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Kralingse Bos drie dagen lang luidruchtige en bandeloze jongerencamping
Het was eind juni 1970 niet de vraag
of we er bij moesten zijn, maar hoe
we dat voor elkaar moesten krijgen.
Het grootste popfestival dat ooit in
Nederland is gehouden, vond min of
meer plaats in onze achtertuin, het
Kralingse Bos, en kende een afﬁche
met daarop voor die tijd tonaangevende bands en artiesten als Al Stewart, Canned Heat, Country Joe, Dr.
John, Jefferson Airplane, Pink Floyd,
Quintessence, Santana, Soft Machine, The Byrds, The Family, The
Flock, T-Rex en van eigen bodem
CCC Incorporation, Q 65, Solution,
Super Sister, de Bintangs, Bismarck,
Ekseption, Focus en de Oscar Benton Blues Band.
Een aantal had een jaar eerder al met succes opgetreden tijdens het roemruchte
Woodstock-festival in Amerika en de verwachtingen voor het Holland Pop Festival,
zoals het ofﬁcieel heette, waren hooggespannen. Maar hoe kregen we ze te zien, want een
toegangskaartje voor het driedaagse festijn
hadden we niet, daar we 35 gulden te gek
vonden, of liever gezegd hadden we dat er
niet voor over. Was veel geld voor die tijd.
Maar wat dan? Er zat niets anders op dan
stiekem naar binnen te piepen, maar dat zou
ook niet meevallen, want het hele festivalterrein was afgezet met hoge hekken.
Toch togen wij op de eerste dag welgemoed
naar het bos, met in het achterhoofd dat we
wel ergens over het hek konden klimmen. Al

snel zagen we in dat dat een kansloze missie
was. De organisatie had zelf een ordedienst
ingesteld, die het overklimmen verhinderde,
of je bij kop en kont oppakte en weer buiten
de hekken deponeerde.
Eigenlijk restte maar één weg en dat was via
het golfterrein aan de Kralingseweg en dan
een smal slootje over. Kennelijk ging men er
van uit dat niemand op deze manier stiekem
op het terrein zou komen, want hier stond
geen hek.
Boze golfers
Snel een vaarboom gehaald die als polsstok
moest dienen om het slootje over te steken. In
een spurt vlogen we de golfbaan op, waar we
niet onopgemerkt bleven. Binnen de kortste
tijd hadden we een horde boze golfers achter
ons aan en tot overmaat van ramp had ook
wijkagent Jaap van Beek ons in de smiezen
en zette op z’n bromﬁets de achtervolging in,
hetgeen een ramp was voor de golfbaan. Daar
konden wij niet mee zitten. We liepen voor
wat we waard waren om zo snel mogelijk
over het slootje in veilige haven te komen.
Kennelijk had niemand er rekening mee
gehouden dat via deze kant het festivalterrein
betreden zou worden door onbevoegden, want
ons werd geen strobreed in de weg gelegd.

Wat onwennig stonden we aan de bosrand,
verbaasd over zoveel geluk. Snel gingen we
op weg naar het podium, dat aan de andere
kant lag, ter hoogte van de molens aan de
Kralingse Plas en naast de bosvijver. Af en
toe keken we wat schichtig om ons heen, of
niemand van de ordedienst ons gedrag zou
opvallen. Dat was niet het geval, zodat we
ongehinderd ons pad konden vervolgen. Wel
was het oppassen om niet te struikelen over
een in de haast opgezet tentje, een slapende
festivalganger, of een vrijend paartje.

Tieten
Wat het ook al niet gemakkelijk maakte,
waren al die blote tieten, die onze aandacht
trokken. Want dat was ook ‘Kralingen’. Veel

bloot, seks en drugs. Dat laatste dreigde voor
gebruikende festivalgangers nog een vervelend staartje te krijgen. Wat was er aan de
hand? Buiten de omheining stonden opvallend
veel mensen foto’s te maken van festivalgangers en al snel werd duidelijk dat die foto’s
niet bestemd waren voor de familiealbums,
maar dat het agenten in burger waren, die op
deze manier dossiers wilden aanleggen van
drugsgebruikers. Later is dit materiaal alsnog
vernietigd
Maar goed, het ging om de muziek, hoewel
het randgebeuren soms de boventoon voerde.
Zo moest je toch minimaal één keer piemelnaakt in de bosvijver hebben gezwommen.
Over de muziek kon je kort zijn: technisch
abominabel, maar daar heb ik nooit iemand
over horen klagen. We waren erbij geweest
in 1970, bij de grootste muziekhappening
ooit in Nederland. En dat telde. Nadat
zondag de laatste klanken van Pink Floyd
waren weggestorven en de ongeveer 100.000
bezoekers weer op huis aan gingen, mochten
de medewerkers van de ROTEB bezit nemen
van het bos om alle rommel op te ruimen, die
was achtergebleven na drie dagen ongeremd
feestvieren.
Peter van Zwienen

Pagina 2

Dinsdag 27 juni 2006
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Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.

TANTE POST(BUS)
Bomen planten
Mijn schoonvader Bram den Ouden ging
naar de Openbare Lagere School in de
Schoterbosstraat 114, waar hij in de zesde
klas, op 2 april 1928, boom nr A175 in het
Kralingse Bos heeft geplant. Wethouder L.
de Groot van Onderwijs en Volksontwikkeling hield op ‘Den eersten Rotterdamschen
Boomplantdag’ en toespraak en alle leerlingen kregen een kopie van het plantlied en
‘de tien gulden regels voor den planten’.
De tekst van het Plantlied (op de wijs van
‘Waar de blanke top der duinen’) luidde:
’t Is vandaag een dag van vreugde
Want er wordt een bosch geplant
En een deel van deze arbeid
Wordt verricht door onze hand
Daarom zing ik blij vandaag
‘Kleine boom, ik plant je graag’
Vele korrels vormen ’t zeestrand
Vele droppels d’oceaan
En zoo zal uit vele boomen
Eens een heerlijk bosch ontstaan
Daarom zing bij dit werk
‘Kleine boom, wordt groot en sterk’
Als wij later mogen wandlen
In een heerlijk lustwarand
En al forsche eiken vinden
Boompjes thans door ons geplant
Wordt door ons ook ’t woord gehoord
‘Wat men doet, brengt vruchten voort’.
G. den Ouden
Valeriusrondeel 285
2902 CH Capelle aan den IJssel
------------------------------------------------

Geschift
Ik heb, na 40 jaar, weer contact met een
oude kameraad uit de straat, de Zuidhoek.
Toen ik met hem had gesproken, dacht ik
aan die tijd dat de Waalhaven onze speeltuin
was. Op zondag was het een gewoonte te
gaan wandelen met een koppel jongens.
Het gaf niet hoe we liepen en hoe lang het
duurde was ook geen punt.
Zo liepen we van Charlois rond de Waalhaven naar Heiplaat en stapten daar op de
veerboot naar Delfshaven en liepen dan van
daaruit naar de Maastunnel, of als de tijd
tekort was, stapten we af op Sluisjesdijk.
We liepen ook door de tunnel en over de
Maasbrug via Katendrecht en de Brielselaan
naar de Zuidhoek.
En wat we deden ondertussen? Nou niks,
alleen maar ouwehoeren met elkaar en meiden kijken, die we, bij wijze van tijdverdrijf,
waardeerden met een cijfer van 1 tot 10.
Het is zo jammer dat de kinderen van nu
dat niet meer (kunnen?) doen, ook mijn
kleinkinderen niet. Als ik vraag waarom zij
dit niet doen, zeggen ze meestal: “Ik ben
niet geschift! Zo’n rotstuk lopen voor niks,
kom nou!”
Wat sneu nou dat de opa’s en oma’s toen al
niet goed in de bol waren, maar we genoten
er wel van. Nou, ik schrijf nog wel eens wat
een andere keer. Waarom niet, immers, eens
een gek altijd een gek, maar het is zo ﬁjn te
kunnen zeggen, mijn jeugd was mooi en ik
kijk er graag op terug.
Tonnie (Kamermans) van Giessen
--------------------------------------------------Dansen in de jaren vijftig
Dansen heb ik geleerd na de bevrijding,
tijdens de talloze feesten die overal gevierd
werden. Echt dansles kreeg ik in 1950, bij
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dansschool Van der Linden aan de Jonker
Fransstraat. Later is deze verhuisd naar het
doveninstituut in de straat tegenover het
oude LUXOR.
Heerlijk dansen op muziek van Victor
Silvester. Ik herinner mij dat daar jongens
en meisjes van Katendrecht kwamen. Op
een zekere Aad was ik hevig verliefd. Ik ben
benieuwd of er nog iemand is die zich deze
dansschool herinnert.
Later gingen wij op zondagavond vrij
dansen bij De Klerk en op zondagmiddag
naar Parkzicht waar je bij goed weer ook
buiten kon dansen op muziek van geweldige
orkesten. Dancings uit die tijd; Habanera,
later Cascade en Ambassadeur. In de zomer
gingen we in het weekend op de ﬁets naar
Rockanje, waar we ‘s zaterdagsavonds
dansten in Marion. Ook gingen we met de
trein op zondag naar Hoek van Holland, om
‘s middags te dansen in Zeezicht.
In die periode heb ik zoveel mensen leren
kennen, waaronder mijn man, Jan Hogerheide, die helaas vorig jaar is overleden.
Misschien denk ik daarom veel aan deze
tijd. Mijn hoop is dat er nog mensen zijn,
van rond de zeventig, die van deze tijd iets
weten.
Op dit moment ben ik nog steeds met
dansen bezig en wel Formatiedansen, wat ik
met veel plezier doe.
Een groot compliment aan de uitgevers van
De Oud Rotterdammer. Iedere keer kijk ik
weer uit naar de volgende editie, vooral de
stukjes van Gerard Cox, zo Rotterdams, zo
herkenbaar.
Annie Hogerheide-de Ruijter
Hudsonbaai 78
2904 BG Capelle a/d IJssel
e-mail: j.hogerheide@kpnplanet.nl

Klikgebit, dé oplossing voor een loszittende prothese

Wilgenplas
Wij woonden vroeger in Hillegersberg in
de Prins Mauritsstraat, thans Baroniestraat
geheten, want namen van het koningshuis
mochten niet van de Duitsers. Ik ging met
mijn moeder naar de Wilgenplas, maar
ik kan mij niet herinneren of wij lopend
gingen. Ik weet nog wel dat er een truck
met oplegger reed, waarop banken waren
bevestigd, met open zijkanten en een overkapping. Wij noemden dat de ‘bankenwagen’. Bijgaand
een fotootje
van een neef
van mij in het
Röhnrad waarover de heer
Sauvangsjo
schreef.
W. van Bohemen
Hulk 28, Brielle
----------------------------------------------------Cora Okhuizen-Zuurveld
We lezen jullie krant heel graag en het was
erg leuk toen ik een stukje las van Cora
Zuurveld over de Boulevard Zuid. Cora zat
bij mij op de kleuterschool bij juffrouw Van
Noortwijk in de Polderstraat. Later zaten
we op de meisjesschool Zonnegloren aan de
Hillevliet bij juffrouw Van de Velde naast
elkaar in de klas. Ik heb vier schoolfoto’s
gevonden waar we op staan, misschien vindt
zij het wel leuk deze te hebben. In mijn
poesiealbum staat nog een versje, deftig
ondertekend door Cornelia M.S. Zuurveld.
Wat een leuke herinneringen.
Ria Bontenbal-van Wijngaarden
Rijnsingel 527
2987 SW Ridderkerk
email: bontenbal@veteranen.nl

Geachte redactie,
Allereerst wil ik u meedelen dat ik uw blad
met veel plezier lees. Het is soms heerlijk
over die “goeie ouwe tijd” te lezen. Hoewel
“goed”? Alles was natuurlijk niet zo prettig,
zoals sommige mensen het nu zien; maar
goed.
Ook ik heb mijn herinneringen en wel
ﬁjne aan clubhuizen “de Arend en de
Zeemeeuw”, heel bekend in Rotterdam met
in mijn tijd zes clubhuizen.
Mijn tijd was van 1951 tot 1965. Ik heb
als clublid een hele leuke tijd gehad op de
Schiekade met als leiding Bea van Biesum
als hoofd en als leidsters Len de Wild,
Agaath Bos, Corrie van Hees en voor de
jongens Cor van Toledo en Jan Rolaf. In
1956 ben ik zelf als jeugdleidster aangesteld
in de van de Werffstraat.
Hiermee hoop ik wat pennen in beweging
gezet te hebben, want ik ga een site beginnen met verhalen over “de Arend”. Geen
site door mij, maar door leden-oud-leden en
misschien wat oud-leiding!
Als mensen willen reageren en een leuk
verhaal hebben over hun tijd kunnen zij die
mailen naar a.de.boek@hetnet.nl, liefst met
foto’s.
Of, als zij niet in het bezit zijn van een
computer, zij kunnen hun verhaal (het
liefst natuurlijk met foto’s) sturen naar A.
van Wingerden, Adrianalaan 258, 3053ZJ
Rotterdam.
Bellen kan ook 010-2183638.
Krijg ik mooie verhalen, stuur ik er ook naar
De Oud Rotterdammer natuurlijk!
A. van Wingerden-de Boek

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

- 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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Spelen aan de waterkant
De Maashaven in het begin van de zestiger jaren. Zaterdag was nog een gewone werkdag en ik moest een
bezoek brengen aan een Italiaans zeeschip om de levering van stookolie te bespreken. Ik reed in die tijd met
een Austin Mini. Dat autootje was zo klein en laag op de
grond, dat je maar een centimeter of twintig boven de
straat zat en het net leek of je in een racewagen zat, al
reed je maar 40 kilometer per uur.
Die Italiaan lag op de palen in de
Maashaven en ik parkeerde mijn
autootje vlakbij het vlotje achter in
de Maashaven. Via een loopbrug
van de wal kon je daarop komen.
Er lagen daar altijd wel kleine
sleepbootjes op werk te wachten.
Zoals gewoonlijk speelde er een
aantal jongens. Ik stond op mijn
gemak te wachten op een roeier
die mij aan boord kon brengen.
Het was schitterend weer en ik
genoot van het zonnetje, leunend
op de reling van de steiger, kijkend
naar het nooit vervelende uitzicht
in de Maashaven. Het was daar in
de jaren zestig altijd een drukte
van belang, de haven lag vol met
zeeschepen waarop graanelevators
aan het werk waren en daaromheen
lagen tientallen kleine motorscheepjes te laden. Een prachtig
uitzicht.
Schrik
Achter mij langs kwamen wat

jongens schreeuwend naar boven
lopen en plotseling drong het tot
mij door dat ik er een miste. Aan de
binnenkant van het vlotje lag een
motorbootje en toen ik goed keek
zag ik daarnaast grote luchtbellen omhoog borrelen. Ik rende
de loopbrug af, stapte aan boord
van de motorboot en probeerde
buitenboord hangend of ik wat kon
grijpen.
Ik kwam niet ver genoeg. Ik
bedacht me niet, maar stapte
overboord met een hand aan de
reling en mijn rechterbeen tegen de
scheepswand onder het berghout in
het water. En ja hoor, hebbes, een
bos haar. Ik trok een hoofd boven
water, maar kon het niet boven
mijn macht krijgen, alleen boven
water houden. Ik begon te schreeuwen en dat werd gelukkig gehoord
door een paar bemanningsleden
van een ander motorbootje dat aan
de andere kant van het vlotje lag.

- Lossen met een stuk of zes spinnen tegelijk. -

Ze kwamen mij te hulp en trokken
het manneke binnen boord; hij
gaf nog maar weinig tekenen van
leven. Mij lieten ze hangen, maar
na nog wat geschreeuw trokken ze
mij ook binnenboord. Het drenkelingentje lag voorover op een leeg
vat en men was hard bezig hem
weer aan het ademen te brengen. Ik
zag dat hij in goede handen was en
liep naar boven, naar mijn wagen,
om wat aan mijn drijfnatte kleren
te doen. Ik trok mijn broek uit en

CCtje Reizen

c foto burosolo.nl

Bereisde Roel zag op zijn tochten
Geweldig veel.
Twee bullebijters vochten
Voor het wijnhuis in een oude Poolse stad,
Terwijl hij juist aan het venster zat.
Zulk vechten, mensen!
Ze verslonden malkander letterlijk.
Bij elke hap ging oor of poot er af
En glad als vet er door.
Ons scheiden kwam te laat,
Wij vonden, op mijn eer,
Het restjen, de staarten, en niet meer…

Cox Column

Dit versje hebt u waarschijnlijk allemaal nog wel geleerd op de Mulo.
Het is van Potgieter, geschreven
zo’n beetje op de helft van de negentiende eeuw, de man die in zijn
verhaal “Jan, Jannetje en hun jongste kind” het nog altijd gangbare
begrip “Jan Salie” introduceerde.
Verder kent u hem wellicht van het
prachtige gedicht over Holland:
Graauw is uw hemel, en stormig uw
strand
Naakt zijn uw duinen en effen uw
velden
U schiep natuur met een stiefmoedershand
Toch heb ik innig u lief o mijn land.
Maar ik wou het over bereisde Roel
hebben, omdat de dichter daar zo

grappig de vloer aan veegt met die
types die, al dan niet in het buitenland, geweldige avonturen belevend
, daar eenmaal weer thuis in geuren
en kleuren van zitten te overdrijven.
Een variatie op het bekende gezegde
zou dan ook kunnen zijn: Wie verre
reizen doet kan nooit z’n bek houen.
Maar het is vakantietijd, en ik
hoop voor u dat u de gelegenheid
heeft korte of langere tijd de neus
eens over de grens te steken. De
kans is groot dat je inderdaad een
paar leuke dingen meemaakt, en
meestal ben je, eenmaal weer terug,
eigenlijk best weer even tevreden
met het reilen en zeilen in eigen
land. Bij terugkomst lijkt ons landje
meestal weer een wonder van orde
en netheid en gezond verstand. Voor

legde hem in de laaiende zon op de
motorkap van de Austin Mini. Ik
kon moeilijk in mijn onderbroek
buiten blijven staan en ging maar
in de wagen zitten. Na een poosje
zag ik beweging op het vlotje.
Gelukkig bleek de drenkeling weer
bij zijn positieven. Hij kwam naar
boven, een beetje ondersteund door
een van de mannen die hem bij
kennis hadden gebracht. Hij huilde,
maar kwam toch naar me toe. Ik
stapte in mijn onderbroek uit de

zolang als het nog duurt natuurlijk.
Ik was zelf eventjes op Sicilië . Dat
gaat natuurlijk het snelst per vliegtuig. Van het reizen door de lucht is
de grootste lol de laatste decennia
natuurlijk wel af. Dank zij onze
terroristische vrienden zijn de veiligheidsmaatregelen, natuurlijk voor
ons eigen bestwil, dermate stringent
dat ik altijd de grootste moeite heb
om mijn goede humeur te bewaren. God helpe je de brug over als
je naar de Verenigde Staten moet,
dan kun je het met een beetje pech
meemaken dat je in je nakie in een
kamertje aan je anus bevoeld wordt.
“Inspektie op holtorren en zakratten” noemden we dat in dienst.
Maar ook bij een Europees vluchtje
moet je door rinkelende poortjes,
herhaaldelijk je paspoort laten zien
en ben je uren kwijt waar je vroeger
gewoon doorliep. (En dan te weten
dat van die mensen die de torens van
New York omver hebben gevlogen
gewoon video’s en foto’s zijn gemaakt, maar ja, even niet opgelet.)
Op Sicilië zaten we in een prachtig
ouwerwets hotel in een oud stadje,
en het was dermate heet dat er van
rondtoeren niet veel terecht is gekomen. Daar is zes dagen natuurlijk
ook te kort voor. Wel een dag naar

wagen en sloeg mijn armen om
hem heen. “Dank u wel, meneer”,
zei hij.
Ik vraag me af wat er van dat manneke geworden is, hij moet nu toch
zo’n 50 jaar oud zijn. Als je dit
soort verhalen opschrijft, merk je
pas hoe snel de tijd voorbij vliegt.
Harm Jager
Spuistroomstraat 17
Hoogvliet Rtd.
Harm_jager@kpnplanet.nl

de Etna geweest, Europa’s grootste
vulkaan. Buitengewoon indrukwekkend. De oude dame is in 2001
nog ﬂink losgebarsten en toen is
de gloeiende lava nog grotendeels
over de toeristische restaurants en
dergelijke aan de voet gestroomd.
En de gids waarschuwde dat het elk
moment weer kan gebeuren, met
soms maar twintig minuten speling
na de eerste waarschuwing, aardschokken en zo. We keken allemaal
wat ongelovig en toen haalde ie
z’n schouders maar op. Verder veel
aan het zwembad geluierd, met een
glaasje Punt e Mes met ijs. Sicilië ,
voor mij onontdekt gebleven. Maar
ik kom er zeker terug.
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Belastinghulp voor iedereen!

Leren meubels spuiten

Voor ons geen kunst!

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?
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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”

FordKa Champion

(ISBN 90-9018243-8)

CiTO
houdt u

Nu tijdelijk € 7.995,-

LIGIER

X-TOO
MOBIEL
ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN

Champion voordeel:
€ 400,-

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

www.ford.nl

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

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

Begrafenissen en crematies
Rotterdam e.o.
Dag en nacht
bereikbaar

*Geregistreerd uit voorraad

FordRotterdam
Laat u niet lopen

Locatie Rotterdam Noord

w w w.fordrotterdam.nl

Koperstraat 15

Rotterdam (Prins Alexander)

(010) 207 07 07

Locatie Rotterdam Zuid

Laagjes 4

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

Locatie Capelle a/d IJssel

Schermerhoek 523

Capelle a/d IJssel

(010) 264 06 66

Locatie Spijkenisse

Boyleweg 4

Spijkenisse

(0181) 60 18 88

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 15”
We beginnen even bij het begin. Foto’s, die de vermelding
dragen dat zij afkomstig zijn
uit de RiBcollectie, zijn niet te
koop bij De Oud Rotterdammer.
De RiBcollectie maakt onderdeel uit van de website ‘Rotterdam in Beeld’ (RiB); deze site
met duizenden Rotterdamse
foto’s is te vinden bij http://dit.
is/rotjeknor.
Met het plaatsen van foto 15 heb ik
weer heel wat persoonlijke en diepere gedachten losgemaakt. Steeds
duidelijker wordt, dat het de inzenders niet gaat om de Rotterdamse
attentie, maar meer om het spuien
van persoonlijke herinneringen.
Jan Ollefers (Rotterdam) weet
zeker dat de foto de IJsselmondse
Bovenstraat laat zien: “Het beeld
dat in mij naar boven borrelt bij
het bekijken van de foto, is dat
rechts vooraan de familie De Greef
woonde. De heer De Greef was
onderwijzer op een school aan de
Koninginneweg. Naast De Greef
zat de groentewinkel van Wim en
Piet de Haan, die als buurman Leen
Bakker had. Deze Leen handelde
zeer luxe in overhemden en stropdassen.” Jan gaat nog veel verder
met z’n herinneringen en eindigt
z’n lijvig epistel met “De hartelijke
groeten aan alle dorpsgenoten die
denken mij te kennen.”
Johannes van der Kooi (Norderstedt – Duitsland): “De foto
laat de Bovenstraat in het oude
IJsselmonde zien. Ik ben er vroeger
vaak doorheen gereden vanaf Feijenoord naar Bolnes en verder tot
Dordrecht. Met de ﬁets natuurlijk”!
(Mijn vader had de slagerij in het
Zwaanshals 261; dat was direct
naast de Ooievaarstraat AvdS).
H,A. van Ooyen (Klaaswaal) weet:
“Dit is de Bovenstraat in de goede,
oude tijd. Het was toen dé winkelstraat met zo’n 40 winkels. Schuin
tegenover groenteboer Piet de
Haan zat de sigarenzaak van Jantje
Veerman. Deze Veerman verkocht
als eerste kaartjes voor de thuiswedstrijden van Feyenoord.”
A. Ouwens (Zwijndrecht) vertelt
dat de woning van (boven)meester
De Greef inmiddels gesloopt is.
“Links zie je het café van B. Claus
(De Gouden Leeuw). Als je daar

TOEN
verder naar links ging, kwam je
bij het postkantoor. Iets verder de
watertoren en dan natuurlijk de
veerpont naar Kralingseveer. We
noemden dat het bootje van Piet
Hooftman.”
L. Smit (Ridderkerk) is op de briefkaart kort, krachtig maar juist: “Dat
was de Bovenstraat. Links Café
Claus De Gouden Leeuw, rechts
Meesterhuis”.
J. Moerkerke (Capelle aan den
IJssel) komt niet van IJsselmonde,
maar heeft toch zijn verhaal: “Ik
ben geboren op Kralingseveer en
woonde 23 jaar Schaardijk 338,
juist daar waar het veerbootje uit
IJsselmonde aanlegde. Regelmatig
moest ik van m’n moeder boodschappen doen in de Bovenstraat.
Dat betekende 600 meter varen
en nog geen 100 meter lopen. De
Bovenstraat was toen een gezellige
straat met goede winkels, die schippers als hun vaste klanten hadden.”
P. Boers (Rotterdam) geeft de juiste
oplossing én een waarschuwing:
“Natuurlijk is dit de Bovenstraat in
IJsselmonde. Met op de voorgrond
een stukje van De Gouden Leeuw,
een kroeg die al zeker drie mensen-

levens oud is en een straat die heel
vroeger Dorpsstraat heette. Het
is de hoek met het IJsselmondse
Hooft, waar eertijds de pont aanlegde, die de verbinding onderhield met Kralingse Veer. Het was
een ideale verbinding, waar veel
gebruik van werd gemaakt door
voetgangers, al of niet per ﬁets. Er
is ﬂink veel rumoer ontstaan toen
(ondanks de van Brienenoordbrug)
de pont werd “opgeheven”.
In de (zoals ik het ken) vijftiger
jaren werd de Gouden Leeuw
bemenst door het echtpaar Marie en
Benooi Sap. Twee mensen, buitengewoon corpulent, die van tijd tot
tijd even gingen “uitrusten” in de
keuken, welke in het verlengde van
de kroeg was. Er stonden daar twee
buiten proportionele zetels en binnen de kortst mogelijke tijd waren
de Sapjes in diepe slaap.
Later werd de Gouden Leeuw overgenomen door zoon Henk en nu al
weer ruim dertig jaar beheerd door
de familie L.J. van Hengel, die
inmiddels de scepter heeft overgedragen aan de heer Mastright.
Het risico deze foto in de Oud Rotterdammer te plaatsen in ongetwijfeld groot, vele vooral “Zuiderlingen” zullen het herkennen, ik dus
ook”.

NU

Piet Knegt (Krimpen aan den IJssel) brengt weer andere bijzonderheden: “Goedenmorgen. Wel wat
aan de late kant, maar toch hierbij
mijn oplossing.
Je zal wel veel goede inzendingen
ontvangen, want de omgeving is
voor iedere
IJsselmondenaar duidelijk herkenbaar. Ten tijde van de foto was dit
eigenlijk het hart van het dorp IJsselmonde. Vandaar dat je de Dorpsstraat (na de annexatie in 1941
Bovenstraat) in kijkt met links op
de hoek het café van B. Claus met
er naast, met het zonnescherm, de
brood- en banketzaak van Maaskant. Op de rechterhoek de woning
van het hoofd (Bovenmeester werd
hij genoemd) van de Christelijke
Lagere School, waarschijnlijk toen
bewoond door Van Rooijen of misschien nog door zijn voorganger.
Naast deze woning was de groentewinkel van de Haan, we zien er wat
groentekisten voor staan. Het derde
pand was de kruidenierswinkel
annex melksalon van Lagendijk.
De fotograaf (waarschijnlijk A.
Timmers, Photograaf te IJsselmonde) stond op dezelfde plaats
waar ik, deze maand exact 60 jaar
geleden, voor het eerst het meisje

ontmoette waar ik inmiddels al
meer dan vijftig jaar mee getrouwd
ben. De foto zal echter van iets
oudere datum zijn, ik vermoed zo
omstreeks de jaren dertig. In ieder
geval niet in de oorlogsjaren, want
toen zat er op het door de Duitser
gevorderde huis van de bovenmeester een groot bord met de tekst
“Ortskommandantur” plus nog wat
richtingsborden. We kunnen op
deze foto overigens duidelijk zien
dat niet alleen na de stormramp
van 1953 dijkverhogingen plaats
vonden, maar dat deze dijk, wat de
Dorpsstraat duidelijk was, al eerder
werd opgehoogd. Let hierbij op de
hoogte van de onderkant van de
raam- en deurpartijen. Menig huis
had buiten of binnen een afstapje.
Dat café Claus had zo’n buiten
afstapje voor de deur, je rolde daar
als het ware het café in. Waar het
was zal inmiddels wel duidelijk
zijn: Het kruispunt Dorpstraat
/IJsselmondse Hoofd / afrit (stoep)
naar de Benedenstraat”.
De attentie gaat naar J.H.Poelwijk,
Spuistroomstraat 57, 31XX Hoogvliet.

Nieuwe opgave
Uit de honderden reacties die iedere keer ná het plaatsen van een ‘Waar was dat noufoto’ binnenkomen, kan ik opmaken dat het voor de ene inzender een ﬂuitje van een
cent is, maar voor de ander een graven in zijn Rotterdamse stratenkennis.
Deze keer denk ik dat de lezers van Zuid zullen afhaken, want zij kwamen en komen
niet regelmatig in dit stukje Rotterdam. Dat stukje Rotterdam is het pas ruim 60 jaar;
tot 1941 was je in een andere gemeente als je door deze straat ging.
Zeg het maar: waar was dat nou?
Oplossingen moeten vóór 10 juli 2006 binnen zijn bij
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 22e
3024EJ Rotterdam.
Het email-adres is waarwasdatnou@xs4all.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op de prijswinnaar
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Venrooy Tandtechniek

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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

Een abonnement op
De Oud-Rotterdammer!
O U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90

p/jaar

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

Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!

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

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

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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Wolter de Waard
huisarts

De pil steekt van wal

Etalagebenen
Het is meestal een teken dat de slagaders vernauwd zijn, wanneer je last hebt van etalagebenen. Door het lopen hebben de spieren in de benen
meer zuurstof nodig. Als dit niet gebeurt, ontstaat
er pijn in de benen. Mensen die daar last van hebben, moeten dan een paar minuten rust nemen
voor ze verder kunnen gaan. Om niet te veel op te
vallen, gaat men dan vaak voor een etalage staan.
Vandaar de naam.
Het komt bij mannen en vrouwen even vaak voor, met name
boven de zestig jaar. Bij mannen komt het echter in ernstiger
mate voor. Zijn de bloedvaten
in de benen vernauwd, dan is er
ook meer kans op een beroerte
of een hartinfarct, doordat de
kans dan groot is dat daar ook
slagaders zijn vernauwd.
Vaak komt men er laat achter
dat men etalagebenen heeft;
wanneer je weinig lichamelijke
activiteit hebt bijvoorbeeld. De
vernauwingen ontstaan door
ophopingen van cholesterol
en beschadigingen van de
bekleding van de slagaders.
Dit proces van atherosclerose

wordt versterkt door roken.
Suikerziekte en een te hoog
cholesterolgehalte doen er nog
een schepje boven op. Hoge
bloeddruk is ook een ongunstige factor, maar roken is de
grootste boosdoener.
Krijgt u pijn in de benen bij
lopen die over gaat in rust dan
heeft u waarschijnlijk atherosclerose, dat zich uit in etalagebenen.
Na onderzoek zal de huisarts u
adviseren met roken te stoppen.
Begeleiding daarbij is mogelijk.
Te veel alcohol en overgewicht
zijn ook ongunstige factoren.
Daarnaast is het belangrijk
te weten hoe de bloeddruk

is en ook een onderzoek van
de bloedsuikerwaarde en het
cholesterol is van belang.
Medicatie die gebruikt wordt
tegen andere aandoeningen,
bijvoorbeeld migraine, kan ook
een ongunstige rol
spelen. In veel huisartspraktijken wordt ook de enkelarm-index bepaald met een
apparaatje. Dit geeft meer
zekerheid over het bestaan van
vaatvernauwing.
Doet u niets, dan zal de vernauwing alleen maar toenemen en zal er onherstelbare
schade aan de benen ontstaan.
Door looptraining, mits niet
te laat begonnen, kunnen de
klachten fors afnemen. Als de
pijn ontstaat moet je nog 10
stappen doorlopen, hetgeen
je viermaal daags gedurende
vijftien minuten moet doen.
Medicamenteuze behandeling
bestaat uit het voorschrijven
van een cholesterolverlager en
acetylsalicylzuur om het bloed
te verdunnen.
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Haring met
touwtje op ‘de
Rotterdammer’
Het seizoen van de nieuwe haring is weer begonnen en dat herinnert
mij aan de tijd dat ik als opvarende op het befaamde passagiersschip
‘de Rotterdam’ zat. Er bestonden vroeger ‘grootmoeders middeltjes’
tegen allerlei kwalen en ziekten. Zoals de bekende remedie tegen de
hik. Dan moest je een glas water achterstevoren opdrinken. Met als
resultaat dat je het halve glas met water over je heen kreeg, iedereen
smakelijk lachen en vaak bleef je met de hik zitten.
Aan boord op ‘de Rotterdam’ was het niet
anders. Bij slecht weer bewoog ook dit
grote schip aanzienlijk, met als gevolg
zeezieke passagiers én bemanningsleden.
Zo gebeurde het dat je zat te eten in de
messroom en er schoof iemand aan – z’n
eerste reis waarschijnlijk – die niet veel
trek in eten bleek te hebben.
Ongevraagd kreeg die dan het advies een
haring, een oude of een nieuwe, met een
touwtje aan z’n staart op te eten. Vervolgens die haring drie of vier keer aan dat
touwtje op en neer te halen, waarna de
zeeziekte onmiddellijk over zou zijn.
Je zag het ’slachtoffer’ dan enigszins groen
om de neus worden en met opbollende
wangen naar het toilet rennen. Als je zelf
geen last had van zeeziekte kon je daar
best hartelijk om lachen, maar de kwaal
voor de betrokkene was eerder slechter dan

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’.
Heffingskorting maandelijks
uitbetalen
Ik heb een lage uitkering en mijn
vrouw heeft helemaal geen baan of
inkomen. Mijn vrouw wil vooraf haar
hefﬁngskorting uitbetaald krijgen
door middel van een voorlopige
teruggave per maand. Echter, een
kennis van me waarschuwde me
dat we misschien het hele bedrag
dat mijn vrouw per maand krijgt na
aﬂoop van het jaar moeten terugbetalen. Dat zou kunnen gebeuren omdat
ikzelf te weinig aan belasting betaal.
Klopt dat?
Als uw vrouw jonger is dan 65 jaar
en zij geen eigen inkomen heeft, dan
krijgt zij € 1.990 van de algemene
hefﬁngskorting alléén uitgekeerd als
uzelf voldoende belasting betaalt.
Dat wil zeggen dat u, na aftrek van
uw hefﬁngskortingen, nog ten minste
€ 1.990 aan belasting moet betalen.
Als u een heel laag inkomen hebt,
dan zou dat wel eens minder kunnen
zijn. In dat geval krijgt uw vrouw ten
onrechte de hefﬁngskorting via een
voorlopige teruggaaf uitbetaald. Als
dat zo is, kunt u ook beter wachten
tot na aﬂoop van het belastingjaar en
daarna pas via een aangifte onderzoeken of uw vrouw toch nog in
aanmerking komt voor uitbetaling
van de hefﬁngskorting of een deel
ervan. Dan loopt u niet de kans dat u
alsnog een aanzienlijk bedrag moet
terugbetalen.
Stappenplan voor bepalen
hoogte woninghypotheek
Mijn dochter en haar vriend hebben
hun zinnen gezet op de aankoop van
een huis. Gezien hun inkomens kunnen ze waarschijnlijk een hypotheek

krijgen van maximaal 300.000 euro.
Dan zijn ze per maand van hun nettoinkomen ongeveer 40 procent kwijt
aan hun vaste maandelijkse lasten,
inclusief, gas, water en stroom. Is
het verstandig dat zij bij de start van
hun carrière al zoveel lasten op hun
schouders nemen? Wat moet ik hen
adviseren?
Vooral en eerst moeten ze beseffen
dat de aankoop van een huis niet zomaar een gebruiksgoed is, zoals een
auto, dat je zomaar weer kwijt kan als
je ervan af wil. Uit uw vraag begrijpen we dat uw dochter en haar vriend
al samenwonen. Ze moeten daarom
allereerst een aantal vragen over
hun toekomst enigszins proberen te
beantwoorden. Welke carrière denken
ze door te maken en waar in het land
vermoeden ze dat ze terecht komen?
Zijn ze van plan een duurzame relatie
aan te gaan waarbij mogelijk ook
kinderen moeten worden opgevoed?
Hebben ze al eigen geld? Normaal
gesproken hebben ze toch minstens
10.000 euro nodig, al is het alleen
maar voor de inrichting van het huis.
Beseffen ze dat ze bij dergelijk hoge
lasten vermoedelijk hun leefpatroon
van vakanties, uitgaan en bijvoorbeeld hun autokosten moeten veranderen? De tering zal namelijk naar de
nering moeten worden gezet. Als ze
op al dit soort vragen al een antwoord
weten, kunnen ze het beste bekijken
en beoordelen welke hypotheek en
tegen welke maandlasten netto voor
hen geschikt is. Alleen als beiden een
glanzende carrière in het verschiet
hebben, kunnen ze bij de start van
hun duurzaam bedoeld samenleven
hoge ﬁnancieringslasten aangaan.

Vanwege ‘stressbaan’ een
lagere functie nemen
Ik ben al wat ouder, maak me
niet meer zo druk over inkomen,
spaargeld en verdere carrière, en wil
daarom wat minder gaan werken of
een wat lagere functie aannemen die
met wat minder stress gepaard gaat.
Toch kan dit soort beslissingen, die
leiden tot een lager maandinkomen,
onvoorziene gevolgen hebben voor
de toekomst. Wat gebeurt er met mijn
(pre)pensioenrechten die 70 procent
van mijn eindsalaris bedragen bij 40
dienstjaren? Hoe kan ik een te grote
terugval voorkomen?
In hogere (en drukke!) functies komt
het regelmatig voor dat mensen
een stapje terug willen (en soms
móeten!) doen. Als het om ouderen
gaat, dan spreekt men hierbij over
‘demotie’. Dat is als men aan het
eind van z’n carrière overstapt naar
een lagere functie die gepaard gaat
met een salarisverlaging. Indien dat
is gebaseerd op een reorganisatie van
een (grote) onderneming, worden
hiervoor in sociale plannen meestal
heel goede regelingen getroffen.
Demotie hoeft ook geen invloed te
hebben op de pensioenopbouw. In
een aantal CAO’s en in bedrijven
(en zeker in sociale plannen) is vaak
geregeld dat men het pensioen blijft
opbouwen op het hogere salaris. Dat
wordt ﬁscaal en wettelijk toegestaan.
De demotieperiode mag echter niet
langer dan tien jaar voorafgaand aan
de standaard pensioendatum duren.
Dus in principe vanaf 55 jaar.
Indien men minder wil werken in een
bestaande ‘stressfunctie’, bijvoorbeeld in deeltijd, heeft dat wel nadelige invloed op uw pensioenopbouw.

beter geworden.
Velen onder u zullen met trots en plezier
terug kijken op hun vaartijd op ‘de Rotterdam’. Naar verwachting zal volgend jaar
het oude schip een permanente ligplaats
krijgen aan de kop van de “Kaap’.
De tentoonstelling over het schip eerder dit
jaar in het Nederlands Fotomuseum in de
Rotterdamse Witte de Withstraat had nog
veel groter kunnen zijn als alle ingezonden
foto’s waren tentoongesteld. Het aantal
foto’s gemaakt door voormalige passagiers
die nu in kelders, kasten en schoenendozen
liggen moet enorm zijn.
De vele verhalen en anekdotes zullen vervagen en meestal verloren gaan, vrees ik
helaas. Tenzij u ook nog zo’n verhaal kent,
eventueel met foto en die naar De OudRotterdammer stuurt. Ben benieuwd.
Bastiaan Brouwer

Immers, men gaat evenredig minder
verdienen. Ook mogen bedrijven
geen regelingen treffen waarbij dan
pensioen wordt opgebouwd op basis
van het oorspronkelijk hogere salaris.
Kinderbijslag
voor opa en oma
Door trieste omstandigheden moeten
wij als opa en oma onze kleinkinderen
verder opvoeden. De kinderen zijn enthousiast en wij ook. Hoewel we onze
beslissing er niet van zullen laten
afhangen, vragen we ons af of wij ook
recht hebben op kinderbijslag. Twee
van de drie kinderen zijn namelijk
jonger dan 16 jaar.
U hebt als verzorgers recht op
kinderbijslag, zij het dat u die wel
moet aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De kinderen
moeten tot uw huishouden behoren.
Voor kinderen van 16 jaar en ouder
geldt de voorwaarde dat ze schoolgaand, arbeidsongeschikt of werkloos
zijn. Als ze gaan studeren komen ze
in aanmerking voor studieﬁnanciering. U krijgt voor de kinderen de
zogenoemde enkelvoudige kinderbijslag. De uitbetaling vindt plaats
na aﬂoop van elk kwartaal. Voor
kinderen van 16 jaar en ouder geldt
wel een ‘inkomenstoets’. Zij mogen
per kwartaal niet meer verdienen dan
1175 euro netto. Vakantiewerk in de
zomermaanden juni, juli en augustus
is voor de kinderbijslag vrijgesteld tot

een netto bedrag van 1050 euro.
AOW na terugkomst van
emigranten
Mijn ouders komen na 30 jaar terug
uit Australië waar naartoe zij indertijd zijn geëmigreerd. Mijn vader is
68 jaar en mijn moeder wordt 65.
Mijn vader ontvangt al uit Nederland
een deel van de AOW. Krijgt hij bij
terugkomst de volledige AOW? En
wat gaat mijn moeder krijgen als zij
65 jaar is?
Laten we met uw moeder beginnen.
Als zij 30 jaar geen AOW premie
vrijwillig heeft betaald, wordt zij ook
op haar AOW gekort. In haar geval
30 jaar maal 2 procent, dus in totaal
levert ze 60 procent in. Haar uitkering wordt 40 procent van de AOW
voor een gehuwde en komt daarmee
uit op circa 250 euro bruto per
maand. Uw vader behoudt gewoon
zijn al gekorte AOW-uitkering. We
gaan ervan uit dat zij in Australië
ook ouderdomspensioenrechten
hebben opgebouwd die ze naar
Nederland mogen meenemen. Komen
ze in Nederland samen onder de
bijstandsgrens (van netto bijna 1200
euro voor gehuwden) dan kunnen ze
een aanvullende uitkering aanvragen
bij de sociale dienst in de gemeente
waar ze zich vestigen. Dan kunnen
hun spaarcenten hierbij wel een rol
gaan spelen!

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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Klimop
Wat was het leuk te lezen over KLIMOP. Ook ik heb op deze meisjesclub gezeten, en wel
op de woensdagmiddag. Wat een heerlijke tijd was dat. Na school snel naar huis, omkleden, want wij hadden natuurlijk een uniform. Donkerblauwe rokjes, witte blouse en onze
dassen met een klimopblad erop. Met hoeveel personen wij er op een middag waren
weet ik niet meer precies, maar een stuk of zestig moeten het er wel geweest zijn.
Wij waren verdeeld in verschillende groepjes. Gedisciplineerd
was het wel, als wij spelletjes
gingen doen, moesten wij ons in
rijen opstellen.
De leidster stond vooraan, met een
blauwe das. Achter haar een stuk
of vijf meisjes met een gele das.
De rij werd afgesloten door de assistent-leidster, met een oranje das.
Ikzelf heb het tot assistent-leidster
gebracht. Wij deden inderdaad de
leukste spelletjes. En niet te vergeten kleien! Wat was het spannend
als het baksel uit de oven kwam.
Klimrots
Ook de zomerkampen waren
fantastisch. Helaas heb ik nooit in

der Vlugt (die ook op het artikel
klimop reageerde) kan ik mij goed
herinneren.
Ze woonde op de Dorpsweg, op de
trap bij Wilma Schoonderwoerd en
Petra Houben woonde ook op de
Dorpsweg, vlakbij de kerk.

een tent geslapen, want de kleintjes
sliepen in de schuur. Bij het zwemmen in het openluchtbad zwom de
pater (die op de foto staat, in het

artikel van 30 mei jl.) met ons mee
en wij hingen om zijn nek en gebruikten hem af en toe als klimrots.
Hij vond alles prima (kan iemand
vertellen hoe zijn naam was, tot
mijn schande wat ik dat niet meer).
Elke week stof ik nog een foto
af, waarop de club carnaval viert.
En tja, daar laat mijn geheugen
me in de steek; namen, wist ik de
namen nog maar! Een enkele, Joke
Thomassen?, de zusjes Bartels, uit
de Walchersestraat. (ik woonde in
de Goereesestraat) en ook Els van

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

St. Claraschool
Zo kom ik op de St. Claraschool.
Het was een half uur lopen om er te
komen. In die tijd moest je natuurlijk naar de katholieke school. De
St. Elizabethschool werd later pas
gebouwd (ik ben van 1951).
Net als Els van der Vlugt vraag ik
mij vaak af waar is iedereen gebleven en wat er van ze is geworden.
Wij zaten in een grote klas, maar
een aantal namen kan ik nog wel
oplepelen. Jacquelien LaHey, Joke
Tromp, Willy ?, Marga Blaas, uit
de Frans Bekkerstraat. Jopie van

der Nobelen uit de Schilperoordstraat. Hannie Zondag, Marianne
de Waard, Hettty van Lieshout.
Als je gaat graven komen er wel
namen naar boven. Meer gezichten,
geen namen (Helaas heb ik geen
klassenfoto). Mocht iemand hem
hebben, ik zou erg blij zijn met een
kopie hiervan.
Na het zesde schooljaar is de klas
uitgewaaierd naar verschillende
opleidingen. En dan ben je elkaar
gauw kwijt. Zelf ben ik naar het
Geerlandthof gegaan. Toen ik daar
al een tijdje op zat, kwam mijn vader daar als conciërge werken. En
juffrouw Otte is daar later volgens
mij ook nog lerares geweest. En zo
komen we weer bij mevrouw Adrie
de Jong-Otte. Het zou erg leuk zijn
van iemand wat te horen.
Marijke Pemmelaar-Kuijpers

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

Alle maaltijden kosten
slechts C 3,99 per stuk

Fysiotherapie Kralingen

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

Speciaal

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

Direct
screenings-spreekuur
eg
to ankelijk
ZATERDAG
zonder
fje
ie
br
ijs
rw
15.00
uur – 18.00 uur
ve

Advies, reparaties, onderhoud en installaties

I&P Computerservice
VOOR UW COMPUTERPROBLEMEN
TELEFOON:0181-649831
MOBIEL:06-15422495
(OOK ’S AVONDS EN WEEKEND)
NO CURE, NO PAY
www.inpc.nl / info@inpc.nl

Indien mogelijk wordt u direct behandeld.
Tevens: Pedicure, Schoonheidsspecialiste,
sportmassage en Power Plate training.
Tel. 010-4 521 421
Ramlehweg 24c
ROTTERDAM

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

Weissenbruchlaan 149
(Hillegersberg aan de Bergse Plas)
Rotterdam, 010-4613855.
THE ULTIMATE STEAK FROM ARGENTINA

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

Schoonmaken
en restaureren
van schilderijen
Martine van der Plas
* 010

4611662
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Nu weet ik óók dat de OUD
ROTTERDAMMER bestaat!
In het blad van 30 mei 2006 stond een stukje van mevr.
Adrie de Jong-Otte: “Terug in Rotterdam - (zo ongeveer
dan)”. Nu, dat heb ik geweten! Ik kreeg héél wat krantjes
en uitgeknipte artikelen, met de mededeling: “Je staat in
de krant”! Nu had ik niets op m’n geweten, voor zover ik
wist, dus ik durfde met een gerust hart te gaan lezen.
Toen ging me een lichtje op: kort
geleden had ze me een bezoekje
gebracht en gevraagd: “Ken jij
De Oud Rotterdammer?” Nee, die
kende ik niet en ons gesprek ging
verder over andere dingen. MAAR
NU KEN IK DIE KRANT, HOOR!
In 1945 kwam ik voorgoed in Rotterdam wonen. Ik werd ingeschreven als leerling van de openbare
kweekschool aan de Bergsingel
en kwam daar in de eerste klas.
Ik meen dat we maar een maand

- Miep met haar welpen -

of drie les hebben gekregen, want
toen reed ‘Het Moordenaartje’, het
trammetje vanaf de Rosestraat naar
Hellevoetsluis (daar woonde ik
toen), niet meer.
Toen de Tweede Wereldoorlog
voorbij was, begonnen heel snel de
lessen weer. Ik ging bij een tante
in Charlois wonen en weet nog,
dat we de eerste tijd helemaal door
de tunnel moesten lopen naar de
Bergweg, hoek Noordsingel! Op
klompschoenen (houten zolen met
bandjes)! Gelukkig ging al heel
vlug de tram weer rijden en konden
we wat gemakkelijker naar school.
Jungleboek
Meestal stonden we met z’n vieren
achterin te redeneren: Wout Boomsluiter, Corrie Blokland, Mieke…..
en ik. Ik meen, dat Wout bij de
vroegere AJC was, Corrie en ik bij
de padvinders, Mieke bij het Nivon
(als dat toen al zo heette. Het had
in ieder geval met de natuur te
maken). Het was geweldig elkaar
je plannen te vertellen en je idealen
te verdedigen. Nu, dat deden we.
Soms té luid, tot ongenoegen van
enkele medereizigers. Die gaven
dat dan altijd te kennen. En in die

tijd deden we –zonder brutale
mond- wat rustiger.
De padvindersgroep ‘Karel de
Stoute’ was in 1945 meteen weer
begonnen. Die groep bestond al
vóór de Tweede Wereldoorlog.
Ik was 17 en mocht helpen bij de
welpen (jongens van 6-11). Mijn
naam was Hathi. We speelden ‘Het
Jungleboek’ van R. Kipling over
het jongetje, Mogli, dat opgroeit bij
de wolven. Hathi was de olifant.
We waren met méér welpenleidsters.
Jansje was hoofdleidster, de Akela.
En Jo Baghera. We kregen een
gedegen opleiding! Daar heb ik
echt goed geleerd met kinderen om
te gaan. Ons eerste kamp was in
Hellevoetsluis. We werden met een
open vrachtwagen, waar banken in
gebouwd waren – weggebracht. We
kampeerden in een grote schuur bij
de boerderij van de heer Van Dorsen en sliepen op de hooizolder. Ik
weet nog hoe we er allemaal van
genoten dat we de kinderen zo’n
ﬁjne vakantie konden geven.
Op de tweede foto sta ik met een
paar welpen. Jammer, dat ik er toen
de namen niet bijgeschreven heb.
Maar misschien weet iemand die
nog.
De verkenners, jongens vanaf 12
jaar, hadden natuurlijk ook leiders.
De Hopman, de hoofdleider was
Jan v.d. Zweth, de echtgenoot van
Jansje. De andere leiders heetten
vaandrig. De alleroudste jongens

Op de foto v.l.n.r.: Corrie Blokland, Bep Soetens, Jansje v.d. Zweth, Jo v.d Bie,
Miep Boutkan (ik dus) en Leny v.d. Bie bij het clubhuis aan de Kaatsbaan in Charlois.

vormden ‘de stam’ en die hadden
Oubaas Rook als hoofdleider.
We gingen soms een weekend op
de ﬁets naar Brabant. De jongens
braaf in tenten en wij (de meisjes)
sliepen in een schuur op stro. ‘s
Avonds kampvuur en overdag
met z’n allen op uit. En….. niet
met z’n tweeën! Er werd goed op
ons gepast! Ik weet nog, dat, toen
één jongen eens meerdere malen

‘te vriendelijk’ naar me gekeken
had (en ik waarschijnlijk óók naar
hem), we op de eerstvolgende vergadering van staf en stam opeens
samen in één paar handboeien
zaten. Dat was wél lachen, maar
het werd goed begrepen. Dat is nu
60 jaar geleden. Waar is die tijd
gebleven?
Miep Boutkan

- De leden van ‘de stam’ en de ‘staf’ (=de leiding). Voorste rij: Jo v.d. Bie, Leny v.d. Bie,
Miep Boutkan, Corrie Blokland, Bep Soetens, Jansje v.d. Zweth. Tweede rij: ??, Jaap v.d.
Bie, Daan, Leo Goeman ?, Teun Rook. Derde rij: Wim Vervoort ? Oubaas Rook, ??, ??.
Achterste rij: Wim Laging, ?? Cor Soetens,??, ??, Hopmans v.d. Zweth (rechts achter). -

Mijn wk-vriend
Op die bloedhete dag zit ik achter een grote koude klets naar het wk-duel AustraliëJapan te kijken. In één van mijn bruine stamkroegjes, de Postiljon aan het Noordplein,
hangt ook zo’n groot scherm. De stand is na 20 minuten nog 0-0 als er letterlijk een
totaal vreemde eend onze bijt komt binnen gelopen. Het blijkt een Japanner te zijn! De
man loopt schuchter naar de bar en bestelt in het Engels ‘a coco cola, please’. Hij is
keurig netjes gekleed met vouw en al in de pantalon, keurig gepoetste schoenen, smetteloos wit overhemd en aktetas onder de arm. Alleen vanwege het warme weer ontbrak
kennelijk de blazer en stropdas.
De Japanner zet zijn cola neer op
een tafeltje en gaat zitten op de
stoel voor mij. ,,Ook dat nog’’,
hoor ik mijzelf denken. Natuurlijk
ben ik vanwege Guus Hiddink
voor Australië. De Jap kijkt nog
even schuchter als daarvoor achter
zich, om te zien dat hij niemand
in de weg zit. Wel zo beleefd, dus.
Hij doet dat met zo’n Oosterse
glimlach, waar je alle kanten mee
op kan.
Amper zit hij in de zaak, neemt een
snelle slok van zijn cola of Japan
scoort 0-1. ,,Nou moet het niet gekker worden’’, zeg ik en ik kijk bijna
verwijtend naar de Japanner.
Waarom ik het deed, weet ik niet.
Ik sta op, loop naar hem toe en zeg
in het Engels: ‘Toevallig. U komt
net binnen lopen en plotseling

scoort Japan. Niettemin gefeliciteerd.’’ Ik steek mijn hand uit en
hij kijkt er met afschuw naar. ,,Wat
gaan we nou krijgen?’’, denk ik uitermate verbaasd. Verontwaardigd
zelfs. Wil je beleefd zijn tegen een
buitenlander, negeert die arrogante
Jap mijn hand!
De Japanner staat nu op, kijkt
verward naar het grote scherm,
dan naar mij, pakt aarzelend
alsnog mijn hand en zegt met een
sip gezicht: ‘Maar ik ben voor
Australia!’.
Of ik water zag branden. Ik stamel:
‘I’m sorry, maar ik ben voor
Australia as well’. Een ﬂauwe
glimlach komt over zijn gezicht en
beiden gaan wij teleurgesteld weer
zitten. Tot aan de rust blijft het 0-1
voor Japan.

Hij staat nu op om een nieuwe cola
te bestellen. En van de gelegenheid
maak ik gebruik om nog een keer
mijn welgemeende verontschuldigingen aan te bieden. ,,No, no’’,
antwoord hij beleefd, ,,Ik begrijp.’’
En hij maakt daarbij een hulpeloos
gebaar naar zijn uiterlijk.
In de tweede helft gaan wij er
beiden uiterst strijdvaardig voor
zitten. De Australiërs worden met
de minuut sterker en Hiddink vuurt
vanaf de zijlijn zijn troepen furieus
aan.
‘Gus Hiddinkkk’, zegt mijn Aziatische buurman nu met een ‘big
smile’, ,,is a champion trainer.’’ Bij
deze opmerking gaat mij een lichtje
op en denk, ‘natuurlijk, hij is ZuidKoreaan.’ Maar naarmate de wedstrijd vordert en het eindsignaal

nadert is ook ons wederzijds geloof
in Hiddink niet veel meer waard.
Tot de 83e minuut: 1-1. Australië
heeft eindelijk gescoord. Mijn
buurman springt overeind, valt mij
in de armen en begint samen met
mij te juichen, hossen, te dol voor
woorden. Zo maar, met een pure
vreemdeling. Of wij nota bene al
jarenlang vrienden voor het leven
waren. Tranen van blijdschap rollen uit zijn ogen. Ik ben getroffen
door zoveel onverwachte kameraadschap en warmte.
‘Lia!’, roep ik gebiedend naar de
bar, ,,geef deze aardige man wat
van mij.’’ Op de vraag van Merie
roept hij: ‘Cola!’, please. Ik zeg resoluut, haast met een bestraffende
vinger: ,,No, beer!’’ Hij kijkt ietwat
verward en ik voeg er glimlachend
aan toe: ‘Beer, is much better for
you.’’ Lia komt met het bier en
onze Australië-fan neemt dankbaar
een diepe teug. Proost mij dankbaar
toe. Wij staan nog na te genieten
als kort daarop de 2-1 voor Australië valt. Nog veel uitbundiger dan
daarvoor valt hij mij om de hals en
weer spring ik met hem mee. Het

leek wel of Nederland weer had
gewonnen.
En onze Koreaan – of was het toch
een Japanner? – roepen: ‘Ongelooﬂijk. ‘Beer, is veel beter voor
mij. And for you. Two more beer,
please.’
En verdomd, kort daarop valt de
3-1 voor Australië. Dansen, hossen en onze vriend nu luidkeels
schreeuwen: ‘Beer! Beer! Three
beer, is better for you.’’
Het laatste ﬂuitsignaal klinkt. De
Aziaat kijkt geschrokken op zijn
horloge, rent naar de bar om af te
rekenen en zegt verontschuldigend:
‘Work! Work!’
Dan, bij het naar buiten lopen, kijkt
hij nog één keer achterom met die
prachtige mooie Oosterse glimlach.
En schreeuwt van absolute blijdschap - of hij een totaal nieuwe wereld heeft ontdekt - met pretogen
naar mij: ‘But beer, beer, is better
for you. And for me!’.
Ik kijk hem vertederd na. Mijn allerbeste wk-vriend voor het leven.
Ik heb hem nooit meer terug
gezien.
Jim Postma
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Tandprothetische Praktijk ”Hagen”:
Het vertrouwde adres voor een perfect kunstgebit
Het kunstgebit blijft in de nieuwe
basisverzekering!
Goed nieuws voor alle mensen die in 2006 aan
een nieuw kunstgebit toe zijn. Ondanks de
ingrijpende wijzigingen van het zorgstelsel
blijft de vergoeding voor de volledige gebitsprothese via de tandprotheticus in het basispakket. De vergoeding is – net als voorheen –
75%, maar dat geldt nu voor iedereen! De
eigen bijdrage van 25% wordt doorgaans volledig of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering of de eventuele tandartsverzekering. Het zogeheten ‘klikgebit’ wordt, inclusief de implantaten, op 180 euro na helemaal
vergoed. En ook deze bijdrage kan ten laste
komen van uw aanvullende verzekering!
Reparaties en aanpassingen worden overigens
voor de volle 100% vergoed.

Wat is een ‘klikgebit’?
Veel mensen
stappen over
op het ‘klikgebit’,
omdat een
‘gewone’
onderprothese vaak los of
niet lekker zit. In principe
komt iedere volwassene die
een volledig kunstgebit heeft
hiervoor in aanmerking. Bij een ‘klikgebit’
worden in de onderkaak twee implantaten
geplaatst. Op deze implantaten wordt een
metalen staafje in de kaak verankerd,
waarop het nieuwe kunstgebit vast geklikt
wordt. Vandaar de term ‘klikgebit’. Uiteraard
kunt u het kunstgebit zelf uitnemen en terugplaatsen om deze te reinigen. Over het algemeen is het na een periode van acht tot twaalf
weken mogelijk het nieuwe ‘klikgebit’ op de
implantaten te plaatsen. Tot die tijd kunt u uw

oude gebit – dat wij voor u aanpassen – gewoon blijven dragen.

Samenwerking
met implantoloog
Om te beoordelen of uw kaak
geschikt is voor het plaatsen van
een ‘klikgebit’, maakt onze
implantoloog eerst een foto. Als
de uitslag geen problemen oplevert, dan regelt hij vervolgens de
hele aanvraagprocedure bij uw
zorgverzekering. Na toestemming van de zorgverzekering
brengt de implantoloog de
implantaten in uw kaak aan. Dat
gebeurt tegenwoordig op een zeer
patiëntvriendelijke manier met
een plaatselijke verdoving. U
hoeft dus bij het implanteren geen hinder te
ervaren. In een later stadium wordt de nieuwe
prothese (het ‘klikgebit’) aangemeten. Deze
hele procedure – de foto, de aanvraag, het
implanteren en het maken van het nieuwe ‘klikgebit’ – vindt plaats in onze
praktijk aan de Lairessestraat in Krimpen aan den IJssel of in de Zwart Janstraat in Rotterdam.

rekening gehouden met al uw individuele wensen.
Laat u eens informeren en maak telefonisch
een gratis en geheel vrijblijvende afspraak bij
één van onze onderstaande praktijken.
Graag tot ziens!

Resultaat:
probleemloos
lachen,
eten en drinken met een
vastzittend gebit
Dus waarom zou u nog langer tobben met een loszittend kunstgebit? Dit probleem kan nu definitief verleden tijd zijn met
een door “Hagen” vervaardigd ‘klikgebit’. En
of het nu gaat om een ‘gewoon’ kunstgebit, het
‘klikgebit’ of reparaties en aanpassingen: bij
“Hagen” krijgt u alle aandacht en een persoonlijk advies. Uiteraard wordt er daarbij

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”
De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
Tel.: (010) 4666603
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De politieopleiding vorige eeuw
Mijn naam is Han Karels en later in mijn werk noemde de
bevolking mij Karelse. Al op de basisschool in Rotterdam
West bleek dat ik beter met mijn handen kon leren dan met
mijn hoofd en zo ben ik bakker geworden. Tot mijn militaire
diensttijd in 1966 heb ik bij drie kleine warme bakkers gewerkt in het Oude Noorden en Kralingen. Na mijn militaire
diensttijd heb ik op een wervingsadvertentie gereageerd en
binnen drie maanden zat ik op de politieopleiding in klas 89a
met nog 14 andere leerlingen die overal uit Nederland naar
Rotterdam die wereldstad waren gekomen.

Visserijwet, Wet op de Kansspelen,
Zondagswet en nog vele andere
waar ik nog nooit van gehoord had.
Op de zolder in de Boezemdwarsstraat hing een touw en touwklimmen maakte onderdeel uit van het
Examen voor het Politiediploma A.
EHBO en typexamen moesten met
goed gevolg worden afgelegd voor
het diploma.

Al vrij snel kreeg ik een uniform
en een uniek dienstnummer 1495
waarmee ik nogal eens gepest
werd, omdat dit een C&A prijs
is. Een streep op de mouwen en
voor het eerst op straat naar een
sportdag met het gevoel dat heel
Rotterdam naar je keek met die
pet op.
Voor de sportlessen gingen we
twee keer per week zwemmen en

Op de gang
Toen ik al vader was, begin 1969,
ben ik een keer de klas uitgestuurd
door adjudant Woudstra. Nadat hij
een grap had verteld en niemand
lachte, vroeg ik of hij de grap nog
een keer wilde vertellen omdat ik
het niet goed had gehoord. Deze
vraag werd niet gewaardeerd en ik
kon het leslokaal verlaten
Nu had deze sympathieke adjudant

veel sporten aan het Langepad.
De theorielessen Staatsinrichting,
Strafvordering, Strafrecht en Verkeer waren soms zeer theoretisch.
Het was ﬁjn dat oudere collega´s
met veel straatervaring deze lessen
gaven en zich vaak snel lieten
verleiden verhalen uit de praktijk
te vertellen. Een van die docenten,
Koenders, kon de Bijzondere wetten boeiend maken en de Jachtwet,

- Klas 89a -

verteld dat iedereen die hij het
lokaal had uitgestuurd via de commissaris van de opleiding waren
gestuurd, dus op de gang was ik al
aan het afscheid nemen toen ik na
vijf minuten weer mocht binnen
komen. De adjudant verontschuldigde zich en ik kon weer plaats
nemen.
In april 1969 kreeg ik het politiediploma dat werd uitgereikt in
de kantine van het politiebureau
Boezemsingel 13. Iedereen kreeg

er een streep bij en werd bevorderd
tot agent met een echt besluit van
de Burgemeester.
Nog drie maanden gemeentelijke
vakken en straatkennis bestuderen
en daarna ging ik aan de slag in het
Centrum van Rotterdam. Tot november 2004 heb ik aan de Rechter
Maasoever in diverse functies met
veel plezier gewerkt; het laatst aan
Bureau Boezemsingel.
Beste klasgenoten laat nog eens
wat horen j.w.karels@planet.nl

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

‘Koninklijke’
connecties in
Delfshaven
De familie van mevrouw
Van Oosterhout-Bras
“heeft iets” met de koninklijke familie. Zij
woonde vroeger in Delfshaven, in de 2e Schansstraat op nr. 60. Haar
vader, de heer Bras dus,
was jarenlang voorzitter
van de Oranjevereniging
daar, en als gevolg daarvan maakte haar familie
enkele bijzondere ontmoetingen mee.
In die jaren was Koninginnedag
nog een groot volksfeest; de
mensen op straat droegen zelfge-

maakte lintjes en oranje strikken,
veel kinderen waren verkleed en
maakten muziek op zelfgemaakte
fantasie-instrumenten.
“Het was sowieso altijd een
drukke tijd rond Koninginnedag. Weken van tevoren werd al
begonnen met de voorbereidingen:
vergaderingen (die natuurlijk
óók altijd heel gezellig waren…)
en het maken van vlaggetjes,
erebogen en andere versieringen.
Dankzij het voorzitterschap van
mijn vader heeft onze familie
- naast deze vieringen - enkele
malen iets leuks meegemaakt wat
wij nooit meer vergaten en waar ik
nog steeds heel trots op ben.”

- Massale opkomst voor de Koningin -

- Voor het Rotterdamse stadhuis -

Schilderij
De vader van mevrouw Oosterhout kwam vaak bij een schilder
in de Burgemeester Meineszlaan;
de naam van deze schilder kent zij
helaas niet. “Heel wat keren ben ik
met mijn vader meegegaan als hij
daar op bezoek ging en dat vond
ik altijd erg leuk. Deze schilder
had een schilderij gemaakt ter
gelegenheid van de 18e verjaardag
van prinses Juliana. Mijn vader
was uitverkoren dat aan de prinses
aan te bieden.” Uiteraard diende
dat in Den Haag te gebeuren: een
behoorlijke reis in die tijd.

bezoek van koningin Wilhelmina
in de zomer van 1930 aan Delfshaven.

nauw betrokken bij dat bezoek.
Zo kwamen meerdere familieleden in beeld.

Mevrouw Oosterhout verhaalt
verder: “Ook hierbij ging er veel
werk aan vooraf; de Mathenesserweg bijvoorbeeld werd helemaal
met zand bestrooid, zodat de paarden voor de rijtuigen niet zouden
uitglijden. Er waren twee rijtuigen;
in het eerste zat de koningin met
haar echtgenoot prins Hendrik en
daarachter volgde de koets met
prinses Juliana en koningin-moeder Emma.”

“Mijn zusje van 14 was pas
bruidsmeisje geweest. Zij had
dus nog een hele mooie jurk, en
mocht daarom een bos bloemen
geven aan de koningin. Ook mijn
grootvader was erbij: hij mocht
prinses Juliana en koningin-moeder Emma een handje geven.”
Zo hebben dus vertegenwoordigers van drie opeenvolgende
generaties uit deze familie koninklijke ontmoetingen gehad!

Koninklijk bezoek
De tweede belevenis betrof het

Als voorzitter van de Oranjevereniging was de heer Bras uiteraard

Els Beekmans
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MEUBELSTOFFEERDERIJ
KOM KIJKEN. RUIKEN EN VOELEN BIJ DE
LEUKSTE KAPSALON & BESTE HAARPROFESSIONALS

10% KORTING
OP DE VOLGENDE DAGEN:
DINSDAG

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

Nagelstudio Sandra, Beerze 65, 3068 GC Rotterdam
Mob.: 06 - 49 77 27 68, Email: nagelstudiosandra@hotmail.com

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

010 - 4139847

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

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!

WOENSDAG

PERMANENTDAG

KNIPDAG

Aanbieding: Een set accryl nagels
€ 40,00 inclusief gratis
nabehandeling en welkomstkado

Ambachtelijk Schoenmaker
Podoloog
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Nassaustraat 94
Rotterdam
Tel. 010 - 4231620

www.stoffeerder.nl
DONDERDAG

VRIJDAG

KLEURINGSDAG
(+GRATIS LOWLIGHT)

FÖHNEN, WASSEN
& WATERGOLVEN

Erkend gediplomeerd meubelstoffeerdersbedrijf

Biophotonen-Centrum

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

€ 15,-

www.schoenmakerijagterberg.nl

Uw gezondheid staat bij ons voorop
NEDERLAND WEER EEN PUNT, DUS TRES JOLI
HEEFT EEN PRIJSSTUNT!

SHAPING FIBRES
NORMAAL 8,75 NU

€ 7,50

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

www.biophotonen-centrum.nl

Uw oude super 8 - ﬁlmpjes of
videoband overgezet naar DVD

Abdijweide 41 3223 MD Hellevoetsluis
Tel.: 0181-337254

Bel voor inlichtingen 0626-834-840

Een abonnement op
De Oud-Rotterdammer!
O U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90

p/jaar

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

Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!
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In het spionnetje
De laatste twee weken heeft mijn spionnetje beelden laten zien, die ik in mijn ergste
nachtmerrie nog niet was tegengekomen. Hoewel we in een wereld leven, waar communicatie en informatie belangrijke sleutelwoorden zijn, gebeuren er in het dagelijks leven
toch zaken die, voor mij, tot het onmogelijke horen. Wat zag ik onlangs in mijn spionnetje?
De buurtagent van Rotterdam-Lloydkwartier, brigadier
Gravesteijn, belde mij en vroeg
of ze met mij een gesprekje kon
hebben. Mijn antwoord was een
direct ‘ja’, maar ik wilde wel
graag het gespreksonderwerp
weten. Dat onderwerp kon ze
niet geven, dat zou ik tijdens het
gesprek wel merken.
Een afspraak werd gemaakt en
reeds binnen 24 uur kwam de
brigadier met een mannelijke
collega bij me thuis. Tijdens het
eerste kopje kofﬁe kwam, naar
ik dacht, de aap uit de mouw:
Het onderwerp was de parkeerproblematiek voor houders van
Invaliden Parkeerkaarten in het
Lloydkwartier; met name de
situatie rond mijn woonappartement. Ik vertelde mijn mening,
maakte opmerkingen over het
gebruik dat de Zeehavenpolitie
van de (weinige) parkeerplaatsen
maakt en bekritiseerde de betaald
parkeren policy in onze stad.
Zowel de brigadier, als haar
collega konden zich in mijn
woorden vinden. Dit was reden,
om als afsluiting, nog een kopje
kofﬁe in te schenken.
Misdrijf
Er was niets geen afsluiting van
het gesprek! De brigadier vertelde
me, dat deze intro gekozen was
om mij niet direct te confronteren
met de werkelijke komst van
‘de politie’. Ik was door derden
(“Neen, het doet er niet toe wie
dat zijn”) aangeklaagd voor
(telefonisch) stalken, bedreiging,
mishandeling en vernieling. Ik
werd door de politie ofﬁcieel
beschouwd als verdachte van
een misdrijf: “Alles wat u vanaf
heden zegt, kan in uw nadeel

worden uitgelegd.”
Ik schoot in de lach en dacht in
een soort verborgen camera-programma terecht te zijn gekomen.
Direct tikte de mannelijke adspirant(!)-agent mij op de vingers:
“Ik had een misdrijf begaan(?),
dus paste het maken van ‘leuke’
opmerkingen niet.”
Of de man mij met deze opmerking wilde overbluffen, weet ik
niet. Wel weet ik, dat ik een opmerking maakte over hun introgesprek en dat dit een gemakkelijke
manier was ‘verdachten’ in een
valletje te laten lopen. Vrouw- en
manpolitiefunctionaris riepen om
het hardst dat er geen sprake was
van een valletje; men wilde mij
even leren kennen.
Nu alles zo ‘serieus’ bleek te zijn,
vroeg ik om de ofﬁciële tekst van
de aanklacht. Mevrouw Gravesteijn had deze bij zich, maar
ik mocht het papier niet lezen
“in verband met vertrouwelijke
informatie die erin stond.” Mijn
klomp dreigde te barsten, ik werd
in een ofﬁcieel stuk aangeklaagd,
maar mocht daar geen kennis van
nemen.
Er was echter een tussenoplossing: de brigadier ging het stuk
voorlezen en zou de ‘geheime’
informatie weglaten. Weinig
hoorde ik van de tekst die zij opdreunde, door m’n hoofd maalde
wie toch de persoon/personen
kon(den) zijn, die dit geintje met
me uithaalde(n).
Plotseling hoorde ik de brigadier
‘mijnheer en mevrouw Kooman’
zeggen. Ik vroeg haar de naam te
herhalen, maar het hardop lezen
van die naam was een grove
vergissing geweest. Ik moest het
maar vergeten, dat ik wat gehoord
had.

- Keurig in het uniform. Klaar voor actie -

Ja, Van der Struijs is goed én gek,
maar hij is zeker niet goed gek!
Bekend
Deze heer en mevrouw Kooman
mogen niet als al te vriendelijk
tegenover hun buren worden
beschouwd. Uit informatie die
ik inmiddels heb (ik kende het
echtpaar helemaal niet, buiten
het maatschappelijk beleefde
goedenmorgen/middag/avond),
begrijp ik dat al eerder buren door
het gedrag van de Koomans zijn
verhuisd. Zowel de politie, de
Stichting Humanitas als Woningbedrijf PWS hebben hun eigen
dossier over dit echtpaar.
En de woorden/aanklacht van dit
echtpaar tegen mij, nam de politie
serieus! Men kijkt niet naar mijn
fysieke toestand en neemt voor
waar aan, dat ik op straat bedreig
en mishandel. Als ik Gravesteijn
en haar collega op de leuningen
langs de wanden in m’n woning
wijs en vraag, hoe zij denken dat
ik op straat loop, worden wat
schouders opgehaald.
Ik sta erop, dat nog dezelfde dag
een ontmoeting tussen mij en het
echtpaar zal plaatsvinden. De
brigadier belooft zich daarvoor
in te spannen en inderdaad vindt
vroeg in de middag ‘een confrontatie’ plaats.
Uit deze confrontatie bleek, dat
met name mevrouw Kooman
overtuigd was van mijn ‘boosaardig’ karakter. Hoewel ze bij
het telefonisch stalken nooit een
menselijke stem had gehoord
(MSNberichtjes werden door een
computerstem voorgelezen), konden deze telefoontjes alleen maar
van mij afkomen. Haar nummerherkenner had twee 06-nummers
geregistreerd, dus die moesten

door Aad van der Struijs

- De befaamde C-10 boezemde ontzag in -

wel bij mij passen. De politie
controleerde beide nummers en in
mijn huis ging (natuurlijk!) geen
telefoon. De brigadier: “U kunt
die toestellen ook van iemand
anders hebben geleend.”
Aan mevrouw Kooman vroeg ik,
waarom ze direct aan mij dacht
bij het stalken, de mishandeling
en bedreiging. Er werd een aantal
redenen gegeven, waarbij ik
alleen de politiefunctionarissen
maar aankeek.
a) Begin 2004 had ik in een 90
minuten durende wandeltocht
rond de Mullerpier. een foto van
een vissende mijnheer Kooman
gemaakt. Sindsdien was ik nooit
meer lopend op de pier aangetroffen;
b) Twee maanden geleden had
ik een bezoek gebracht aan het
Wijkgebouw Schiemond-Buiten.
Daarna had het echtpaar me daar
niet meer gezien;
c) Op vergaderingen van de
(inmiddels ‘overleden’) huurdersvereniging had ik een luide en
kritische stem;
d) In De Oud Rotterdammer
had ik over de Europese Invalidenkaart geschreven. Volgens
de heer Kooman, ook eigenaar
van zo’n kaart, hadden zeer veel
buren problemen met het gebruik
dat hij ervan maakte. En door
mijn Spionnetje van vier weken
geleden was duidelijk geworden,
dat ik er ook zo over dacht. Ik
daag iedereen uit aan te tonen, dat
er enige relatie bestaat tussen het
toen geschrevene in het Spionnetje en de familie Kooman;
e) Mevrouw Kooman: “Jij gooit
het oude papier zomaar in de
papiercontainer. Als je even kijkt,
zie je zo op welke bladen je geabonneerd bent. Je maakt nergens
een geheim van”;

f) Mevrouw Kooman: “Jij staat
met beide handen jouw huisvuil
uit de vuilniszak in de container
te schudden en dan neem je de
vuile, lege vuilniszak weer mee
naar boven.
Vanwege mijn handicap wordt
mijn huisvuil en het oud papier
altijd door mijn vrienden naar
de vuilcontainers gebracht. Zelf
kom ik nooit in die ruimte. Geen
enkele gebruikte en zeker geen
vuilniszak, waar de inhoud van
een kattenbak inzit of andere
stinkende waren, wil ik ooit boven terug zien. Een volle zak is
voor de container, de schone zak
zit al in m’n pedaalemmer. De
brigadier: “Deze mevrouw zal
zich toch niet vergissen”?
Verandering
Natuurlijk heb ik de nodige vragen. Deze stelde ik de afgelopen
dagen via email aan brigadier
Gravesteijn. Ik kreeg geen enkel
antwoord!
Ja, toch wel, ik werd zeer onlangs
gebeld door een agent De Groot
(buurtagent Rotterdam-Schiemond): Wat ik eigenlijk wilde?
Nu ik wilde gewoon wat antwoorden op de door mij gestelde vragen. Agent De Groot: “Brigadier
Gravesteijn zit niet meer op deze
zaak en verder hoort u niets meer
van ons. Goedenmorgen. Tuut….
tuut….tuut”.
Betekent nu, dat met de verandering van de behandelend politiefunctionaris, (ook) de aanklacht
is verdwenen. Ben ik geen
misdadiger meer?
‘k Ga de vieze aanslag op m’n
spionnetje wegpoetsen.
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Oproepjes

Groetjes Lucie en Nel telefoon 0181-636714
Mail: lucybub49@hotmail.com
-----------------------------------------------------Watertoren Rotterdam
Ik ben een verwoed verzamelaar van alles wat
met watertorens heeft te maken.
Van de watertoren in Kralingen moet een
gekleurde tegel bestaan. Deze is ooit bij een
jubileum uitgegeven. Is er iemand die mij over
deze tegel kan vertellen? Bij welke gelegenheid
is deze uitgegeven? En heeft iedereen van het
personeel deze tegel gekregen of was deze
alleen voor hoger personeel, of voor connecties
van het waterleidingbedrijf?
Marijke Pemmelaar-Kuijpers
Brindisipad 17
3067 WN Rotterdam
------------------------------------------------------

Overdijk
Naar aanleiding van het artikel over het witte
dorp: Zijn er nog Rotterdammers die zich
de festiviteiten herinneren ter gelegenheid
het 25-jarig bestaan van het witte dorp. Wij
verzorgden toen met ons Hawaiian bandje elke
avond een optreden. De bandleden waren :
Danny Peters, Cor van Williger en de broers
Gerard en Jan Overdijk.
Misschien heeft er iemand nog foto’s? Zo ja,
héél gaarne een mailtje. Bij voorbaat dank
hiervoor.
Jan Overdijk
overdijk@zeelandnet.nl
-----------------------------------------------------Heyplaat
Mijn naam is Aad de Wolf en ik ben een
verwoed verzamelaar van foto’s van tuindorp
Heyplaat, het veerbootje, de Hey en het oude
Waalhaven gebied (vliegveld Waalhaven).
Gaarne wil ik in contact komen met mensen
die in het bezit zijn van foto’s van eerder
genoemde gebieden. Evt ruilen of kopiëren.
Emailadres: am.dewolf@hetnet.nl
-----------------------------------------------------Magische ring
Op vele manieren heb ik geprobeerd een
duidelijke afbeelding te krijgen van de ring, die
de beroemde en van oorsprong Rotterdamse
goochelaar Fred Kaps vaak droeg als hij optrad.
De ring had aan twee kanten een soort V-vorm.
Is er iemand die mij aan zo’n afbeelding kan
helpen? Eventuele kosten worden vergoed.
C.L. Taapken
Thomas Mannplaats 462
3069 NJ Rotterdam
-----------------------------------------------------Oude films
Ik bezit veel films van het oude Rotterdam van
voor 1940. Ze zijn in een logische volgorde
gemonteerd tot een middag- of avondvullend
programma. Ondersteund met muziek en door
mij voorzien van commentaar. Ook heb ik
enkele mooie films van tekenaar/schilder Pieter
van den Doel, die de oude stad op onnavolgbare wijze in beeld heeft gebracht.
Ik vertoon deze films kosteloos, maar er moet
wel video- of dvd-apparatuur en een projectiescherm aanwezig zijn. Ook moet ik opgehaald
en gebracht worden.
Wie geïnteresseerd is, kan mij bellen op 0102448710.
M. Bodes
Robert Kochplaats 102, k 404
3068 JD Rotterdam

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
Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
Middenbaan Noord 47
Kantoorboekhandel Voskamp
Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee
Binnenban Hoogvliet
DA Drogisterij
In de Fuik
I.M.A. Carwash
Nieuwe Langeweg 45
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
Edah
WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf
WC De Korf
Spar
Stad en Landschap
Wijkgeb. Gouden Regen
Gouden Regen
Super de Boer
Raadhuisplein 87
’t Kaerthuys
Cascade 1
Super de Boer
De Korf 8
Crimpenersteyn
Zandrak
Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
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

Zuidplasweg 1a
Schiedam
Bibliotheek Schiedam
Stadserf 1
Bibliotheek
Bachplein
Bristol
Nieuwe Passage 6
MIRO Tabak
Rubensplein 6a
J & L Supermarkt
Mesdaglaan 14
Tabaksshop Nathalie
’s Gravelandseweg 559
Maas Tabacco
Hoogstraat 168
Vlietland Ziekenhuis
Burg. Knappertlaan
Bleiswijk
C1000
Dorpsstraat 29
Bibliotheek Bleiswijk
Nachtegaallaan 4
De Leeuwerik
Leeuwerikstraat 4
Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice
Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum
Smitshoek 18
Overige
Bibliotheek
Hendrik-Ido-Ambacht
Hoge Kade 52
Bruna
HI Ambacht
WC De Schoof
Bibliotheek Barendrecht
Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34

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

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

Zwijnenburg
Ik ben op zoek naar kinderen of kleinkinderen
van Cornelis Johannes
Zwijnenburg. Cornelis werd geboren in 1888
te Rotterdam als zoon van Philippus Anthonie
Zwijnenburg en Cornelia Verrips, huwde in
1915 te Nieuw Vossemeer met Pieternella Kil.
Cornelis zat in het verzet , stencilde en
verspreidde als handelsreiziger het illigale blad
“de Waarheid”. Hij werd 26 januari 1943 gearresteerd en 15 februari 1945 in concentratiekamp Sachsenhausen omgebracht.
Zijn vrouw woonde tijdens de bevrijding aan de
Voorde in Rotterdam-Zuid.
Aart Zwijnenburg
e-mail aartz@hetnet.nl
-----------------------------------------------------Vermeulen
Ik zoek de familie Vermeulen. Kinderen en
kleinkinderen. Ze woonden op Rotterdam Zuid.
Kinderen van Mattheus en Sijke Vermeulen
-Vervorst
Kasper 1908, Adriana 1909, Franciscus T,
1913 Adriaan 1921
Kind Kasper. Mattheus1943 en Maria1945
Kind Franciscus T , Sijke1940, Francica1942,
Dionijs1947
Kind Adriaan Adriana M.C1947. Johannes
Bernardus1955
Wie kan mij helpen?
06-16236357 of
thom.vermeulen@versatel.nl
-----------------------------------------------------Eendrachtsstraat
Wij, Lucie Bubberman en Nel Burggraaff,
zoeken mensen uit de Eendrachtstraat
en omgeving voor de reünie die 7 oktober 2006
plaats vind in de Schotsekerk,
Schiedamsevest 121 van 19 u.30 tot 24 uur.
Mensen, zeg het voort en neem oude
fotos mee s.v.p.en laat het ons weten.
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

De kolenboer
Vroeg in de morgen, ergens in januari jaren veertig en nog veel te koud om uit bed te
komen. Was de kachel al aangemaakt? En stonden er weer ijsbloemen op de ruiten? Nee,
ik kon het niet zien, want mijn bed stond in de tussenkamer. Je weet wel, vroeger hadden we een ‘voorkamer’ voor de mooie meubelen en een ‘achterkamer’ voor de gewone
meubelen. Daar tussen was nog een kamer, de ‘tussenkamer’, daar sliep ik op een tweepersoonsopklapbed naast zusje Nel.
Het was zondag, dus mijn vader
hoefde niet naar zijn werk. Dat
was ook de enige vrije dag, want
zaterdags werd er ook gewerkt,
maar dan tot 12 uur, dus had je
toch een vrije middag.
Ik hoorde boven dat papa houtjes
aan het hakken was, want de
voorraad was op. Houtjes hakken
op zondag was niet zo best, want
de buren hielden daar niet van.
Zij waren van de gereformeerde
kerk en dan mocht je op zondag
niet werken. Maar vandaag waren
de houtjes op, dus moest er wel
gehakt worden, anders zaten we
de hele dag in de kou.
Aanmaken
Nog steeds lekker in mijn warme
bed, hoorde ik papa de kachel

leegschudden. Er lagen nog wat
resten kolen tussen de as op
het rooster in de kachel, en die
werden eruit gehaald, want kolen
waren duur en daar moest je
zuinig op zijn.
Nadat hij de asla had leeggemaakt
in een zelfgemaakte houten
vuilnisbak, deed hij een verfrommelde krant in de kachel, daar bovenop de zojuist gehakte houtjes,
even een brandende lucifer in de
kachel en ja hoor, het ﬁkte lekker.
Intussen had papa boven uit het
kolenhok een kit kolen geschept.
Toen het vuurtje goed doorbrandde, gooide mijn vader de kolen op
het vuur, en ja hoor, na een half
uurtje kon ik mijn bed uit, want
nu was het wel een beetje warmer
in de kamer.

Poetsen
Voordat mijn vader de kolen kon
scheppen uit het kolenhok op
zolder, had de kolenboer de kolen
boven moeten brengen. Twee
trappen moest hij op om de kolen
in het kolenhok te storten. Mijn
moeder bestelde cokes of eierkolen, die waren het goedkoopst.
Antraciet was te duur.
De kolenboer droeg een jutezak,
gevouwen als een capuchon, over
zijn hoofd. Een mud kolen in een
zak op zijn schouder, en zo naar
boven. Daar kiepte hij de kolen in
het hok dat mijn vader getimmerd
had, met een luikje onderin zodat
je de kolen er gemakkelijk uit kon
scheppen met een speciale schep.
Voordat hij kwam haalde mama
de traplopers weg. Na zijn vertrek

werden de trappen gesopt en
konden de lopers er weer op. De
roetjes, die de traploper op zijn
plaats hielden, waren intussen
al glimmend gepoetst. Wat een
werk, hé?

Dat was wel even anders toen ik
nog kind was. Nu hoef ik alleen
maar aan de knop te draaien en na
een kwartier voel ik de warmte al
van de verwarming, wat een luxe.
Riet Orth Tameris

Puzzel mee en win !!!
De echte puzzelliefhebbers weten de redactie van De Oud-Rotterdammer elke
veertien dagen weer massaal te bereiken. Dagelijks wordt de redactie bestookt met
inzendingen; van een simpel briefkaartje tot soms de fraaist vormgegeven antwoorden
op prachtige kaarten of brieven voorzien van een reeks complimenten. Erg leuk natuurlijk, maar de vorm maakt geen verschil. Iedereen dingt in gelijke mate mee. Ook
deze keer zijn er weer tien winnaars getrokken uit de stapel inzendingen, die de juiste
oplossing; ‘Rotterdam, de poort naar Europa’ hadden gevonden. De winnaars zijn:
A.D.Magnin, Krimpen aan den IJssel
L.Hektor, Ridderkerk
H.G.Hiemstra-Neve, Barendrecht
J.Hamel Hoogesteger, Rotterdam.
E. Middelburg, Capelle aan den IJssel

N. van Veen,Hendrik Ido Ambacht
J.A. Regeer, Rotterdam
F.G. Pronk, Zoetermeer
T.N. Timmerman, Ouderkerk a.d. IJssel
H. v. Dordregt-van Katwijk, Zwijndrecht

Horizontaal
1. niet getrouwd; 7. tuingereedschap; 13. tijdperk; 14. kansspel; 16. huid (schil); 17. plaats
in Italië; 20. Spaanse uitroep; 21. grote sappige vrucht; 23. Irish Republican Army (afk.);
24. meisjesnaam; 26. koppel (stel); 28. deel van het lichaam; 29. kledingstuk; 31. int. vliegtuigkenteken Noorwegen; 33. klaar (gereed); 34. wrede keizer; 35. ogenblik; 37. deel van
fietswiel; 40. insekt; 41. openbaar ministerie (afk.); 43. vochtig; 45. woonboot; 46. Indische
praatvogel; 47. titel (afk.); 48. overschot; 50. reverendus dominus (afk.); 52. gewicht (afk.);
53. deel van bijenkorf; 55. tegenover (afk.); 56. onbesuisd (onvoorzichtig); 57. jongensnaam; 58. klipgeit; 60. voorzetsel; 61. middelbaar onderwijs (afk.); 62. chanson (melodie);
64. regeringsreglement (afk.); 65. stapel (hoop); 67. marterachtig roofdier; 69. tweetal (koppel); 71. Chinese rekenmunt; 72. opstootje; 73. fabelmonster; 75. vaatwerk; 77. naaldboom;
79. vanaf (afk.); 80. maanstand (afk.); 82. licht weefsel van linnen garen; 84. tennisterm; 85.
weleens; 87. hardop; 89. hertensoort; 90. innig (hevig); 92. gesloten; 94. deel van breuk;
96. European regional organisation (afk.); 97. zeilen; 99. voor (in samenstelling); 100. band
voor een losbladig boek of schrift; 101. ontvangstplaats in een hotel.
Verticaal
1. alleseter; 2. juist schikkend (op het juiste moment); 3. Europese rekeneenheid (afk.); 4.
stop; 5. westerlengte (afk.); 6. verpakkingsmateriaal; 7. autoped; 8. collectieve overeenkomst
(afk.); 9. via (langs); 10. vurig (intens); 11. schermdegen; 12. tienpotige kreeftensoort; 15.
soort verlichting; 18. vlaktemaat; 19. muzieknoot; 21. onbenullig (gek); 22. Europa (afk.);
25. gewicht; 27. binnenvaartuig; 30. kampeerverblijf; 32. iemand die om zijn geloof kwellingen verduurt of zijn leven offert; 34. Europeaan; 36. muzieknoot; 38. familielid; 39. algemeen
kiesrecht (afk.); 40. mobiele eenheid (afk.); 42. lengtemaat; 44. fier (hoogmoedig); 46. ons
dagelijks voedsel; 47. zuidvrucht; 49. rekenopgave; 51. rivier in Engeland; 52. lijm; 54. streling; 58. koopman die zijn waren alleen bij grote hoeveelheden verkoopt; 59. hemellichaam;
62. aromatisch plantengeslacht; 63. slijmvliesontsteking; 66. aluminium (scheik. afk.); 67.
titel (afk.); 68. salvation army (afk.); 70. United Kingdom (afk.); 72. knaagdieren; 73. waterkering; 74. biljartstok; 76. knaagdier; 78. schrijfgerei; 79. sluw dier; 81. deel van gelaat;
83. ontkenning; 85. dikdoener (patser); 86. woonplaats; 87. gelooide huid; 88. stimulerend
middel; 91. ernstig; 93. ondernemingsraad (afk.); 95. plaats in Noord-Brabant; 97. Verenigde
Naties (afk.); 98. neon (scheik. afk.).

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 13 JULI 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!
Zevenhuizen:
À>>vÃÌÀÃÌÀ>>ÌÊÎ]ÊÎä{{Ê*Ê,ÌÌiÀ`>Ê-«>>ÃiÊ*`iÀ®
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"«i}ÃÌ`i\Ê>°ÊÌÉÊâ>°ÊÛ>Êä°ääÊÊ£Ç°ääÊÕÕÀ°

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

