotseling kwamen er enkele mannen die de bakker
neersloegen en zijn kar leeg stalen.
Mijn vraag is nu of er nog mensen zijn die zich
dit voorval herinneren en mij hier nog iets over
kunnen vertellen.
Wil Verheezen-van Daele
Memlingstraat 20
2923 XS Krimpen aan den IJssel
----------------------------------------------------Charlois
Ik ben een geboren Rotterdammer en opgegroeid op Charlois bij pleegouders. Ik leefde
onder de naam Tonnie Kamermans. Vriend
Cox heb ik als rotjong gekend, net als Patricia,
Yvonne en al de Rotterdamse sterren van de
radio.

Nu zoek ik mijn jeugdvrienden en –vriendinnen, waarvan ik nog heel wat namen ken.
Of zij er nog zijn is de vraag. Van mijn eerste
vriendin, Alie Dubbel uit de Jaersveldstraat,
weet ik dat zij er niet meer is. Haar vader was
koster in de kerk van Charlois en haar zus
werkte bij Pluvier motoren op Sluisjesdijk.
Andere namen zijn; Arda Timmer, dochter
van bakker Timmer, die woonde op de
Wolphaertsbocht, hoek Dokstraat. Zij was,
net als ik, geboren op 17 februari en had een
blauw en een bruin oog. Alex Groenendijk,
zoon van de kolenboer met een hele klus
broers en zusters, woonde in de Zuidhoek en
is broodbakker geworden. Berry Klomp (zijn
zusje is na een vakantie overleden) woonde in
de Huismanstraat. De tweeling Admiraal uit de
Bakkerstraat van de kruidenier. Sonja de Reus
die later Jopie van Lopik heette en Jopie Franken uit de Verboomstraat vierhoog. Onze Doris
Day, Jopie van Rezen uit de Jaersveldstraat,
Nel van Vliet en Carola Kaptein, van slager
Kaptein, Alie Nuchtere en Joepie van de Wel,
Leen Fase en Anton van Buren naast de koekjesfabriek van Dor en Cobie Elbers en Klaas?
de Groot van de meubelstoffeerder uit de
Zuidhoek. Arie en Anneke Punt, hij was brandweer, zij verpleegster in Katwijk zeehospitium.
Connie van Gemeren uit de Tapuitstraat, vlakbij
meester Vermeulen, met haar twee vlechtjes.
Wij waren heel verliefd op elkaar.
Hiermee is het lijstje nog niet vol, want ik ken
nog een Bennie en Silvia van de Kaatsbaan en
nog veel meer.
Ik hoop dat er reactie op dit verhaal komt, ik
zal nog wat nostalgie naar boven borrelen en
dat hoor je dan of lees je wel in ONS BLAD.
Ton van Giessen
Hoofdweg 168
9695 AS Bellingwolde
tel. 0640261445

EEN BIJZONDER CADEAU!!
Deze prachtige BEWAARBOX is te koop in
diverse winkels of te bestellen bij De OudRotterdammer.
Wilt u de BEWAARBOX bestellen, maak dan
€ 13,70 (incl. € 3,75 verzendkosten) over
op giro 4220893 t.n.v. de Oud-Rotterdammer te Nieuwerkerk a.d. IJssel. Vergeet niet
uw naam en adresgegevens te vermelden.
De BEWAARBOX is ook te bestellen via
internet: www.deoudrotterdammer.nl

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

Schoenmakerij Agterberg
Rodenrijselaan 54

Edah
WC Raadhuisplein

Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
Middenbaan Noord 47
Kantoorboekhandel Voskamp
Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee
Binnenban Hoogvliet
DA Drogisterij
In de Fuik

Boekhandel De Korf
WC De Korf
Spar
Stad en Landschap
Wijkgeb. Gouden Regen
Gouden Regen
Super de Boer
Raadhuisplein 87
’t Kaerthuys
Cascade 1
Super de Boer
De Korf 8
Crimpenersteyn
Zandrak

Pernis
Wijksecretarie Pernis
Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis
Pernis
Rozenburg
Activiteitencentr. Het Anker
Ln van Nw Blankenburg 13
Gemeente Rozenburg
Jan van Goyenstraat 1
Bibliotheek Rozenburg
Molenweg 20
Woon- en zorgcentrum
Het Baken
Grote Stern 2
Brielle
Boekhandel Van Maerlant
Voorstraat 30
Hofland Eurotuin
Kloosterweg 20
Albert Hein
Slagveld 2-3
Plantage
Plantageweg 4
Oostvoorne
Albert Heijn
Stationsweg
Edah
Stationsweg
Infolantoor Kruininger Gors
Spijkenisse
Bibliotheek Spijkenisse
Breeweg 2
Metroshop
Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard van Putten
ziekenhuis
Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000
Vlinderveen 434
Edah
Winterakker 21
Nieuwstraat 161
Konmar Superstore
Sterrenhof 18
Super de Boer
Hadewychplaats 32
Vlaardingen
Bibliotheek Vlaardingen
Waalstraat 100
Vlietland Ziekenhuis
Vlaardingen
SGZ Zorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
Zorgcentrum De Meerpaal
Willem de Zwijgerlaan 2
Wijkcentrum Holy
Aristide Briandring 90
Albert Heijn
De Loper 85
Maassluis
Bibliotheek Maassluis
Uiverlaan 18
Konmar
Koningshoek
C 1000
Lang Boonestraat 31
Albert Heijn
Mesdaglaan 199
Bottelier Zonneveld
Mesdaglaan 231
De Vloot
De Vliet
Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis
Stadsplein
Bibliotheek
Stadsplein 39
Nic Visser
Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis
Capelle a/d IJ
Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek
Nachtegaalstraat 8

Hellevoetsluis
Bibliotheek Hellevoetsluis
Woordbouwerplein 1
Eetcafé ’t Verschil
WC De Struytse Hoek
Albert Heijn
Evertsenplein 68
WC De Struytse Hoeck
Plusmarkt
Branding
Plusmarkt Trommel
Moriaanseweg 46
MCD
Forel 2E
C1000
Konmar
WC De Struytse Hoeck
Spar
Oudenhoorn

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

Bachplein
Bristol
Nieuwe Passage 6
MIRO Tabak
Rubensplein 6a
J & L Supermarkt
Mesdaglaan 14
Tabaksshop Nathalie
’s Gravelandseweg 559
Maas Tabacco
Hoogstraat 168
Vlietland Ziekenhuis
Burg. Knappertlaan
Bleiswijk
C1000
Dorpsstraat 29
Bibliotheek Bleiswijk
Nachtegaallaan 4
De Leeuwerik
Leeuwerikstraat 4
Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice
Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum
Smitshoek 18
Overige
Bibliotheek
Hendrik-Ido-Ambacht
Hoge Kade 52
Bruna
HI Ambacht
WC De Schoof
Bibliotheek Barendrecht
Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34

Barendrechtcentrum
Zorgcentrum Borgstede
Marjoleinlaan
BarendrechtCarnisselande
Dienstencentrum
Waterpoort
Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
Avenue Carnisse 95
Albert Heijn
Carnisse Veste
Primera
Carnisse Veste
Hans Anders
Carnisse Veste
Ridderkerk
Bibliotheek Ridderkerk
St Jorisplein 77
Bibliotheek
Reyerweg 62
Bibliotheek
Maaslaan 2
Boekhandel Sanders
Amerstraat 18
Drogisterij A. Flach
Dillenburgplein 12
Super De Boer
Ridderhof 72
Super De Boer
Vlietplein 191
Super De Boer
Dillenburgplein 5
Gemeentehuis Ridderkerk
Koningsplein 1
Zevenhuizen
Bibliotheek Zevenhuizen
Dorpsstraat
C 1000
Dorpsstraat 129
De Zevenster
Leliestraat 3
Dierenkliniek
Zuidplasweg 1a
Schiedam
Bibliotheek Schiedam
Stadserf 1
Bibliotheek

De Oud
9,95

De bewaarbox is verkrijgbaar bij:
Rotterdam:
Rotterdam Store, Spaanse Poort 26
Boekhandel Van Rietschoten, Keizerswaard 8
Van Rietschoten Office Point, Keizerswaard 26
Kantoorvakhandel van Landegem, Walenburgerweg 114
Tabac&Gifts, Van Beethovensingel 30
Tabac&Gifts, Rododendronplein 5a
Multishop Boden, Binnenhof 21

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.

Capelle a/d IJssel: Boekhandel Nic Visser,
Centrumpassage 45-49.
Hoogvliet: Boekhandel Voskamp, Binnenban.
Brielle: Bruna, Voorstraat 30,
Maassluis: Boekhandel Koningshoek,
Koningshoek 15-16.
Oud-Verlaat: Dijkshoorn, Wollefoppenweg 101.
Krimpen a/d IJssel: Boekhandel de Korf

Colofon

Onder het motto ‘SSN Miljoenen
Expres’ wordt een bezoek gebracht aan
de open dag van de Zuid-Limburgse
Stoomtrein Maatschappij (ZLSM). De
eigen stoomtrein van de SSN, getrokken
door stoomloc 01 1075 en voorzien van
historische eerste klas rijtuigen, vertrekt
rond 8.00 uur vanaf Rotterdam Centraal.
Tijdens een tussenstop, anderhalf uur
later in Tilburg, kunnen reizigers uit het
zuiden van Nederland nog instappen.
Via Eindhoven en Kerkrade wordt het
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TANTE POST(BUS)

- Baardsestraat 34 -

Het Witte Dorp
Mijn ouders woonden van 1924 tot 1958
in de Baardsestraat in het Witte Dorp. Ik
herken veel van de namen die in een vorige
krant stonden, zoals Houtkamp, Veldhuis,
Baaij, Mulder en Gekke Dirk.
In 1945 verhuisde ik naar de Wielewaal,
maar in 1950 keerde ik terug in het Witte
Dorp en heb daar tot 1961 weer gewoond.
Doordat mijn man bij het loodswezen
werkte, kregen we een woning langs de
Waterweg in Hoek van Holland, maar
die mooie jonge jaren in het Witte Dorp
vergeet ik nooit.
D. van de Ham
Hoek van Holland
-----------------------------------------------Geachte heer Zagwijn,
Uw ingezonden stukje in tante post(bus)

betreffende de pianist in de gastronoom
Jack Wilson (Werson,was zijn eigen naam)
verwart u met Jack Bulterman van de Ramblers (jazztrompet en arrangementen). Dat
was een jazztrompettist. Jack Wilson had
niets met jazz, maar speelde en zong het
liefst Nederlandstalig. Zeer bekend, zeker
in de Gastronoom was zijn ,,Adam had
geen moeder etc,, dat hij iedere zaterdag
meerdere keren op verzoek zong. Cor de
saxofonist was alleen maar donker als hij
in de zon had gelegen. Ik weet dit, doordat
wij ‘s zaterdags na 11 uur, als de verenigingen hun ‘Bal na’ hadden, met Jack
optraden. Veel verenigingen hadden na hun
toneelavond ‘Bal na’ van 11 tot 1 uur.
Wij hadden (mijn vriend en ik) een
showtapdansduo The Pibo’s (de Pi van Piet
en de Bo van Bob Schelling) en waren bij

veel avonden zeer gezien, ook door ons
optreden tijdens de E55, u waarschijnlijk
wel bekend.
Omdat Jack in de Gastronoom tot 11.00
uur moest spelen en de balavonden meestal
om 11.00 uur begonnen, kwam hij meestal
te laat, hij maakte het dan weer goed met
“ik ben nog even een verrassing voor jullie
op wezen halen”.
Tot zover nog iets over de van oorsprong
Poffertjestent De Gastronoom.
Piet Hoofdman en
duomaat Bob Schelling
---------------------------------------------------Pesten
Ik ben in 1917 in de Rubroekstraat geboren
en heb zes jaar op school gezeten in de
Isaäc Hubertusstraat bij mijnheer Kamp,
meester Regeer en de juffen Tom en Vis.
Ik ben benieuwd of er nog leerlingen leven
uit die tijd.
Als ik ’s morgens naar school ging, kwam
uit de goten langs de Rotte de stoom van
de Heineken brouwerij. Op school werd
ik vaak gepest door Arie Vielvoje. Hij zat
achter mij en trok aan mijn haren of riep
mij en dan had hij zijn vinger in de inkt
gedoopt, waardoor ik, als ik omkeek, de
inkt in mijn gezicht kreeg. Als ik er wat
van tegen de meester zei, kreeg ik buiten
op mijn donder.
’s Winters maakten we een glijbaan waar
je alleen met klompen op mocht. Als het

glad was, gleden de paarden uit op de
Zaagmolenbrug en dan stonden wij daarbij
te huilen.
Mijn vader liep met een mooie ijswagen
door Crooswijk, waar het, met de vele
draaiorgels, erg gezellig was.
Mien de Zanger
---------------------------------------------------Gevonden juweeltje
Loes van Maasakker spreekt in haar reactie
op ‘het gevonden juweeltje’ over het
kippenvel dat zij kreeg bij het beluisteren
van de orgelmuziek, maar niemand spreekt
over de man die deze mooie muziek aan
het orgel ontlokte.
Er waren destijds twee bekende bioscooporganisten (ook Luxor en het Prinsestheater hadden een bioscooporgel), te weten
Joop Walvis en Louis Zagwijn. Volgens
mij bespeelde de heer Zagwijn het Colloseumorgel. Hij was ook een verdienstelijk
kunstschilder. Daar kwam ik achter toen ik
2,5 jaar geleden een aanleunﬂat betrok in
De Roo van Capelle, waar de heer Zagwijn
zijn laatste jaren doorbracht. Hij exposeerde in de hoofdingang van De Roo. De
man is niet meer; waar zouden de tientallen
prachtige schilderijen zijn gebleven?
B. Val
Capelle aan den IJssel
---------------------------------------------------Klimop
Wat een leuk artikel over de meisjesclub

Klimop! Ik heb zelf nog leuke herinneringen uit 1963. Wat ik mij vooral herinner
is mijn slaapplaats in de schuur van de
boerderij. We sliepen heerlijk op met stro
gevulde matrassen. Ik lag echter achter
een deur, waaronder een ﬂinke tochtstrip
geen luxe was geweest. Van de tocht had
ik echter weinig last, maar wel van het
ongedierte dat in mijn bed kwam. Het
was maar één nachtje, want ik mocht snel
ergens anders gaan liggen.
Verder denk ik aan het wachten in de rij
voor het toilet, de geur van versgezette
thee en de boterhammen met hagelslag.
Ik ging altijd samen met mijn zusje op
kamp. Zij was slaapwandelaar en stond ’s
nachts op om haar schoenen te zoeken. De
leiding ving haar op en bracht haar terug
naar bed.
Zelf heb ik ook op de Claraschool gezeten
en de naam van juffrouw Schuurman zegt
mij wel iets. Zij vertrok naar Argentinië
waar haar echtgenoot vandaan kwam.
Zoiets maakt indruk op die leeftijd. Haar
zus Mariët zat bij mij in de klas. Ik vraag
mij af hoe het haar is vergaan in dat verre
land. Zoals ik ook nieuwsgierig ben naar
andere meisjes van de club. Waar zijn zij
gebleven? Agaath, Annelies en Ellen Roessen, Carla Janssen, Petri Zevenhuizen,
Ellie Stassen en Bep van der Wal?
Els van der Vlugt
Capelle aan den IJssel

Puzzel mee en win !!!
Het aantal trouwe inzenders van de oplossing van de puzzel in De Oud-Rotterdammer
is enorm. Ook op de puzzel van 30 mei stroomden de oplossingen via internet en de
postbus binnen op de redactie. Uit al die oplossingen trekken wij elke keer een aantal
winnaars uit zowel de per email als de per post binnengekomen inzendingen. De juiste
oplossing luidde deze keer ‘Stad van Euromast en Brienenoord’.
De volgende tien winnaars kunnen binnenkort de mooie CD van Café Rotterdam
tegemoet zien:
B. van Dalen, Zwijndrecht
E.P. Büttner, Schiedam
H. van der Linden, Hoogvliet Rt
Walter Keemink, Vlaardingen
J. Zijdenbos, Hendrik Ido Ambacht

M. Singeling, Krimpen aan den IJssel
B.C. de Voogd-van Tielen, Maassluis
C.L. Markus-Manteau, Numansdorp
S. Moulijn, Capelle aan den IJssel
E. van der Boom, Ridderkerk

Horizontaal
1. mannelijk beroep; 7. bijzonder goed en zwaar opgeleide militair; 13. Spaanse uitroep;
14. behaagziek (ijdel); 16. bid (Lat.); 17. neerslag; 20. kerel (vent); 21. ellende (kwelling);
23. wijfje van het huishoen; 24. vlees aan stokje geregen; 26. gespitste mond; 28. woonboot; 29. vogel van de familie der kraaien; 31. onder andere (afk.); 33. kippenprodukt; 34.
voedingsmiddel bereid uit het merg van sommige palmsoorten; 35. waterplant; 37. ferm
(potig); 40. kledingstuk; 41. persoonlijk voornaamwoord; 43. Europese rekeneenheid (afk.);
45. wandversiering; 46. duivenhok; 47. jongensnaam; 48. slaginstrument; 50. militaire
politie (afk.); 52. ondernemingsraad (afk.); 53. brandstof; 55. Amsterdams peil (afk.); 56.
plaats in Nederland; 57. United Kingdom (afk.); 58. grauw (flets); 60. eerwaarde vader
(afk.); 61. en andere (afk.); 62. ceintuur; 64. openbaar ministerie (afk.); 65. bloeiwijze;
67. plaats in Gelderland; 69. nieuw (in samenstelling); 71. muzieknoot; 72. zoen; 73. deel
van fiets; 75. familielid; 77. tot lange strengen in elkaar gedraaid hennep; 79. lidwoord; 80.
langspeelplaat (afk.); 82. soort groente; 84. vrouwelijk schaap; 85. militair hoofddeksel;
87. zachte metaalsoort; 89. losse wollen mouw; 90. zeer zware storm; 92. Scandinavische
muntsoort; 94. militair schouwspel; 96. tijdperk; 97. met een bezem of borstel reinigen;
99. aangesloten bij een vereniging; 100. iemand die een vereniging met geldelijke bijdrage
steunt; 101. praktisch beoefenaar van de muziek.
Verticaal
1. licht (voor vuurwapens) ontplofbaar mengsel; 2. tenen of ijzeren band om vaatwerk; 3.
Engels bier; 4. reukorgaan; 5. maanstand (afk.); 6. plaats in Italië; 7. oud Nederlands betaalmiddel; 8. deel van bijbel (afk.); 9. schijf (part); 10. ledemaat; 11. vervalsing (imitatie); 12.
akte (bul) schriftelijke getuigenis; 15. vogel; 18. Nederlandse investeringsbank voor ontwikkelingslanden (afk.); 19. wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (afk.); 21. steen;
22. ernstig; 25. valies; 27. sterk ijzerhoudende grondsoort; 30. uitloper (eerste beginsel);
32. plaats in Nederland; 34. enkelspel (alleen); 36. de oudere (Lat. afk.); 38. voorzetsel;
39. boomsoort; 40. muzieknoot; 42. marktstalletje; 44. aker (puts); 46. oogvocht; 47.
boomvrucht; 49. familielid; 51. Nederlandse voetbalclub; 52. lofdicht; 54. werkschuw; 58.
afgewerkt (voleindig); 59. tussen heet en koud; 62. lichaam van een schip; 63. openbare
bekendmaking van een partij; 66. spil; 67. erbium (scheik. afk.); 68. eminentie (afk.); 70. en
omstreken (afk.); 72. het jong van hoenders; 73. intens (vurig); 74. Electric Licht Orchestra
(afk.); 76. grote oorlogsvloot; 78. gehoororgaan; 79. naaldboom; 81. meisjesspeelgoed;
83. explosieven opruimingsdienst (afk.); 85. wrok (rancune); 86. moederkonijn; 87. kleiachtige grondsoort; 88. Spaanse schilder; 91. grote bontgekleurde papegaai; 93. rijksgrens
(afk.); 95. jongensnaam; 97. vrije universiteit (afk.); 98. heden.

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 22 JUNI 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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HET WK IS NOG NOOIT ZO SPANNEND GEWEEST!

Bij elk WK doelpunt*
geven wij een extra
Mystery Prijs weg!
*uitgezonderd penalty’s na de verlenging

Openingstijden:
ma t/m do van 09.00 - 00.00 uur
vrij t/m za van 09.00 - 01.00 uur
zondag van 11.00 - 00.00 uur
Op feestdagen kunnen
de openingstijden afwijken.

Oude Binnenweg 59, Rotterdam
Toegang gratis, minimum leeftijd 21 jaar

Echt een bezoekje waard!

,ÌÌiÀ`>ÃV ÊV Ì°°°

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!
Deelbaar en
verrijdbaar....

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

TAXI

GEEN VERVOER?
UNIEKE GRATIS TAXISERVICE
Bij aankoop van een complete comfort ledikant

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!
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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

