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Kruiskade bruiste van het leven
Rond de Kruiskade hebben
talloze Rotterdammers het
levenslicht gezien in de
kraamvrouwenkliniek aan
de Henegouwerlaan. Verder
zijn veel mensen opgegroeid
in deze gezellige volksbuurt
met veel horeca, amusementsbedrijven en winkels,
ook in de zijstraten.
Zoals de heer Mink. Hij is in 1932
geboren in genoemde kliniek en
woonde tot kort na de Tweede
Wereldoorlog in deze buurt. Zittend
tegenover hem zijn twee van zijn
liefdes duidelijk zichtbaar. Om zijn
hals draagt hij een ketting met het
embleem van Feyenoord én, sinds
vorig jaar, de trouwringen van hem
en zijn overleden vrouw.
Hij vertelt enthousiast over zijn
liefde voor de buurt waar hij opgroeide.
“Als ik door de straten rond de
Kruiskade loop, gaat mijn hart
altijd weer open. Ik woonde in de
Zijdewindestraat, boven het café
van Karel van Duijl. Wij voetbalden
er altijd met een tennisballetje, ook
op de Diergaardesingel. Als er een
agent kwam verstopten we de bal
in de koplamp van een ﬁets. Als we
gingen voetballen hadden allebei de
elftallen een meisje(!) in het doel,
best wel bijzonder in die tijd. Ik
weet zelfs de namen nog: Toosje
Staal en Rietje Vriethof. Er kwamen
ook bekende voetballers uit onze
buurt: Sjakie Wesphal, Wim Taffeijn en de vader van Jan Everse.”

- Overzicht van de Kruiskade -

Winkels
Al pratend komen de namen van de
winkels weer boven.
“Je had wasserij Franeker, de
drogisterij van Katrien Wildschut en
de waterstoker. Aan het Tiendplein,
aan het eind van onze straat, zat
sigarenwinkel Van de Spek met de
reclamekreet: ‘Voor een genotvolle
trek naar Piet van de Spek!’ Op de
hoek Kruiskade - Bloemstraat was
de ijszaak van Bebberen met het
lekkerste ijs dat ik ooit heb gegeten;
verder zat in die straat o.a. Boek-

handel De Jong.”
We gaan verder de Kruiskade in.
“Bij de Drievriendenstraat was de
bakkerij van Ewald Behlen (waar
nu slagerij Schell zit). Op de hoek
Kruiskade/Batavierenstraat zat een
slager met de reclameleuze: ‘Ik ben
nog niet mager, want Holzhouwer
is mijn slager’. Aan de overkant van
de Kruiskade kon men o.a. speelgoedzaak De Poppendokter vinden
en een ijzerwinkel met een prachtige deur. Hierop was een agent
geschilderd die voor een gevangenis
stond. In deze gevangenis zat een
boef die tegen de agent zei: ”Ik heb
het niet gestolen, Slijk geeft het zo
goedkoop.”
Horeca
Ook over de horecagelegenheden
heeft mijnheer Mink enkele smakelijke anekdotes. In sommige werkte
hij zelf, als hij niet rondvoer op één
van de HAL-schepen, waarop hij
jarenlang steward was. Hij is nog
steeds lid van verdienste van “De
Linie”, de vereniging van oudwerknemers van de HAL, waarvan
hij één van de oprichters was.
“Op het Tiendplein zaten de café’s

De Drie Ballons en De Halte en
verder op de Kruiskade zat café De
Halve Maan, met een balkon waar
elke dag een accordeonist en een
drummer speelden.”
Hij herinnert zich verder nog het
café van D.P. van Vliet, waar zijn
oma werkte, De Gastronoom en de
bioscopen Lutusca en Arena.
Bult
“In de Gastronoom speelde Jackie
Wilson; hij had een bult, waar hij
graag de draak mee stak. Soms liet
hij de muziek ineens stoppen, stapte
op enkele – verlegen uitziende
meisjes af en vroeg: “Jullie zitten
zo te kijken, zien jullie iets of zo?”
De meisjes bloosden en zeiden
natuurlijk dat ze niets zagen. Jack
draaide zich vervolgens om naar het
orkest en riep luid: “Jongens, ik ben
mijn bult kwijt!”
“In Arena, de beste bios met de
mooiste ﬁlms, had ik een baantje
als piccolo en bracht er o.a. ijs rond
in de pauze. Mijn vader betaalde
mij een keer met een knoop! En
ik mocht van hem het wisselgeld
houden…. In Arena speelden goede
orkesten: vóór aanvang van de ﬁlms

en tijdens de pauzes was er dus
altijd “levende” muziek! Bekende
artiesten als Leo Fuld en Toby Rix
hebben daar opgetreden. Ook waren
er shows met Reinhout, de Reus
van Rotterdam. Hem kende ik vrij
goed, want toen ik bij de HAL voer,
bracht ik voor hem altijd zaken mee
als kousen en pennen, die hij dan
weer bij de Spido verkocht.”
Verbluft
Het mooiste verhaal heeft de heer
Mink tot het laatst bewaard.
“Op de Kruiskade zat het café van
Dirk Reese, dat grote ramen had,
die met mooi weer altijd wagenwijd open stonden. Hier zaten
een keer enkele mensen voor het
openstaande raam aan tafel een
biertje te drinken. Toen kwamen er
twee opgeschoten jongens aan: vóór
men besefte wat er gebeurde namen
deze knapen door het open raam
heen snel enkele slokken uit de op
tafel staande glazen bier en wég
waren ze, de cafébezoekers verbluft
achterlatend…..…”
Els Beekmans
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TANTE POST(BUS)
Dansschool
Ik kan mij die dansschool in de Doofstommenschool, waar Annie Hoogerheide over
schreef, nog goed herinneren. Het was, denk
ik, 1952-53. Er zat een kleine man op. Hij
kon heel goed dansen en vroeg altijd de
lange dames, dan zat hij lekker met zijn neus
tussen de borsten. Was een hele leuke tijd.
Ook een vriendin zat er op (Willy Winkelhof). Misschien leest ze dit ook. Later ging
ik dansen bij een kleine dansschool in de Jan
Kruiffstraat, waar het ook erg gezellig was.
Ik woon niet meer in Rotterdam, maar kan
m’n Rotjeknor niet vergeten.
Rotterdam, de groeten
W (Boersma)-Vroegop
---------------------------------------------------Reier van den Oever
In de Oud Rotterdammer van 30 mei las ik
een leuk verhaal over Reier van den Oever,
de doelman van het Charloise CVV en het
Rotterdams elftal.
Ik kende Reier goed; hij was namelijk vele
jaren mijn buurman op Kralingseveer. Ik
ben geboren op 2 mei 1947 en woonde jaren
in de Antilopenstraat 49. Mijn grootmoeder
(Opoe) woonde in de Zebrastraat 22 en op
20 woonde Reier, samen met zijn vrouw
Jeanette Verhoef (haar vader had de bekende Rotterdamse Meubelfabriek Verhoef
vlakbij de watertoren). Hij was naast zijn
voetbalcarrière huisschilder. Ik heb later nog
een tijdje met hem gewerkt in het Zuider
Ziekenhuis.
Reier was een verwoed motorrijder (net als
ik nu al 41jaar !) en ik heb ook nog eens
een hele verchroomde BSA model B33 van
hem gekocht. Zelf was hij verknocht aan
zijn “eigen” merk, Norton. Reier lustte wel
een slokje en viel soms met zijn motor in het

smalle poortje achter zijn huis. Zijn vrouw
vroeg mij menigmaal: ‘Dicky ga jij eens
kijken of je Reier ziet’. Dan vond ik hem
steevast in de kroeg tegenover de Guano
fabriek boven aan de dijk. Ik kreeg dan een
reep chocolade en een glas cola met
het verzoek niet tegen zijn vrouw te zeggen
dat ik hem gevonden had. Reier vertelde mij
eens dat hij op een zondagmorgen een eindje
ging rijden op zijn Norton (Dominator).
Natuurlijk met zijn alpinopetje met Norton
speldje (helm was toen namelijk nog niet
verplicht) op. Zijn vrouw had overal commentaar op en daar was Reier niet altijd van
gediend. Die zondagmorgen waren ze samen
ergens op de Veluwe beland, toen zij weer
wat tegen hem zei. Reier stopte, zette haar
van de buddyseat en is verder gereden. Zij
bleef, zonder geld of wat dan ook, achter en
is toen met behulp van vriendelijke mensen
weer thuis gekomen. Of ze ooit nog mee
achterop is gegaan weet ik niet, maar ik
denk haast van niet.
Zijn vrouw was vele jaren bekend door haar
stukjes in de IJssel- en Lekstreek (Dieren
Bescherming wie helpt). Zij was een soort
vrouwelijke Karel Schot en ving alle dieren
op die naar haar huis werden gebracht door
instanties en mensen en was daar 24 uur
per dag mee in touw. Reier is later nog
sportverslaggever geweest van de IJssel- en
Lekstreek, waarbij ik hem soms achterop
mijn motor naar de wedstrijden bracht. Daar
bleef hij soms langer in de kantine zitten
dan wenselijk was, zodat hij niks van het
voetbal meekreeg en mij moest vragen wat
er allemaal gebeurd was, zodat hij alsnog
zijn stukje kon schrijven in de krant.
Dirk Zwartenbol
Dr.de Visserstraat 52 B, 3038 TV Rotterdam
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Ria Vrins-de Lange (Debijeweg 196 in Rotterdam) heeft ook goede herinneringen aan de Rotterdamse Vakantieschool en stuurde de redactie
een mooie foto, waarop zij zelf staat en ook de tenten en de lange eettafels nog goed zichtbaar zijn.
Geschift
De Oud Rotterdammer. Fantastisch blad. Dit
hebben wij in Amsterdam niet.
Over het stukje ‘’geschift’’. Wij liepen
vroeger, voor 1940, met wat
klasgenootjes, als wij tenminste een dubbeltje hadden, van Amsterdam-Zuid
via de pont over het IJ naar Nieuwendam.
Daar op het trambootje terug via
het Centraalstation en dan verder met de
tram naar huis.
Koen Mulder, Amsterdam.
e-mail: heteerlijkepaard@hccnet.nl
----------------------------------------------------Geachte redactie
Op visite bij een neef van mij las ik De Oud
Rotterdammer van 21 februari 2006, met
daarin een verslag over de Goudse Rijweg
en een foto. Dat stukje weet ik mij maar al

te goed te herinneren. Het eerste winkeltje
rechts was een Amerikaanse schoenmakerij,
waar je schoenen dezelfde dag klaar waren.
Het was de Palissanderstraat. Op de andere
hoek was café Van Cleef met een bovenzaaltje. Daar repeteerde elke zondagmorgen de
Accordeonvereniging Kunst en Vermaak.
Op de Goudserijweg had je een verhuurbedrijf van varens en planten, daarnaast ﬁrma
De Veluwe, een groothandel in kruidenierswaren, vervolgens een garage en dan kreeg
je de Van Galenstraat en dan de volgende
straat naar de kerk toe, de Florastraat.
Aan de linkerkant van de Goudse Rijweg de
Veemarkt met de feestzaal Het Stadstimmerhuis. Daar zijn direct na de oorlog heel wat
feesten gegeven.
Op de Veemarkt, over de ijzeren hekken,
werden ‘s avonds na 10 uur de kleden
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LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

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

LIGIER

X-TOO
MOBIEL
ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN

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

CiTO
Subaru en Ligier Dealer
www.citoautobedrijf.nl

Klaverbaan 62,
Capelle a/d IJssel
Tel. 010 - 467 67 89

/PEL &RESH THINKING n BETTER CARS

3TAP IN VANAF

NIEUW & OCCASIONS

CiTO
houdt u

geklopt. Dat mocht niet eerder.
Ik woonde in de Meubelstraat, dichtbij de
Koninginnekerk met z’n groene torens, waar
vele concerten werden gegeven.
Het leukste dat ik mij herinner is dat ik voor
mijn vader een pakje GoldStar shag moest
halen bij de sigarenwinkel naast de Generaal
v/d Heijdenstraat.
De feestwinkel op de hoek van de Hugo de
Grootstraat was niet van Moret, maar van
de heer Van Veen, met naast de winkel een
pianohandel.
Na mijn driejarig verblijf in Nederlands
Indië als militair, was bij mijn thuiskomst
in 1950 de hele Meubelstraat versierd en
kreeg ik van de bewoners een bestekset met
inscriptie. Daar eet ik nóg mee! Leuk hè?
Nelis van Veelen
cornel@veteranen.nl
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Schoonmaken
en restaureren
van schilderijen
Martine van der Plas
* 010

4611662
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Duiven in het
raadhuis van Charlois

Huiskamerroute zoekt nog
enkele deelnemers

Bij de Charloisse Kerksingel is nog steeds het Oude Raadhuis van Charlois
te vinden, dat omstreeks 1875 is gebouwd. Nadat eind 19e eeuw dit dorp bij
Rotterdam werd gevoegd, is daarin een politiebureau gehuisvest om op zuid
de wet te handhaven.
Naast het politiebureau lag vroeger de
dienstwoning, waarin het grote gezin van Cor
Krijgsman woonde, in Charlois beter bekend
als wijkagent ‘Kees de Pook’, die als adjudant
van politie op 60-jarige leeftijd is overleden.
Geruchten doen nog steeds de ronde dat een
brigadier van politie op de zolder van dit
markante gebouw duiven hield, die hij in zijn
vrije tijd voerde en vanuit het zolderraam een
luchtje liet scheppen.
Omstreeks 1960 werd deze post in de stad
bekend vanwege de jeugd- en zedenpolitie,
die daar gevestigd was. In de laatste decennia
van de vorige eeuw verhuurde de politie het
pand aan een eigenaar van een eetcafé. De
Stichting Historisch Charlois heeft een aantal
jaren geleden een poging gedaan in dit oude
pand een wijkmuseum te vestigen, maar dit
ging niet door omdat de politie het pand weer
als post voor wijkagenten nodig had. Historisch Charlois heeft nu een Oudheidkamer
in gebruik aan de Grondherendijk 84, die op

- Oude Raadhuis van Charlois in 1970 (verz. L.v.V.) -

zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur open
is en niet eens zover van het Oude Raadhuis
vandaan is.
Leen van Vreewijk

De huiskamerroute van de Stichting Kunstfestival Schiebroek gaat deﬁnitief
door. Na een oproep, enkele weken geleden aan de inwoners van Hillegersberg en Schiebroek, om hun huiskamer open te stellen voor bezoekers en
hun kunsten te vertonen op het gebied van zang, dans, muziek, toneel of een
andere vorm van amusement, zijn er genoeg aanmeldingen binnengekomen
om de huiskamerroute te laten doorgaan.
Tot nu toe staan er tien huiskamers op het programma, waar vooral veel muziek gemaakt zal
worden. We hebben onder andere een smartlappenzanger, een mondharmonicamuzikant,
een jazz- en bluesband, wereldmuziek waar je
zelf aan kunt meedoen, een video- en synthesisermuzikant, een trio van klarinet, cello en
piano en leerlingen van de muziekschool.
Tien huiskamers is genoeg om de hele dag
mee door te komen, maar er is nog ruimte
voor meer deelnemers. Bent u muzikaal?
Speelt u toneel? Doet u aan cabaret? Kunt u
goed verhalen vertellen? Of goochelen? Neem
dan snel contact op met de Jeanet Muysson
van de Stichting Kunstfestival Schiebroek en
meld u alsnog aan! Het telefoonnummer is
010-4226569. U kunt op hetzelfde nummer
terecht voor meer informatie.
Het is de bedoeling dat u op 17 september
de hele dag uw woonkamer openstelt voor
bezoekers en daar optredens verzorgt. De

CCtje De Tour

Maar eerst even iets anders. In de vorige krant was in de wonderlijke maalstroom van elektronika, ﬂoppies en ander hoogwaardig
materiaal, een stukje uit mijn stukje weggevallen. Een schrijver tilt
daar meestal zwaarder aan dan de lezer, de schrijver kan een nacht
niet slapen, en de lezer zegt de volgende ochtend doodleuk: Oh, is
me helemaal niet opgevallen.

Maar voor “de oplettende lezertjes”,
zoals de briljante Marten Toonder,
de man van Tom Poes en Olie B.
Bommel, (heeft u zijn monument
op de Blaak bij het Metrostation
wel eens goed bekeken?) ze altijd
noemde, en die gedacht hebben,
wat staat hier voor wartaal, die Cox
zit dichter op het Einde dan ie zelf
denkt, het volgende:
Na de laatste regels van het liedje
“Als ik later doodga”, waarin de
schrijver trots mededeelt dat ie eindelijk “iets alleen (heeft) gekund”
had moeten komen:

c foto burosolo.nl

Maar daar komt het echte einde al:
Maar als jij zegt:
‘k Laat je niet in de steek,
‘k blijf bij je alle dagen
van de week,
‘k hou dan nog net zo van je als
vandaag…
…graag…
En daar sloeg dus dat “graag”
op, en de mededeling dat er toch
nog een geliefde aan te pas was
gekomen.

Cox Column

Maar ik wilde het over de Tour hebben, die drie weken door de media
heeft gewoed. En waar je op de
grote momenten inderdaad mensen

pagina 3

“alleen” tegen de elementen en de
rest ziet strijden, denk aan Rasmussen en Landis. Tegenwoordig is de
Tour een TV-spektakel, en hoe heet
het ook was, ’s middags dwong
iets dat sterker was dan ik zelf, me
naar binnen en voor de televisie om
de etappe te volgen. Je moet een
beetje doorbijten wat het slappe
geouwehoer van de kommentatoren
betreft, want dat is al net zo bij
het voetbal, dat zijn zogenaamde
kenners, maar het enige dat je hoort
is geneuzel. “Daar rijdt geloof ik
Menchof”, zegt er dan een, en dat
ziet hij dan zogenaamd aan zijn stijl,
en als de motor met de kamera dan
dicht genoeg bij is, zodat ook wij
het rugnummer kunnen zien, roept
ie “Oh nee, het is Posthuma”. Toen
Landis die hele slechte dag had en
niet meer vooruit te branden was,
riep de ander: “Die gaat afstappen!”
Nou, meneer Landis ging helemaal
niet afstappen, hij volbracht die
hele vernederende helletocht van de
laatste kilometers, onderging gelaten
het minachtende kommentaar en de
schampere opmerkingen die over
hem werden uitgestrooid, en ﬁetste
de volgende dag het hele peloton
naar de Filistijnen.
Begin jaren vijftig was de Tour nog

voorstellingen mogen doorlopend zijn of op
van te voren vastgestelde tijden, elke woonkamer bepaalt zijn eigen ‘deurbeleid’ en wie
wil mag een hapje of een drankje serveren aan
bezoekers. Entree vragen is niet toegestaan.
De Stichting Kunstfestival Schiebroek verspreidt een routefolder, waarin alle deelnemende woonkamers opgenomen worden,
inclusief hun ‘openingstijden’, de aanvang van
de verschillende opvoeringen en/of voorstellingen en een korte beschrijving wat er in
welke woonkamer te horen, zien of beleven is.
Verder zorgt de stichting voor zo veel mogelijk publiciteit rondom de huiskamerroute.
Alle gegevens voor de routefolder, liefst met
een digitale foto, moeten uiterlijk 6 augustus
bij ons binnen zijn. U kunt de gegevens e-mailen of opsturen naar Koraalstraat 13a,
3051 VE Rotterdam, e-mail:
huiskamerroute@hotmail.com.

radio, met de onvergetelijke stem
van Jan Cottaar. Ik geloof dat het
eerst nog gewoon samenvattingen
van de dag waren, maar sinds de
gedenkwaardige dag dat Wim van
Est als eerste Nederlander de Gele
Trui aan mocht trekken waren ze er
dikwijls ‘live bij. De volgende dag
was ie hem alweer kwijt, omdat ie
in een ravijn donderde. De pastoor
van Sint Willebrord, “’t Heike”, zijn
woonplaats, moet van de preekstoel
gezegd hebben: “Ons Wimme is
tachtig kilometer diep in een ravijn
gevallen”. Nou, zo diep was het nou
ook weer niet, want u weet nog wel
met welke horlogereklame van Est
later furore maakte:
Tachtig meter viel ik diep,
Mijn hart stond stil, maar mijn
Pontiac liep!
In die tijd was ik “op studie” in
Oudenbosch, en Wim van Est was
onze grote held. Een van die jaren
kwam de Ronde van Nederland door
het dorp, en Ijzeren Willem kwam
als eerste over de spoorovergang
gedenderd waar hij volgens de
geruchten het fabelachtige bedrag
van honderd gulden mee verdiende.
(Ik herinner me nu ineens dat de
Ronde ergens na de oorlog bij ons
op Zuid over de Bree kwam. Uren
hadden we staan wachten, en in een
ﬂits was het voorbij. Ik zat op de
schouders van mijn Ome Jan, en die
riep “Daar gaat Gerrit Schulte!”,
maar ik had niks gezien. Ik heb van
Est, “de Tempobeul”, ook nog eens
aanschouwd op Varkenoord, waar

de renners rondjes draaiden om de
velden van het huidige Feyenoordamateurkompleks. Voor de wedstrijd
kwam hij langs lopen met zijn ﬁets,
en wij riepen: “Ha Wim!” Tot onze
gelukzaligheid zei hij iets terug, met
zijn Brabantse accent: “Ha mannen!
Mannen van Jan de Wit!” Allemaal
dingen die ik in mijn oren hoor alsof
het vijf minuten geleden was. Hij
was bij ons populairder dan Woutje
Wagtmans, die misschien een betere
wielrenner was; in het jaar van
Walkowiak had hij de Tour moeten
winnen. Ach, ik heb weer iets aangeboord waar ik nog bladzijdenlang
over door zou kunnen gaan.
Er is ooit een Rotterdamse wielrenner geweest, in die tijd, een heel
goede amateur, Schalk Verhoef, ik
meen nog een keer derde geworden
op een WK. Ik dacht dat ie woonde
in een zijstraat van de Nieuwe Binneweg, vlak voor de Lage Erfbrug.
Wat is er van die jongen geworden? Ik heb er nooit meer iets over
gehoord.
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Protest in Feijenoord
In 1979 werd in de woonwijk Feijenoord een protestoptocht gehouden tegen de plannen van B&W voor de vestiging van een eroscentrum in het Poortgebouw. Dit plan was
ontstaan vanwege de sluiting van bordelen en seksclubs op Katendrecht.
Het opknappen van de wijk en de kwestie van
de dreigende prostitutie aldaar waren geen
zaken die alleen de jonge bewoners in de
buurt raakten, ook oudere bewoners spraken
daarover hun woordje mee. Een aantal bewoners liet zich via de Bewoners Organisatie
Feijenoord (kortweg BOF) vertegenwoordigen. Juist de gewone dagelijkse problemen
vonden zij belangrijk in de wijk, zoals de
destijds slecht onderhouden woningen, de
bejaardenzorg en de opvang van buitenlandse
werknemers. Deze laatste groep vormde een

hoog percentage van de bevolking. “Veel is
hier in de wijk de laatste jaren opgebouwd
en we hebben dan ook veel waardering voor
de jonge krachten die zich volledig inzetten
voor de belangen van de wijkbewoners en
de integratie van migranten. Het eroscentrum dreigt de stadsvernieuwingsplannen te
vertragen en dat nemen wij niet. De bewoners
van Katendrecht willen ook van de prostitutie af. Wij willen hier rustig door de straat
kunnen gaan. Als het eroscentrum hier wordt
gevestigd gaat de wijk zeker verpauperen en

daartegen verzetten wij ons.” Mede door het
verzet van de bewoners gingen de plannen
voor seks in het Poortgebouw niet door.
Trouwens een aantal jongeren had destijds

deze locatie al gekraakt en als woongebouw
in gebruik genomen.
Leen van Vreewijk

Belastinghulp voor iedereen!

FordKa Champion

’n goed kunstgebit?

Nu tijdelijk € 7.995,-

Voor ons geen kunst!

Champion voordeel:
€ 400,-

Fiscoop verzorgt ook
in de zomer uw aangifte.

www.ford.nl

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

Als u nog geen aangifte deed,
laat u misschien de aanvulling op uw
vakantiegeld liggen.
Bel nu voor een afspraak met Fiscoop.

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.
Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

tel. 010-2907307
Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

info@ﬁscoop.nl

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 restaurateur (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 ons bedrijf
* 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
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27
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 17”
Nederig moet ik, ten overstaan van u allen, bekennen dat een Zuiderling
ook weet, welke straten er
aan de ‘overkant’ zijn. Mijn
opmerking bij opgave 17,
dat inwoners van Zuid wel
zouden afhaken, werd geloochenstraft door vele tientallen inzendingen uit Zuid.
Daarbij kunnen we dan ook
die andere inzendingen tellen en foto 17 mag weer een
succes genoemd worden. De
foute inzendingen zijn echt
op de vingers van een hand
te tellen: 99,999 % herkende
de Uitweg in Hillegersberg.
Uit vele inzendingen kwam het verkeerde beeld naar voren, dat Schiebroek, Hillegersberg, Overschie en
IJsselmonde onder dwang van de
Duitse bezetter op 1 augustus 1941
door Rotterdam ingelijfd zijn. De
plannen tot annexatie werden door
de diverse gemeenteraden al in de
dertiger jaren genomen: 1 augustus
1941 werd als uitvoeringsdatum
door alle partijen vastgesteld. De
bezetter had met deze maatregelen
niets te maken!
J.H. Velthoven (Rotterdam) laat
weten: “Het betreft hier de Uitweg,
de betrekkelijk korte verbindingsweg tussen Rozenlaan en Ringdijk,
genomen vanaf de hoek van de
Erasmussingel. De Uitweg was
en is nog altijd een vrij drukke
verbindingsweg van Schiebroek via
Hillegersberg naar het centrum. Wij
- mijn zus (1938) en ik (1947) -zijn
geboren in de Violenstraat, niet ver
van de Uitweg. Zij in de toen zelfstandige gemeente Hillegersberg en
ik later in de gemeente Rotterdam.
In 1954 zijn wij verhuisd naar
Schiebroek, evenals Hillegersberg
tot 1941 een zelfstandige gemeente.
We bleven de Uitweg als toen
enige verbindingsweg naar de stad
echter trouw. Ook later kwam ik er
frequent, omdat ik toen net over het
Rozenlaanviaduct in de Rodenrijsestraat woonde en mijn ouders - en
mijn postduiven - in Schiebroek.
Nog veel later is mijn dochter ook
daar in de buurt gaan worden (Electroweg) en kwam ik weer geregeld

TOEN
over de Uitweg. Kortom: ik heb
iets met de Uitweg, hoewel ik dat
tot uw foto nooit zo bewust ben
geweest. Aardig is nog te vermelden dat de panden rechts op foto
ofﬁcieel in Schiebroek staan en die
links in Hillegersberg. De Kleiweg
is namelijk daar de grens!”
Mevr. M. Heijkoop (Capelle aan
den IJssel) schrijft: “Leuk, ik zag
het direct: Het is de Uitweg, gezien
naar de kant van de Kleiweg. Aan
de overkant zie je de ronding van
de eerste huizen van de Rozenlaan
in Hillegersberg. Waar de Uitweg
ligt was tot 1941 Schiebroek.
De Kleiweg vanaf de Uitweg naar
het stationnetje van de Hofpleinlijn
naar Scheveningen destijds (later
alleen nog maar naar Den Haag
Hollands Spoor helaas) was aan
de kant van de Rozenlaan Hillegersberg en vanaf de Uitweg naar
het station aan de rechterkant was
Schiebroek.
Ik woonde vanaf 1931 in een
zijstraat tussen de Rozenlaan en de
Kleiweg, dus in Hillegersberg en

was op school op de Electroweg.
De straat waar ik woonde was de
Balsemijnstraat, maar omdat er in
Rotterdam al een bloemenbuurt
was waren er veel dubbele namen.
De Balsemijnstraat werd na de
annexatie omgedoopt tot Duizendschoonstraat”. (Dat hernoemen van
straten was een proces, dat vele
jaren voorbereiding had gevergd.
Dat de Duitser dit ‘even’ tussen
14 mei 1940 en 1 augustus 1941
heeft geregeld, hoort thuis in een
sprookjesboek. AvdS).
Adrie Kannegieter (Rotterdam) put
uit z’n 86jarige herinnering: “Deze
foto van de Uitweg is gemaakt
vanaf de brug over de ringvaart.
Het lage witte gebouw links is een
Shell tankstation. Daartegenover
was een winkel van een kleermaker. Op de achtergrond de Kleiweg
en de Rozenlaan die toen nog
doodliep op de Ceintuurbaan.
Wanneer je vanuit Rotterdam naar
de Wilgenplas (eerdere opgave) en
het Xerxes terrein ging, liep men
over de Kleiweg, de Uitweg (deze

Nieuwe opgave

NU
opgave) de brug over de ringvaart
en de toen nog onbebouwde landelijke Wilgenplasweg.”
J.H.Allart (Rotterdam): “De foto
toont de Uitweg, tussen de Ringdijk
en de Rozenlaan, in het Kleiwegkwartier. Het benzinestation, links
op de foto, is er nog, maar nu als
onderdeel van een in de jaren zestig
gebouwd pand van de Rotterdamse architect (en kunstenaar) K.
Landers (die ook o.a. in dezelfde
stijl de Kreiselﬂat ontwierp op de
hoek Bergweg/Gordelweg). De rest
van de bebouwing op de foto is nog
intact. De foto is genomen met de
rug naar de Ringdijk.”
Theo Riemslag Baas (Rotterdam)
weet waarover hij schrijft: “Wij weten wel waar het was, mijn vrouw
heeft hier op de Uitweg, want daar
gaat het om, jaren gewoond en we
zijn hiervandaan ook getrouwd. Op
de foto links 2e etage achteraan op
de hoek was onze slaapkamer en
recht daarboven dus onder het dak
de zelfgemaakte keuken.

Een leuke bijkomstigheid is dat
het Shellpompstation in 1966 is
afgebroken om plaats te maken
voor woningbouw en zo kon het
gebeuren dat onze zoon in 1965 geboren is op huisnummer 36 en onze
dochter in 1967 op huisnummer 72
zonder dat we verhuisd zijn, maar
doordat de gemeente bijna op de
dag van haar geboorte de huisnummers heeft gewijzigd.
Rechts is het café op de hoek van
de Erasmussingel, daarnaast zaten
de Apotheek, een paardenslager
en mevrouw Mansholt met een
winkeltje waar je huishoudelijke
artikelen kon kopen (een deel van
onze uitzet is daar vandaan) en
op de hoek van de Uitweg en de
Kleiweg zat recht tegenover ons
De Gruyter met het snoepje van de
week”.
Uit alle inzendingen sloeg de poot
van mijn kat Rambo de oplossing
van de in Rhoon woonachtige Hillegersbergse A.C.A. van der Waal.
De attentie gaat naar het Ghijseland
286 in 3161 VT Rhoon.

Voorlopig blijft de ‘Waar-was-dat-nou-foto’ een tram ‘ergens’ in Rotterdam tonen.
Er komen zo veel positieve reacties op dit soort foto’s binnen, dat de komende weken
tramfanaten én Rotterdamfreaks zeker aan hun trekken zullen komen.
Deze week heb ik voor een moeilijke foto gekozen.
Rotterdammers uit Zuid, ’t Noorden, ’t Westen en Kralingen, kortom uit heel Rotterdam, hebben in deze tram gezeten, als zij naar het noorden en oosten gingen.
In 1953 was het echter afgelopen.
Waar was dat nou?
Oplossingen moeten uiterlijk 7 augustus 2006 binnen zijn op het adres
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ Rotterdam
Via de elektronische snelweg zijn inzendingen ook welkom.
De uiterste inzenddatum blijft hetzelfde, het adres is: waarwasdatnou@xs4all.nl
Eén van de goede inzenders kan een Rotterdamse attentie verwachten.

De Oud Rotterdammer is bijna jarig en nodigt u
uit voor een knalfeest op 16 september!!!
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Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus
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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.

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

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!

Raadhuisplein 4
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633
Deelbaar en
verrijdbaar....

Een abonnement op
De Oud-Rotterdammer!
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!

MEUBELSTOFFEERDERIJ

CAPITON
- Herstoffering - zitmeubelen
- Losse kussens + boot & caravan
- Reparatie & opvulling
- Eetkamerstoelen
- Nieuwe collectie meubelstoffen
& leder
Na onze vrijblijvende prijsopgave, heeft u alle
tijd om rustig over de offerte na te denken!
Levertijd 5 tot 10 werkdagen na afspraak.

O U heeft al een
abonnement voor

Nassaustraat 94
Rotterdam
Tel. 010 - 4231620

€ 49,90

p/jaar

www.stoffeerder.nl
Erkend gediplomeerd meubelstoffeerdersbedrijf

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.
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:

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

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

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.

U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het
kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

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
ECONOLOGISCH DE BESTE ®

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

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

090106

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
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Nieuwe appartementen op plek
verzorgingshuis De Wilgenborgh
Het Rotterdamse stadsdeel Hillegersberg-Schiebroek krijgt
er binnen enkele jaren een aantrekkelijke woonlocatie bij.
Waar nu nog het verzorgingshuis De Wilgenborgh staat,
komen circa 185 nieuwe appartementen voor 55-plussers,
32 plaatsen voor ‘beschermd wonen’, 5 tijdelijke opvangplaatsen en een servicepunt voor de buurt. De comfortabele
woningen zijn van alle gemakken voorzien. De bouw start
eind 2007.
Aanleiding voor de nieuwbouw is
dat de huidige Wilgenborgh niet
meer voldoet aan de eisen van deze
tijd. De zorgbehoefte is veranderd,
de kamers en gangen zijn te klein
en het gebouw is te massaal. De
nieuwe Wilgenborgh krijgt het
karakter van een ‘gewoon’ woongebouw, waar het in de eerste plaats
prettig wonen is voor mensen van
55 jaar en ouder. Mocht de bewoner
daarnaast ooit zorg nodig krijgen,
dan is die binnen handbereik. Vanuit De Wilgenborgh wordt namelijk
de zorgvoorziening aangeboden aan
alle bewoners die dat nodig hebben,
zowel binnen het gebouw als in de
omgeving. Alle woningen van De
Wilgenborgh worden als zogenaam-

de zorggarantwoningen uitgevoerd,
dat wil zeggen dat ze allemaal
geschikt zijn voor bewoners met
een zorgbehoefte. De 32 plaatsen
‘beschermd wonen’ zijn geconcentreerd in kleinschalige woongroepen. Ouderen met behoefte aan
een beschermde woon- en leefomgeving wonen hier in groepen van
zes à zeven personen, waarbij elke
bewoner beschikt over een eigen
appartement en een gezamenlijke
huiskamer.
Comfortabel
De initiatiefnemers van het project,
LAURENS en LAURENS WONEN, benadrukken dat de nieuwe
woningen bij uitstek geschikt zijn

voor mensen die willen genieten
van misschien wel de beste tijd van
hun leven. De bewoners kunnen
gebruik maken van voorzieningen
als thuiscatering, taxiservice en
een restaurant. Hiermee zijn de
woningen een comfortabele thuishaven voor een brede doelgroep aan
bewoners. Er zijn zowel koop- als
huurwoningen, in verschillende
prijscategorieën.
Bouw in twee fasen
De sloop en nieuwbouw verloopt in
twee fasen. Eerst wordt de huidige
serviceﬂat gesloopt, om plaats te
maken voor de eerste fase van de
nieuwbouw: de kleinschalige woongroepen en een deel van de appartementen. Door deze fasering hoeven
de bewoners van het bestaande
aanpalende verzorgingshuis slechts
eenmaal te verhuizen. Vervolgens
wordt het verzorgingshuis gesloopt
en vervangen door de tweede fase
van de nieuwbouw: ruime appartementen voor mensen van 55 jaar en
ouder die kiezen voor zekerheid en

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’.
Broer wil nog niet naar zorgcentrum
Mijn broer is 76 jaar en slechtziend.
Hij is gescheiden en woont alleen in
een groot eigen huis. Door gebrekkig
loopvermogen en omdat hij slechtziend
is, zou hij in feite niet meer alleen kunnen wonen. Hij heeft met bijna niemand
contact, zelfs niet met zijn kinderen. Hij
vertrouwt namelijk niemand. Wij weten
ook nooit waar we met hem aan toe zijn,
want hij laat het achterste van zijn tong
niet zien. We hebben er herhaaldelijk
bij hem op aangedrongen zijn huis te
verkopen en in een verzorgingshuis te
gaan. Dit is voor hem onbespreekbaar.
Hij wil zich zelfs niet laten inschrijven.
Nu vermoeden wij, dat hij bang is, dat
hij dan de waarde van zijn eigen huis
moet opeten en zijn spaargeld moet
opmaken. Welke regels gelden daarvoor
tegenwoordig?
Bij opname in een verzorgings- of
verpleeghuis is er al lang geen sprake
meer van dat men zijn opgebouwd
vermogen langzaam maar zeker moet
inleveren of – zoals men dat vroeger
zei – ‘opeten’. De kosten worden uit de
Algemene wet bijzondere ziektekosten
(AWBZ) betaald. Bij een verblijf in
een AWBZ-instelling moet een eigen
bijdrage worden betaald die afhankelijk
is van het maandelijks inkomen. Wordt
uw broer duurzaam (langer dan zes
maanden) opgenomen, dan moet hij de
hoge eigen bijdrage betalen van maximaal € 1751,40 per maand, afhankelijk
van zijn zogenoemde bijdrageplichtig
verzamelinkomen. Het komt erop neer
dat als hij AOW heeft met bijvoorbeeld
een klein pensioentje, hij maandelijks
daarvan slechts enkele honderden euro’s
voor persoonlijke uitgaven overhoudt.

Voor de rest heeft hij ook geen kosten,
want hij wordt volledig verzorgd. Aan
zijn vermogen wordt niet gekomen.
Indien uw broer steeds slechter wordt,
is het verstandig allereerst vast te stellen
welke zorgbehoefte hij nu nodig heeft.
Dat doet het Centrum indicatiestelling
zorg (CIZ). Maar als hij zelf absoluut
niet wil, dan gebeurt er niks. Misschien
dat zijn huisarts hem kan overtuigen van
een of andere vorm van AWBZ-hulp
(dat kan ook thuiszorg zijn!). Als zijn
huis feitelijk niet meer geschikt is om
in te blijven wonen, zou hij ook eens
moet denken aan ‘beschermd wonen’,
bijvoorbeeld in een aanleunwoning of
seniorencomplex. Maar alles hangt van
hem zelf af.
-----------------------------------------------Ombudsman Rotterdam
inschakelen
Van alles is misgegaan bij de uitkeringen die ik tot 1 januari dit jaar
kreeg. Het gaat om de WAZ (de oude
regeling voor arbeidsongeschiktheid van
zelfstandigen) aangevuld met de IOAZ
(aanvulling tot het bestaansminimum
voor arbeidsongeschikte zelfstandigen).
Hadden mijn vrouw (geen inkomsten) en
ik eerst samen netto ongeveer 1110 euro
per maand, nu is dat met bijna 300 euro
teruggezakt. Bij de sociale dienst word
ik afgescheept dat wat hen betreft alles
is goed gegaan. Wat kan ik nu nog doen
dan behalve met een dure advocaat aan
de slag gaan?
Het lijkt ons zinvol in deze persoonlijke
kwestie nogmaals een afspraak te maken
met uw cliëntenbegeleider van de sociale dienst in Rotterdam. Want volgens
ons hebben u en uw vrouw samen wel
degelijk recht op een aanvulling tot
het bestaansminimum op grond van de

IOAZ. Indien u een aanvulling uit de bijstand of IOAZ zou moeten krijgen, heeft
u in ieder geval recht op een aanvullende
uitkering waardoor u in totaal netto
ongeveer 1148 euro (voor gehuwden)
per maand moet over houden. Indien de
sociale dienst van Rotterdam uw aanvulling wederom afwijst, laat hen dat dan
schriftelijk bekend maken.
Uw kwestie lijkt ons ook geschikt om
voor te leggen aan de ombudsman van
Rotterdam en omliggende gemeenten,
die met dit soort zaken regelmatig wordt
geconfronteerd. U moet de instelling
waarover u een klacht hebt wel eerst in
de gelegenheid stellen op uw vragen te
reageren. Vandaar ook dat wij u adviseren eerst nog de kwestie met de sociale
dienst te bespreken. De Ombudsman
kunt u bereiken op tel. 010 4111600.
Elke dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur
houdt hij ook inloopspreekuur in zijn
kantoor aan het Hofplein 33 (9e etage).
----------------------------------------------Misgelopen kinderbijslag
alsnog vorderen
Mijn vader, nu 84 jaar oud, heeft altijd
gewerkt als kleine zelfstandige (éénmanszaak). Naar hij beweert, heeft dit
altijd voor hem tot gevolg gehad dat hij
noch voor mij noch voor mijn jongere
zuster kinderbijslag heeft ontvangen. Ik
heb dit altijd vreemd gevonden, maar
nam aan dat dit inderdaad zo was.
Laatst sprak ik echter een jurist die
opmerkte dat iedereen recht heeft op
kinderbijslag, ook in het verleden, als je
maar in Nederland woonde en werkte.
Als dit inderdaad zo is, dan is mijn
vader een aardig bedrag misgelopen,
van mijn geboorte (1948) totdat ik ben
gaan werken (1965). Iets dergelijks geldt
voor mijn zuster. Is deze misgelopen
kinderbijslag alsnog te vorderen?

comfort. Daarnaast wordt in deze
fase een servicepunt voor de buurt
gerealiseerd, evenals een aantal andere voorzieningen als een winkel,

Zelfstandige ondernemers hebben vanaf
1951 ook rechten kunnen doen gelden
op kinderbijslag. Tot aan het eind van
de jaren zestig was dat vanaf het derde
kind. Indien uw vader in die tijd maar
twee kinderen had, kreeg hij dus géén
kinderbijslag. Een aanvraag voor kinderbijslag is voorwaardelijk en de uitbetaling uit de staatskas vindt pas plaats na
acceptatie. Dat betekent dat u nu, vele
jaren nadien, niet alsnog de bijslag kan
vorderen. Uw vader heeft zijn eventuele
rechten verspeeld. Hetzelfde geldt voor
misgelopen sociale uitkeringen die ook
niet jaren na dato alsnog kunnen worden
verkregen. Bij bijvoorbeeld pensioenen,
waarvoor men premie heeft betaald,
heeft men tot op zekere hoogte nog wel
rechten met terugwerkende kracht.
------------------------------------------------Fiscale Zaken
------------------------------------------------Aftrek vanwege suikerziekte
Mijn vrouw heeft suikerziekte. Mogen bij
aangifte belasting de dieetkosten worden
afgetrokken?
Voor uw vrouw kunt u dieetkosten
opvoeren onder de persoonsgebonden
aftrek op uw en haar aangifteformulier.
Voor een diabetesdieet geldt een vaste
aftrek van € 302 (over 2005). Gaat het
om een natriumbeperkt dieet, dan gaat
het om € 266. Of het u en uw partner
uiteindelijk voldoende oplevert voor een
belastingteruggave vanwege alle ziekte-

café, restaurant, kappers, arts en
dergelijke.

kosten hangt af van het gezamenlijk
drempelinkomen van u en uw vrouw.
----------------------------------------------Financiële kwesties
----------------------------------------------Gezamenlijke tuin vrij
toegankelijk
Onze huurwoning maakt deel uit van
een nieuwe wijk in Ridderkerk waarbij
een binnentuin is aangelegd. Deze
tuin zou alleen toegankelijk zijn voor
bewoners van de omliggende ﬂatwoningen. Alle bewoners betalen ook voor
het onderhoud van de tuin als onderdeel
van de servicekosten. Iedereen vanaf de
openbare straat kan zo onze gemeenschappelijke tuin in lopen. We hoeven
toch geen onderhoudskosten betalen
voor iets dat van algemeen belang is?
Alleen als er sprake zou zijn van
gemeentelijke terreinen of gronden dan
zijn de kosten voor onderhoud ook voor
de gemeente. Zoals u het beschrijft zijn
het terreinen die bij het huurcomplex
behoren en daarvoor zullen alle bewoners servicekosten moeten betalen.
Indien u (en anderen) vinden dat deze
tuinen te veel vrij toegankelijk zijn voor
andere bewoners dan moet u hierover
de verhuurder aanspreken en daarvoor
proberen een oplossing te vinden. In de
praktijk zullen heus niet zoveel andere
mensen er gebruik van maken, tenzij
het een vrij toegankelijk ‘parkje’ is.

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

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

Leo Peute Schilderwerken

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

Voor al uw saus- en schilderwerk
zowel binnen als buiten
Tel.: 06 - 41 49 44 09
Email.: marbella790@hotmail.com

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

J. Hagen
Tandprotheticus
LID. O.N.T.

Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
Tel.: (010) 4666603

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar
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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

Uw oude super 8-ﬁlmpjes of
videoband overgezet naar DVD
Bel voor inlichtingen 0626-834-840
of kijk op www.depcmonteur.nl
De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!
Ambachtelijk Schoenmaker
Podoloog
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Rodenrijselaan 54 - 3037 XG - Rotterdam
Tel: (010) - 467 53 23
www.schoenmakerijagterberg.nl
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Therapie via de City Cruiser:

Met de fietstaxi; lachen, zwaaien en wuiven

In de opslagloods aan de Rotterdamse Slaak vertelt beheerder en
ﬁetsenhersteller Franky Liefhebber: “Ogenschijnlijk lijkt onze City
Cruiser een simpel karretje dat
maximaal twee personen kan vervoeren. Maar schijn bedriegt, want
onze ﬁetstaxi met 21 versnellingen
zit ingewikkelder in elkaar dan een
raceﬁets in de Tour de France. Zo
hebben wij een hulpmotortje dat
ons helpt de Erasmus- of Willemsbrug op te klimmen. Zonder dat
apparaat, dat alleen werkt tijdens
het ﬁetsen, redden wij het niet.”

Dat het rijden in een City Cruiser
een therapeutische werking kan
hebben is volgens Franky Liefhebber zeker niet overdreven: “Midden
in het centrum van de stad stapt
een opgewonden man in mijn taxi.
Hij was totaal overstuur en begon
te vertellen hoe hij was beroofd
van zijn portemonnee. In geuren en
kleuren gaf hij verslag van het onrecht dat hem was aangedaan. Die
man was weer de rust zelve toen
ik hem bij zijn huis afzette. Het
contact in de Velotaxi is persoon-

>

Ervaringen
“Elke dag is anders”, zegt Liefhebber over zijn eigen ervaringen als
chauffeur van de Velotaxi. “Het
hangt er vanaf wie er instapt, zeker
is dat je altijd van alles meemaakt.
Zo stapte er bij het Centraal Station
een vrouw in mijn taxi die naar

het Dijkzigt-ziekenhuis moest. Die
mevrouw was bijzonder nerveus
en begon meteen te vertellen over
haar kwalen en de onderzoeken die
moesten worden gedaan. Je luistert
aandachtig mee, maakt af en toe
een opmerking en geloof het of
niet, ze was volkomen relaxed toen
ze bij Dijkzigt uitstapte.”

- Franky Liefhebber in zijn taxi (foto Paul Hosek) -

High tea & walk
De maandelijkse high tea annex talkshow van het Centrum
Beeldende Kunst Rotterdam, gaat deze zomer de stad in met
twee stadswandelingen. Deze worden gegidst door Martine Herman en Gideon Peele. Kunstenaar Martine Herman
organiseert kunstprojecten in Rotterdamse wijken en weet
allerlei verhalen over openbare kunst.
De jonge Rotterdamse architect
Gideon Peele is een gedreven
rondleider die graag zijn fascinatie
voor de architectuur overbrengt aan
mensen. Samen voeren zij geïnteresseerden met onbekende verhalen
mee langs bekende plekken in
Rotterdam, en langs onbekende historische plekken. Op 30 juli lopen
ze via het Land van Hoboken, en
brengen hun gasten via de watertaxi

naar het Motorschip Noordereiland.
Op 27 augustus gaat de wandeling
via het beeldenterras richting het
Weena het Noorden van Rotterdam
in. Geïnteresseerden kunnen zich
inschrijven voor 5 euro per persoon,
inclusief watertaxi en een hapje
te eten onderweg. Duur: 15.00 tot
17.30. Inschrijven bij het Centrum
Beeldende Kunst: 010 4360288 /
cbk@cbk.rotterdam.nl.

>

Sinds twee jaar kent Rotterdam een nieuwe attractie, de
‘Velotaxi’ oftewel de ‘City Cruiser’. Vijf rijden er thans in
de Maasstad, een stuk of twintig in steden als Den Haag,
Amsterdam, Delft en Scheveningen. Deze zogenaamde
ﬁetstaxi is ontwikkeld en afkomstig uit Berlijn waar het
150 kilo wegende vervoermiddel een groot succes was
tijdens de laatste wk-voetbal. Momenteel rijden er daar
nog zo’n honderd. De Velotaxi is eveneens bijzonder populair in Barcelona, Athene en Parijs.

- Jim Postma stapte bij Franky Liefhebber in de Fietstaxi voor een proefritje (foto Paul Hosek) -

lijker en dat maakt een wereld van
verschil.”
Niettemin staan de meeste Rotterdammers wat onwennig tegenover
het zo maar in een ﬁetstaxi stappen.
Volgens Liefhebber is er belangstelling genoeg voor de nieuwe attractie, maar zegt hij: “Vaak moeten we
ze over de streep trekken. Mensen
vinden het soms zelfs gênant, schamen zich ervoor om in te stappen.
De ﬁetstaxi doet ze denken aan een
koelie die hen als rijke kolonialen
door de stad ﬁetst. Hoe anders is de
werkelijkheid.”

het algemeen duurt het een half uur
voordat de ﬁetstaxi arriveert.
De standplaatsen van de City
Cruisers zijn te vinden bij het Centraal Station (restaurant Engels),
de Schouwburg, de Koopgoot,
Blijdorp, de Spido en bij de Euromast. Ook staan ze op zaterdagen
en dinsdagen vaak bij de Centrummarkt, waar vooral ouderen met
zware boodschappen er dankbaar
gebruik van maken.
De Velotaxi’s rijden van mei tot en
met oktober van ‘s ochtends 10 tot
‘s avonds 10 uur.

Tarieven
In principe kan iedereen een Velotaxi (telefoon 06 - 48 222 515) per
dag huren via Sport Media. Om er
zelf in te gaan rijden en zodoende
geld te verdienen. De studenten
betalen voor een doordeweekse dag
5,- euro, op vrijdag- en zaterdagen
7,50 en op zondag 10,- euro. De
gemiddelde daginkomsten liggen
tussen de 40 en 80 euro. Daar moeten ze wel hard voor werken.
De klant betaalt aan de ﬁetschauffeur één euro per drie minuten
per persoon. Ook kan een Velotaxi telefonisch worden besteld,
waarvoor 2,50 euro voorrijkosten
in rekening worden gebracht. Over

Zwaaien en lachen
Ietwat onwennig stapt ook De Oud
Rotterdammer bij het CS in de City
Cruiser voor een korte proefrit. Van
meet af aan, te beginnen bij het
publiek op het terras van restaurant
Engels, breed lachende gezichten
van mensen die onderweg en bij
bushalten naar je zwaaien, auto’s
die je voorrang verlenen, overal
bekijks. We stappen uit bij café
Walenburg en worden als helden
ontvangen door de stamgasten.
Uiteraard gaat, in dit geval onze
ﬁetschauffeur student Sebastiaan,
mee naar binnen voor een drankje.
Sebastiaan: “Dat maken we steeds
meer mee. Klanten die ons spon-

30 juli
Motorschip Noordereiland
Bij de eerste wandeling brengen
Gideon en Martine u via de Westersingel de Westzeedijk over, naar
de Veerhaven. Onderweg vertellen
zij u alles wat u altijd al hebt willen
weten over de kunst en architectuur
langs de route. Via de watertaxi
wordt u aan boord gebracht op het
Motorschip Noordereiland. Kunstenaar Joe Cillen, die een galerie
heeft op het Noordereiland, legt u
uit waarom dit geen gewoon eiland
is. Hij neemt u mee op zijn “schip”
dat nu nog voor anker ligt in het
midden van de stad. Maar kapitein
Cillen, opvarenden en verstekelingen maken het schip langzaamaan
klaar om een andere koers te gaan
varen, en de vele kunstwerken op

het Motorschip helpen daarbij. Je
waant je even weg van de wereld.
27 augustus
Walking the Wild Side
De tweede wandeling op zondag 27
augustus wordt ook een bijzondere
reis, en heel dicht bij huis. Het
wordt een tocht langs de rafelranden van Rotterdam. Foute beslissingen, dramatische gebeurtenissen,
architectonische en stedenbouwkundige taboes; Gideon en Martine
halen datgene wat onder het tapijt
geveegd is voor u naar boven.
Vanaf het Centrum Beeldende
Kunst lopen we dit keer naar het
Noorden, richting het station en iets
daar voorbij. We passeren daarbij
pronkstukken zoals het beeldenterras en het Weena, maar ook enkele

taan een drankje aanbieden en een
gesprekje met je beginnen. Soms
gaat dan een andere caféklant weer
met je mee voor een bezoek aan de
volgende kroeg. Hooguit enkele
honderden meters, waar ook hij
weer met applaus wordt begroet bij
de nieuwe caféhalte. Wij zijn echt
geen concurrenten voor de gewone
taxi’s. Die willen geen korte ritjes
en zeggen soms tegen klanten:
neem de ﬁetstaxi maar. Zo zijn wij
een mooie aanvulling op het openbaar vervoer, vooral voor de korte
afstanden.”
Sebastiaan tot slot: “Het is raar
maar waar. Als je problemen hebt,
met stress zit, depressief bent, maak
een ritje met onze City Cruiser.
Het is stukken goedkoper dan de
psychiater en je komt overal in de
stad mensen tegen die je toelachen
en naar je zwaaien. Laatst had ik
een Surinaamse vrouw in mijn
ﬁetstaxi zitten. Ik moest van het
ene terras naar het andere rijden. Of
ze daar bekenden had zitten weet
ik niet, maar ze zat naar iedereen
te wuiven. Stralend was ze en die
mensen maar terug wuiven. Of ze
de Zomerkoningin van Rotterdam
was.”
Jim Postma

‘achterkanten’ van deze grootstedelijke schoonheid. Het wandelhapje
dat u om drie uur meekrijgt bij het
Centrum Beeldende Kunst kunt u
nuttigen op een unieke historische
locatie waar u nog nooit eerder bent
geweest.
Nieuwe seizoen
High Tea & Talk
Op 24 september keren we met de
‘High Tea & Talk’ weer terug naar
het Centrum Beeldende Kunst. Als
altijd goede gesprekken, mooie
muzikale optredens, goede thee en
een relaxte sfeer... maar, er zijn ook
een paar verrassingen. We hopen u
vanaf september weer te zien, elke
laatste zondag van de maand, van
15 tot 17 uur, entree gratis.
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Poëziealbum
Het was een regenachtige dag en
ik besloot deze dag eens nuttig
te besteden. Ik zocht een bepaald
boek, maar wist niet precies waar
het stond, dus gelijk maar even de
boekenkast opruimen.
Ik begon met frisse moed en stuitte
op een gegeven moment op mijn
oude poëziealbum.
Ik bladerde er eens in en werd
meteen bekoord door de schattige
plaatjes die erin geplakt waren.
Bloemenmanden, blote engeltjes
gevat in ranken van bloemen en
ook een olifant zittend op een trommel met een puntmuts op.
Op de eerste bladzijde had ik zelf
met hanenpoten het eerste gedicht
geschreven. Daarna kwamen alle
familieleden en daarachter de
vriendinnetjes.
Bertha Blijenberg had, van links
onder naar rechts boven en van
links boven naar rechts onder
geschreven:
“Al moet ik dwars doorhenen gaan,
mijn naam zal in je album staan”.
Tini van Keeken prikte een gaatje
in het blaadje en bij Joekie van
Zuidam moest ik op en neer lezen.
Ook werden er hoekjes omgevouwen en dan stond er omheen:
“Foei een vouwtje in dit blad”.
Wat verder in het album was een
afgrijselijk poppetje getekend met
handjes gelijk een tuinhark met als
onderschrift: “Als dit ventje ﬂuit,

is onze vriendschap uit”. Ik heb het
kereltje nooit horen ﬂuiten, dus de
vriendschap moet nog bestaan.
Door dat album kwam mijn
schooltijd weer in mijn herinnering
en zag ik de onderwijzeressen weer
voor mij. Ik herinner mij de juffrouwen Tops en van der Giessen,
maar de alleraardigste was toch juffrouw Dijkshoorn. Zij ging echter
al snel trouwen. Ik had toen erg
met haar te doen, die man was in
mijn ogen vreselijk oud en ook al
kaal op zijn kruin. Weet je veel wat
liefde is als je pas 7 jaar bent.
Met deze gedachte stond ik weer
stevig met beide benen in deze
tijd en kwam tot de ontstellende
ontdekking dat ik de halve morgen
had zitten verdromen. Van de
boekenkast opruimen is niets meer
gekomen en het boek dat ik zocht,
heb ik gevonden alleen op een heel
andere plaats. Dat is het nadeel van
het “rijke bezit” van veel boeken.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Waterboten
Hatenboer
Neptunes
Door het stuk in De Oud-Rotterdammer
ben ik weer een paar oude waterboeren
tegen gekomen en kreeg ik nog een
mooie foto. Op de foto ziet u Joop Loef;
toen een jaar of 22 (nu is hij 65) en Jan
Hull. Deze was familie van de familie
Hatenboer en woonde in Vlaardingen.
Theo Kessenich

Stoomtreinrit naar Kaldenkirchen
Zondag 13 augustus kunnen belangstellenden mee met
een rit per heuse stoomtrein naar het Duitse Kaldenkirchen, vlak over de grens bij Venlo. De rit wordt
verzorgd door de stoomtrein van de Stoom Stichting
Nederland.
Het vertrek is rond 8.00 uur vanaf station Rotterdam
Centraal, waarna er een uur later nog kan worden ingestapt op station Tilburg. De trein met historische eerste
klas-rijtuigen wordt getrokken door de grote Duitse
sneltreinlocomotief 23 023.

In Kaldenkirchen wordt een bezoek gebracht aan het
‘Bahnhofsfest’ met als thema ‘50 Jahre Einheitslok’.
Op het station is van alles te doen en in de stad is
een middeleeuwse markt. Liefhebbers van moderne
technieken kunnen ook per ‘Schienenbus’ een bezoek
brengen aan het Siemens Testcentrum voor railvoertuigen in Wildenrath.
Informatie en plaatsbewijzen: www.stoomstichting.nl

Wil Ketting-van Zijl

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

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

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

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

gezonde frieten!

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.
ntie
rte
ve
vering van deze ad
2 personen bij inle
Weissenbruchlaan 149
(Hillegersberg aan de Bergse Plas)
Rotterdam, 010-4613855.
THE ULTIMATE STEAK FROM ARGENTINA
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Wegdromen bij schepen aan de ‘Bejaardenboulevard’
Het is de mooiste plek van Rotterdam, waar maritieme
liefhebbers uren kunnen wegdromen bij de binnenlopende en uitvarende gaande schepen aan de monding van
de Nieuwe Waterweg. Bij Maasmond op de kop van de
Maasvlakte staan dagelijks soms wel tientallen mensen
schepen te kijken en te fotograferen. Vooral gepensioneerden vinden dit een perfecte plaats en wisselen met
elkaar hun maritieme of havenervaringen uit. Ze noemen het daarom ook de ‘Bejaardenboulevard van havenstad Rotterdam’.
Cees van Noort (58 jr) uit Hellevoetsluis neemt ons, gewapend
met camera en telelenzen, mee naar
deze prachtige plek tegenover Hoek
van Holland. Hij heeft er menig
Griekse tanker op de foto vastgelegd. Cees, nog werkzaam bij het
Havenbedrijf Rotterdam, houdt er
een vreemdsoortige hobby op na,
die misschien wel uniek is in de wereld. Want wie komt er op het idee
om een privé-archief aan te leggen
van vooral Griekse tankers met alle
gegevens daarover en vaak ook
foto’s ervan. Mensen die op zoek
zijn naar de geschiedenis van een
bepaalde tanker kunnen waarschijnlijk beter bij Van Noort terecht dan
bij het beroemde internationale
scheepsregister van Lloyd’s dat
slechts in hoofdlijnen het doen en
laten van zeeschepen bijhoudt.
Prachtige plaatjes
Op de Bejaardenboulevard komen
we voorts, gewapend met nog grotere camera’s en telelenzen, Pieter
Oost (55 jr) uit Gouda tegen. Hij
heeft ooit zelf gevaren bij Nedlloyd
en werkt thans bij het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Zijn specialisatie is passagiersschepen, waarvan
hij prachtige plaatjes laat zien op
zijn website www.p-oostcards.nl.
Want af en toe heeft hij dankzij zijn
hobby nevenverdiensten door het

leveren van prentbriefkaarten van
door hem gefotografeerde schepen.
Hij laat z’n professionele Nikon
zien. ,,Ik denk dat ik inmiddels al
zo’n 20.000 foto’s van schepen heb
gemaakt.”
Met de thermoskan met kofﬁe binnen handbereik praat hij met Cees
van Noort over welke camera’s de
beste zijn. De digitale fotograﬁe
is voor hun hobby een uitkomst
geworden.
Ze zijn het erover eens dat de
‘Bejaardenboulevard’ een prachtige plaats is voor wie van schepen
houdt en dat zijn volgens hen heel
veel mensen in Rotterdam. ,,Ik kom
hier liever doordeweeks dan op
zondag, want dan is het hier te druk
met allerlei dagjesmensen, kampeerders en vissers. Ik kom er al
sinds 1986 toen mijn kinderen nog
klein waren. Ik nam ze dan mee,
want je hebt hier ook nog een klein
strandje. Dat vonden ze hartstikke
leuk. Eigenlijk zouden we deze
plaats geheim moeten houden, want
anders wordt het hier veel te druk”,
zegt Oost.
Leuke gesprekken
Cees van Noort vertelt ondertussen
over zijn liefhebberij. ,,Ik ben op
mijn zestiende jaar al begonnen met
het verzamelen van foto’s, gegevens
en beschrijvingen van zeeschepen.

- Cees van Noort fotografeert -

Later heb ik me gespecialiseerd in
tankers die na 1950 in de vaart zijn
gekomen. Ik denk dat ik 30.000
internationaal varende tankers heb
gearchiveerd en over ruim 8000
foto’s beschik.’’
Zijn unieke verzameling is ook ontdekt door Griekse rederijfamilies,
die hem dan ook regelmatig uitnodigen. Voor vakantie is er voor hem
maar één land en dat is Griekenland. ,,Ik kom er net weer vandaan
met mijn vrouw en we hebben daar
weer heel leuke gesprekken gehad
met Griekse reders.’’ Onlangs is
bij hem thuis (in het Grieks hangt
boven de deur een bord ‘Hartelijk
welkom’) een ploeg van de Griekse
televisie geweest die bezig was met
een reportage over het imago van
Griekenland in het buitenland. En
waar kun je dan beter terecht dan
bij een scheepvaartfanaat als Cees
van Noort?

Scheepjesgek
Pieter Oost is ook al ‘scheepjesgek’
van het eerste uur. ,,Lang geleden
ben ik als kind begonnen met het
verzamelen van prentbriefkaarten
van schepen. In de loop der tijd
werd het echter steeds moeilijker
nieuwe kaarten te vinden. Alleen
enkele scheepvaartmusea of gespecialiseerde boekwinkels verkochten
deze kaarten nog.’’
Hij begon zelf schepen te fotograferen en die te verzamelen in een
groot archief. ,,Het idee kwam op
om zelf de mooiste daarvan als
prentbriefkaarten uit te geven.’’
Samen met een gerenommeerde
Goudse drukkerij brengt hij sinds
2000 series prentbriefkaarten van
schepen uit. De eerste series bestaan
uit passagiersschepen, zeilschepen,
ferries, containerschepen, oude en
nieuwe vrachtschepen in uiteenlo-

pende typen en vormen, sleepboten,
oorlogsbodems en werkschepen.
Via zijn website werkt hij ook
samen met soortgelijke hobbyisten
in Groot-Brittannië die ook prentbriefkaarten uitgeven. Hij is commercieel genoeg om de belangstellenden onder de lezers van De Oud
Rotterdammer erop te wijzen dat ze
bij hem prachtige kaarten kunnen
kopen voor € 0,80 per stuk.
Zo kom je op de Bejaardenboulevard nog eens maritieme liefhebbers tegen. Op de noordpunt (de
blokkendam) van de Maasvlakte
dus. Het is wel ongeveer 70 kilometer vanaf het centrum in Rotterdam.
Van Noort: ,,Je moet beseffen dat
over die hele afstand havenbedrijven en industrieën zijn gevestigd.
Het is indrukwekkend hoe groot die
haven is.’’
Hans Roodenburg

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

Het ‘grote water’
Bijna de hele nacht heeft mijn vel de zomerwarmte van de dag ervoor vastgehouden
en ook vandaag zal het heel warm worden. Het is zondag en ik geniet van Radio
Classic. Zónder muziek zou ik niet kunnen leven, maar dat hoeft ook niet want muziek kun je meenemen, waar je ook naar toe gaat.
Wat mis ik dan wel in het Zuiden
van het land? Het grote water denk
ik. Dat wil zeggen de havens en
de bedrijvigheid zoals ik mij die
herinner uit mijn jeugd, want de
laatste tijd zie ik nog maar zelden
iets van belang varen als ik over
‘de Zwaan’ loop, hooguit een pieremachochel of een watertaxi.
Vroeger mocht ik met mijn vader
mee naar de Maashaven, ‘boten
kijken’. Mijn broer, Wim, zwom er
naar de ‘bananenboot’ en dook van
de dukdalven af. Onze boxer, Bull,

was niet uit het water te slaan en
is er een keer bijna verdronken
toen hij niet op de aanlegsteiger
kon komen en wij hem maar net
op tijd aan zijn halsband op het
droge konden trekken. En als het
winterkoud was, werden we als
het ware naar de haven gezogen;
we wilden zien hoe hoog het water
stond, zoals op de vooravond van
die vreselijke watersnoodramp in
1953.
De volgende morgen was de Hillevliet veranderd in een immense
plas over de hele breedte van de

weg, van de stoepen van ónze
huizen tot (achter) de voordeuren
aan de overkant. De bewoners van
de benedenhuizen daar konden
geen kant op. Juffrouw Grimeijer,
die haar brieven ondertekende met
‘oud-hoofd ener school’ (Meisjesschool Zonnegloren, cms) logeerde
met haar huisgenote, Zuster Tine,
noodgedwongen bij de bovenburen. Aan onze kant van de vliet
hadden de benedenhuizen een
slaapetage. Op de Lange Hilleweg
stonden de piano’s in de kelder van
de winkel tot aan hun klavieren in

het ijskoude nat.
Mijn vader ﬁetste op eigen initiatief naar het politiebureau, want
een politieman heeft vierentwintig uur per dag dienst! Koningin
Juliana kwam na haar bezoek aan
Zeeland aan bij het Feyenoord
Stadion, moe en duidelijk aangeslagen door deze ramp. Ze droeg
een lange, zware bontmantel en hij

hielp haar bij het uitstappen. (Daar
kreeg hij later een reprimande
voor, want dát geluk was natuurlijk
aan ofﬁcieren voorbehouden.)
Hoe erg het allemaal was zagen
we in de Cineac. Het maakte grote
indruk op mij en ik vertel nieuwe
generaties trots over het Deltaplan.
Cora M.S. Okhuizen - Zuurveld
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KOM KIJKEN. RUIKEN EN VOELEN BIJ DE
LEUKSTE KAPSALON & BESTE HAARPROFESSIONALS
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Binneweg Kozijnen

10% KORTING
OP DE VOLGENDE DAGEN:
DINSDAG

PERMANENTDAG
DONDERDAG

KLEURINGSDAG
(+GRATIS LOWLIGHT)

WOENSDAG

KNIPDAG
VRIJDAG

FÖHNEN, WASSEN
& WATERGOLVEN

€ 15,-

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

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.
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In het spionnetje
Vandaag, dinsdag 25 juli, heeft het spionnetje een zwarte rand. Precies vier jaar geleden
verloor ik mijn, 30 jaar jongere echtgenote. We waren voor een weekje vakantie in Groningen en daar zag ik op een kruising van (boeren)wegen niet, dat van rechts een auto op
volle snelheid naderde.
Met zo’n 80 km/uur boorde deze
wagen zich in de rechterzijkant
van mijn Toyota; Nina Hokke,
m’n vrouw, was op slag dood!
Zij stond met haar 34 jaar aan
het begin van haar leven; ik had
eigenlijk met mijn 64 jaar alles
al gehad. Er werd echter ‘ergens’
anders beslist!
Een gebroken sleutelbeen,
wat gekneusde ribben en wat

zonnige dagen. Bij een tochtje
‘naar de stad’ was je blij ergens de
welbekende ijswagen van Jamin
te zien (Leuk eigenlijk: de ﬁrma
heette C. Jamin, maar werd door
de Rotterdammer steevast Sjamin
genoemd. Een ‘deftig’ sprekende
niet-stadgenoot wilde het wel
eens over Jamain hebben, maar
dat liet de Rotterdammer van z’n
rug glijden).

- Nina bij de Waterpoort in Sneek -

rond het graven van een gleuf, vol
laten lopen met water en afzinken
van tunnelstukken. Deze plannen
waren niet alleen mooi, ze waren
gedurfd!
Rond 1961 veranderde de
Coolsingel in een grote bouwput.
Zacht mopperend onderging de
Rotterdammer alle (over)last: we
kregen een echte Metro en dat
was ook wat waard!
Jammer genoeg hadden de
stadsontwikkelaars in de vijftiger
jaren ‘vergeten’ dat de Coolsingel
een houten heipalenbodem had en
vandaar dat men ter hoogte van
de Bijenkorf ineens niet verder
graven kon.
Als we de plek van de Jamin-ijsboer in 1962 van boven bekijken,
zien we een gegraven sleuf met
tientallen paalkoppen. Er was
geruime tijd veel techniek en
mankracht nodig, om verder te
kunnen gaan met de metrobouw.

door Aad van der Struijs

- Aanleg metro -

brandwonden van de autogordel
waren mijn fysieke schade. Over
de psychische schade praat ik
niet. Je moet heel dicht bij me
staan om dié te begrijpen. Maar
die mensen zijn gelukkig wel om
me heen!

Gastarbeiders
Als je nu over de Coolsingel
loopt, heb je er eigenlijk geen
weet van dat onder je voeten de

Tienermeisjes en zeematrozen
waren in 1958 op een nog niet
opgebroken Coolsingel goede
klanten bij ‘Sjamin’!

We kwamen van Sneek. Nina
had nog nooit de Waterpoort
gezien en dat was best een rondje
Friesland waard. In die Waterpoort heb ik een foto van Nina
gemaakt. Nog geen 100 minuten
later was ze niet meer bij mij én
bij ons.
Op de site http://dit.is/delaatstedag heb ik in augustus 2002 mijn
grote verdriet/frustratie/ellende/
boosheid/onbegrip/ongeloof van
me afgeschreven. Nu blijkt uit
reacties, dat deze website vele
mensen helpt bij de rouwverwerking bij het verlies van hún
geliefde. Zo is de dood van Nina
indirect nog van nut voor velen,
zoals haar dood direct gevolg had
voor de oprichting van de Rotterdamse Fototheek (nu Urban
Photo’s).
Hittegolf
Deze woorden tik ik in mijn ‘buitenverblijf’ in Stolwijk. Op zo’n
1000 vierkante meter grond deel
ik met vrienden twee stacaravans;
helaas zit er geen airco in deze
caravans. M’n katten liggen de
hele dag voor pampus, er is geen
enkele aandacht voor veldmuisjes
of in het gras hippende vogeltjes.
Weliswaar is het nu veel warmer
dan in 1958, maar ik herinner me
in dat jaar toch ook de nodige

- Jamin -

Dat alles in Rotterdam minstens
één keer in een mensenleven aan
veranderingen onderhevig is,
bewijzen wel de ingrepen die ná
1958 op en onder de Coolsingel
plaatsvonden.
Daar waar in 1958 de ijsboer
stond, was het in 1920 nog water:
de Coolvest. Stadsontwikkelaars
hadden toen al besloten dat deze
Coolvest/Singel een belangrijke
boulevard in het centrum van de
stad moest worden. De vest werd
gedempt en om zeker te zijn van
een niet verzakkende boulevard
(de Coolsingel) werden honderden houten heipalen als fundering
in de veenbodem geslagen.
In de jaren ’50 waren er weer
ontwikkelaars die graag een metro
onder de Coolsingel zagen rijden;
zij maakten prachtige plannen

metro rijdt. Bij een ventilatierooster hoor je soms wat gerommel
van beneden komen, maar dat is

dan ook alles.
In 2006 zie je ook op de Coolsingel, dat de Rotterdamse
samenleving niet alleen uit ‘Hollandse Kaaskoppen’ bestaat. Vele
nationaliteiten kleuren (letterlijk
en ﬁguurlijk) onze straten.
Er zijn 50plussers die over gastarbeiders spreken, als ze de groep
allochtonen bedoelen. Beide
woorden vind ik verschrikkelijk:
een gastarbeider is tijdelijk in
ons land, maar keert na 3-5 jaar
terug naar zijn vaderland. Een allochtoon is iemand die van elders
afkomstig is; de ‘allochtonen’ in
onze stad zijn veelal in Rotterdam geboren, het waren hun
(groot)ouders die als gastarbeider
kwamen, maar niet meer teruggingen naar hun ‘thuisland’.
De gastarbeider heeft Rotterdam
altijd gekend: Zuid is gebouwd
omdat steeds meer Zeeuwen en
Brabanders tussen 1910 en 1930

in Rotterdam kwamen werken (en
later wonen).
Ook nog in 1963 pendelden
duizenden Brabanders dagelijks
tussen hun woonplaats en hun
werk in Rotterdam. De Alwinastraat in Heijplaat was een grote
parkeerplaats van touringcars, die
dagelijks hun rit Noord Brabant
- Rotterdam uitvoerden. De RDM
kon namelijk in dié tijd wel een
mannetje gebruiken.
’t Is een vreemd spionnetje
geworden. Van veel verdriet naar
een stukje Rotterdamse geschiedenis. Ik ga wat verkoelends
opzoeken: een Jamin-ijsje van
15 (gulden)centen zal ik niet
meer vinden. Maar een ijskoude
ananasdrank zal er zeker in m’n
Stolwijkse koelkast staan.
Spionneur

- Duizenden Brabanders kwamen dagelijks met de bus naar Rotterdam om te werken -
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Oproepjes

C.J. v.d. Velden-Kosten
Nansenplaats 63, 3069 CK Rotterdam
------------------------------------------------------Onbekend lied
Van vroeger ken ik nog een (deel van een) lied
over Rotterdam. Ik kom het nergens op CD
tegen, als ik het zing voor oud-Rotterdammers
kent niemand het! Misschien via een archief dat
ik niet ken?
De tekst is:
Ik hou van Rotterdam, van d’ouwe Laurenstorrûh
Ik hou van Rotterdam, want daar ben ik geborrûh
geen stad ter wereld kan bij mij
ooit Rotterdam vervangûh
want ied’re rotterdammer blijft
naar Rotterdam verlangûh.
Ik vermoed dat dit een refrein is, ik kan het ook
zingen, maar een couplet ken ik niet.
Wie oh wie weet van wie dit was, waar de rest
te vinden is etc.etc?
Joyce Kool-Huibers
joyce.nico@orange.nl
------------------------------------------------------Appie Happie
Ik ben namelijk al zeer geruime tijd op zoek naar
kranten van Het Vrije Volk uit 1967 en 1968,
vanwege de krantenstrip Appie Happy!! Later
opgevolgd door Appie Happie in diverse andere
dagbladen.
Ik kom zelf uit Eindhoven en omdat het Het
Vrije Volk een Rotterdamse krant betreft dacht
ik dat deze strip misschien enige bekendheid
heeft en wellicht verzamelaars van vroeger kent
waarmee ik graag in contact wil komen.
Pascal Govaerts
Zandtong 73, 5658 AX Eindhoven
Reünie Duinwijkschool
------------------------------------------------------Duinwijkschool
Wij organiseren op 9 september a.s. in gebouw
de Larenkamp een reünie voor de leerlingen van
klas 5-6 (1952) van de Duinwijkschool uit de
Oostvoornsestraat in Rotterdam-Charlois.
Er zijn inmiddels 36 personen gevonden en ook
onze onderwijzer, de heer Van der Klip (86jaar!),
zal aanwezig zijn. We zoeken nog de volgende
personen:
Carol Goris-vd Vlies; Elly Stein; Joke van

Hemert; Geertje Struik; Margot Donker;
Piet + Derek v/d Houwen; GerardSnoek; Jan
van Kooten; Guenter Eschmeyer; Eddy v/d Wel
of Welle en Hans de Rijke.
Reacties naar:
Email. rene-jenny@kpnplanet.nl of
Tel: 0180-615765
R.Slegt
Tjalk 62
2991 PN Barendrecht
-----------------------------------------------------Groen van Prinstererschool
Eind september is er een reünie van jaargang
1956 van de Groen van Prinstererschool te
Rotterdam-Overschie. Zij die in de klas zaten,
die in 1956 begon bij juffrouw Zwiep, zijn
uitgenodigd. De meeste zijn reeds benaderd,
maar wij missen nog o.a. Annemiek Bangert,
Leen en Wilma van der Berg ( geen familie ),
Rik Brand, Marrie Fierens, Nel Groen en Rob
van den Marel.
aanmelden bij
Evert van Delft op evert.van.delft@planet.nl
-----------------------------------------------------Bathing Beauty
Na jaren zoeken, wend ik mij tot uw rubriek
‘Oproepjes’. Ik zoek de film ‘Bathing Beauty’ uit
1944 met in de hoofdrol Esther Williams. Is er
iemand die mij aan deze film kan helpen? Mag
op dvd of videoband staan. Eventueel tegen
betaling.
H. de Haan
Prins Frederikplein 434
3071 KS Rotterdam, 010-4846475
--------------------------------------------------Huishoudschool
Graaf Florisstraat
Ik heb van 1943 tot 1947 op de huishoudschool in de Graaf Florisstraat gezeten en zou
graag weten of er nog leerlingen uit die tijd
leven. Ik herinnermij niog de namen van Ank
van Loo, Lenie Berkeveld, Lenie Luyten, Corrie
Bik, Fientje Breber, Nel van Bovenen en Tiny
Maartense. Docenten in die tijd waren juffrouw
Wegerig, Lines en directrice Redeke.
In 1945 ging ik bij de padvinderij, de Wilova
groep2. Wij hadden een eigen band, waarmee
we in 1945 of ’46 lady Baden Powell vanaf
de Maastunnel naar het Parkhotel hebben
gebracht. Is er nog iemand die hier nog iets
van weet?
In onze tijd mochten de meisjes beslist niet
samen met de jongens, maar wij gingen toch
om met jongens van de Lisgroep, zoals Gerard, Paul en Wim. Ik heb nooit meer iemand
gezien, maar weet dat Els Horscher getrouwd
is met Wim.
Mijn meisjesnaam: Hennie den Burger
Kramerstraat 70, 3067 RE 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

De bewaarbox is verkrijgbaar bij:
Rotterdam:
Archiefwinkel, Coolsingel
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
Boekhandel van der Pol, Kouwenoord 73

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.
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
Boekhandel van der Pol
Kouwenoord 73
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

Leliestraat 3
Dierenkliniek
Zuidplasweg 1a
Schiedam
Bibliotheek Schiedam
Stadserf 1
Bibliotheek
Bachplein
Bristol
Nieuwe Passage 6
MIRO Tabak
Rubensplein 6a
J & L Supermarkt
Mesdaglaan 14
Tabaksshop Nathalie
’s Gravelandseweg 559
Maas Tabacco
Hoogstraat 168
Vlietland Ziekenhuis
Burg. Knappertlaan
Bleiswijk
C1000
Dorpsstraat 29
Bibliotheek Bleiswijk
Nachtegaallaan 4
De Leeuwerik
Leeuwerikstraat 4
Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice
Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum
Smitshoek 18
Zuid-Beijerland
Herenkapper ‘t Kruintje
Gravin Sabinastraat 2b
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

De Oud
9,95
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
Hendrik-Ido-Ambacht: Bruna, wc De Schoof

Colofon

Gedempte Slaak
Ik ben in 1933 geboren in Kralingen en ging
naar school op de Gedempte Slaak 140, achteraan bij de Oostzeedijk. Je moest door een poort
naar binnen en het hoofd van de school was
juffrouw Van Weel.
Helaas is de school gebombardeerd. Ik ben heel
nieuwsgierig of er nog mensen zijn die ook op
deze school hebben gezeten of zich deze school
nog kunnen herinneren. Ook zoek ik foto’s,
kaarten of afbeeldingen van deze school.
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De inmaak
Mijn moeder had het in de nazomer altijd druk met de inmaak en
ieder jaar stonden er twee Keulse potten met zoute bonen in de
kelder. Een met snijbonen en een met prinsessenbonen. Die bonen
moesten voor de inmaak afgehaald worden. Dat had niets met een
vorm van transport te maken, maar de eindjes werden afgesneden
en dan kwam er gelijk een draadje mee. Ik heb wat kisten bonen
zitten afhalen.
Om die bonen goed te houden werden, ze
geloof ik, licht gekookt en gezouten. Mijn
vader vond ze heerlijk. Als hij ‘s avonds
thuis kwam liep hij dikwijls door naar de
kelder en pikte een handje zoute bonen
om uit het vuistje op te eten. De man was
blijkbaar altijd ﬂauw. Die potten stonden
in de kelder, op de verhoogde zijkant
van de kelder waar de riolering onderzat.
Er was ook altijd een potje van kleiner
formaat en daar zat uitgesmolten vet in.
Als moeder daarmee bezig was, rook het
altijd erg lekker in huis. En ‘s middags
kregen we dan kaantjes op ons brood en
stroopiesvet. Mijn vader was daar gek op
en die kreeg ze mee op zijn brood. Hij was
een echte vleeseter en ik geloof dat ik dat
een beetje van hem heb meegekregen.
Lekkere trek
Als hij ‘s avonds thuis kwam, had hij
vaak een lekkere trek en ik hoor hem nog
roepen,” vrouw, wat eten we vanavond?”
Als het antwoord hem niet beviel, liep hij
gelijk door naar de paardenslager in de

Spanjaardstraat en kwam hij terug met
een paar pond bieﬂappen. Moeder kocht
ook eens per jaar een halve koeien- en
varkenskop. Dat werd in een grote pan
met water zolang koken dat al het vlees
er af viel. Dan maakte ze zult. Ik vond dat
heerlijk. Mijn vader slachtte met kerstmis
altijd twee konijnen. Die zaten in een
hokje in de achtertuin en werden speciaal
voor de Kerst vetgemest. Mijn jongere
broertje hield van die beestjes, het waren
zijn vriendjes. Hij praatte er tegen en
hield de hokken schoon. Als ze last van
oorschurft hadden, smeerde hij hun oren
in met petroleum. Hij zorgde voor vers
gras en ging op de biets voor het groene
blad van de bloemkool of het loof van
bospeen. Dat lukte meestal wel, want in
de Korverstraat woonde Teun Bezemer, de
groenteboer.
Voor de bijl
Even voor Kerst gingen de konijnen voor
de bijl. Ze werden meegenomen naar de
kelder en daar sloeg mijn vader ze be-

TANTE POST(bus)
wusteloos met een klap achter hun oren.
Hij sneed de halsslagader door en liet ze
leegbloeden. Vervolgens werden ze aan
hun achterpoten opgehangen en werd hun
velletje afgestroopt. Ik was daar altijd bij,
ik wist dat mijn vader het een vervelend
karwei vond en dat hij het waardeerde als
ik bij hem bleef. Een dag voor Kerstmis
werden de konijnen in de pot gestopt en
gebraden. Van de kop trok mijn moeder
soep en dat was al een hele traktatie, lekkere vermicellisoep met nog extra gehaktballetjes er in. Die soep werd getrokken
op een driepits peteroliestel, dat ging heel
langzaam, maar lekker…… Bij het konijn
aten we meestal kleine aardappeltjes.
Normaal stonden de aardappelen in een
grote rode emaille pan op tafel, maar met
de Kerst was het anders. Er was ook altijd
een grote schaal versgemaakte appelmoes
en als toetje vanillepudding met bessensap. Mijn broertje at nooit mee van het
konijn. Meestal zat hij met tranen in zijn
ogen ons uit te schelden voor moordenaars, want het waren zijn vriendjes die
wij opaten. Hij kreeg dan wel een hele
grote gehaktbal op zijn bord, en daar was
toch ook een dier voor doodgemaakt. Ik
bedoel maar.

Klimop
Ik heb ook goede herinneringen aan de
Klimop. Voordat we gingen slapen op
onze strozakken in de schuur, werd er
een verhaaltje voorgelezen en als je dan
hoestte, kreeg je een dropje. Later sliepen we in tenten en daar heb ik eens een
ﬂinke wond opgelopen toen ik met mijn
voet op een tentharing ging staan.
Tijdens de bonte avond werd er rond het
kampvuur gezongen en verhalen verteld;
de ‘man met het houten been’ was altijd
weer spannend. Ook de speurtochten
waren leuk; wie de meeste dingen vond
en het eerste terug was, had gewonnen.
Ik heb op de Elisabethschool gezeten bij
juf Heemskerk, tante van de beroemde
zwemster Marianne Heemskerk. Verder
juf Boutkan, Kooiman, Kieboom en
Gommers, die tussen de middag frans
gaf. Van de meisjes uit mijn klas herinner ik mij nog Maria Timmermans, die
is verhuisd naar Brabant, Oedie van der
Pluim en Theo Schols. Ik ben benieuwd
of er reacties komen, een reünie lijkt mij
wel wat.
Aly van Vugt, Dallelaan 74, 3208 CG
Spijkenisse, c.bijl9@tiscali.nl
------------------------------------------------Jeugdland,
In de jaren ‘50-’60 gingen we elk jaar
met het hele gezin naar bungalowpark
“het Eekhoornnest” in Soest waar we

Harm Jager
harm_jager@kpnplanet.nl

ons kostelijk vermaakten. Een week
voor vertrek bracht Van Gent en Loos
een grote kartonnen doos met allerlei
benodigdheden naar de plaats van bestemming. Als we daar eenmaal waren
en moeder was even nergens te zien,
wisten wij haar toch altijd wel te vinden.
Ze had zich dan even teruggetrokken en
zat op een klapstoeltje in de buurt waar
koeien te vinden waren. Stinken dat het
daar deed!!! Hoe hield ze het daar uit?
“Heel gezond hoor”, zei mijn moeder
en snoof dan heel sterk die vreselijke
lucht naar binnen. In “tante post(bus)”
van afgelopen week viel mijn oog op het
woord “Jeugdland”. Als ik het me goed
herinner, betaalde je entree en kreeg
daar dan ‘consumptiebonnetjes’ voor. Je
kon, als je eenmaal binnen was, gebruik
maken van alle attracties, zoals: poppen
maken, van klei leuke dingetjes maken
die je vol trots mee naar huis nam en
niet te vergeten... poffertjes maken! De
jongens konden van hout iets zelf in
elkaar zetten, zoals vliegtuigjes of iets
in die zin. Kreeg je trek of dorst, leverde
je zo’n bonnetje in en dan … happen en
drinken maar! Aan één dag had je niet
eens genoeg om daar alles te doen wat
mogelijk was.
Ja,.zo zag onze vakantie er uit in die
jaren. Een tijd om nooit te vergeten.
Mar Schenkel

Puzzel mee en win !!!
De vele puzzelaars hebben zich weer heerlijk uitgeleefd op de laatste puzzel in De OudRotterdammer en vrijwel iedereen ontdekte dat de juiste oplossing luidde; ‘Rotterdam
is mijn lust en mijn leven’. Het is telkens weer erg leuk om te lezen hoe de inzenders
reageren op de gevonden spreuk. Veel oplossingen gaan vergezeld van instemmende
commentaren, waaruit hun liefde voor de stad zonneklaar blijkt. Ook deze keer zijn er tien
gelukkige winnaars die de juiste oplossing hadden gevonden en een mooie cd tegemoet
kunnen zien. De winnaars zijn:
J. Tabbers, Capelle aan den IJssel
A. Vos-Eusebio, Barendrecht
T. Karstens, Rotterdam
G. de Ruijter-Voerman, Ridderkerk
Chr. W. Baron-Exalto, Moordrecht

M. Tuitel, Vlaardingen
B. van Raamsdonk, Spijkenisse
D. Jongert, Ouddorp (ZH)
J.W. Zweerus-Breekweg, Vierpolders
W. Reynierse, Bergschenhoek

Horizontaal
1. ijverig wakend; 7. zeer weinig voorkomend; 13. sprookjesfiguur; 14. kinderdoek; 16.
cilinder; 17. fijne alcoholische drank; 20. gevangenis; 21. handschoenen zonder vingers;
23. watering; 24. plaats in België; 26. tienpotig schaaldier; 28. lokspijs; 29. toegankelijk;
31. mobiele eenheid (afk.); 33. boomsoort; 34. eiland in Indonesië; 35. bedorven; 37. kleur
van de hoop; 40. plaaggeest; 41. in memoriam (afk.); 43. deel van gelaat; 45. familielid; 46.
schrijfgerei; 47. heden; 48. slot (afloop); 50. landbouwwerktuig; 52. voorwaardelijke invrijheidstelling (afk.); 53. nauwe opening; 55. lidwoord (Frans); 56. verfrissende limonade;
57. eerwaarde vader (afk.); 58. werklust; 60. muzieknoot; 61. na dato (afk.); 62. wintervoertuig; 64. salvation army (afk.); 65. loot (stek); 67. meisjesnaam; 69. algemene kiosk
onderneming (afk.); 71. langspeelplaat (afk.); 72. tennisterm; 73. zeer hevige wind; 75.
snijwerktuig; 77. jongensnaam; 79. muzieknoot; 80. titel (afk.); 82. dierenverblijf; 84. Europeaan; 85. zuivelproduct; 87. hangman; 89. vlaktemaat; 90. uit dierenhuid leer bereiden; 92.
ik (Lat.); 94. snaarinstrument; 96. vreemde muntsoort; 97. gedachtebeeld (fantasie); 99.
vod; 100. inwoner van Nepal; 101. het werk afbreken ten behoeve van een maaltijd.
Verticaal
1. de Waalssprekende provincies in België; 2. tegenzin (afschuw); 3. hok waarin de
gevangen vis in het ijs gelegd wordt; 4. wijfje van het zwijn; 5. aluminium (scheik. afk.); 6.
geldstuk; 7. grafsteen; 8. erbium (scheik. afk.); 9. blubber; 10. hemellichaam; 11. offertafel; 12. mijnheer (Frans); 15. in opdracht (afk.); 18. boomsoort; 19. belemmering; 21.
bijenproduct; 22. eastern air lines (afk.); 25. zelfkant van weefsels; 27. kippenloop; 30.
behoefte; 32. handelsgenoot (maat): 34. rustplaats; 36. tegenover (afk.); 38. rijksoverheid
(afk.); 39. edelachtbare (afk.); 40. son excellence (afk.): 42. naam van een vrouwenkorps
in het Ned. leger; 44. graansoort; 46. olienootje; 47. mist; 49. ontkenning; 51. scheepstouw; 52. karakteristiek orgaan der vissen; 54. doorschijnend; 58. wintersport; 59. hark
(riek); 62. luchtig hol gebak; 63. ontharen; 66. deel van bijbel (afk.); 67. Amsterdamse tijd
(afk.); 68. de oudere (Lat. afk.); 70. lengtemaat (afk.); 72. kleverige (zoete) vloeistof; 73.
muzieknoot; 74. Chinese vermicelli; 76. het achterste uiteinde van een dier; 78. raad voor
energie-onderzoek (afk.); 79. naaldboom; 81. deel van lichaam; 83. grote bontgekleurde
papegaai; 85. gemalen graan; 86. boomvrucht; 87. kwaad; 88. lichtblauw-paars; 91. Irish
republican army (afk.); 93. Japans bordspel; 95. prettig/leuk (Barg.); 97. lidwoord; 98. int.
autokenteken Monaco.

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 3 AUGUSTUS 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
maken opnieuw tien mensen kans op een prachtige dubbel-CD
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Marthalaan

Humanitas aan Zee

Humanitas-Bergweg

Humanitas-Akropolis

De Leeuwenhoek

Gerard Goosenflat

Jan Meertensflat

De Steenplaat

Müllerpier

De Molenwiek

Speciaal voor de lezers van

Nancy Zeelenbergflat

Putselaan

Het Bourgondische Hof

Aveling

Schiebroekse Parkflat

De Evenaar

Vanaf nu vindt u elke veertien dagen deze achterpagina boordevol berichten over de dienstverlening
van Humanitas, over het wonen en werken en de
nieuwste ontwikkelingen.
Humanitas kent heel veel initiatieven op het gebied
van zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200
medewerkers, bijna 1.000 vrijwilligers en gaat uit
van een op menselijk geluk gerichte zorgfilosofie.
Zij kent vier kernwaarden: eigen regie over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve
basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’aanpak en legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke
initiatieven en dingen die wél mogelijk zijn.

Kent u iemand met weinig gezellige dagen?
Daarvoor hebben wij de oplossing!

IJsselburgh

De Prinsenwiek

Jan van der Ploeghuis

Overal in de samenleving kunt u ze tegenkomen: oudere
mensen die zich soms alleen voelen. Bijvoorbeeld omdat
ze weinig aanspraak hebben omdat hun sociale netwerk is
aangetast of omdat ze moeilijk de deur uit kunnen.
Voor deze mensen kan Humanitas uitkomst bieden.
De dagopvang en -behandeling van Humanitas heeft
een gevarieerd aanbod van
diensten en medewerkers en
gaat in op individuele vragen.
Informatie:
Humanitas-Akropolis.
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Telefoon: 010 - 461 53 47
Niet naar een bejaarden- of verpleeghuis?
Dan hebben wij een goed alternatief!

Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen

De Wetering
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In de Oosterflank wachten prachtige tweekamerappartementen op u. Met een uitstekend restaurant, een mooie
tuin met terras, een fysiotherapeut en alle zorg die u eventueel nodig heeft.
Koopprijs ca € 135.000,-- k.k.
Complex De Oosterwiek
Restaurant De Bezige Bij
Varnasingel
Inlichtingen bij
NVM-makelaar Kok
010 - 418 11 08
Huren kan ook:
De Oosterwiek
010 - 461 53 47

Humanitas in uw
huiskamer?
Kijk dan Humanitas-TV!
Elke week zendt Humanitas
via ‘Rotterdam TV’ een uniek
programma uit over wonen,
werken en de nieuwste ontwikkelingen bij Humanitas.
Met onder andere reportages van evenementen en
activiteiten van binnen en

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Telefoon: 010 - 461 51 00
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buiten de vestigingen.
Elke donderdag
van 19.00 - 19.30 uur
Elke vrijdag (herhaling)
van 11.00 - 11.30 uur
Stem af op kanaal 67+
op de kabel.

Lamskotelet met honing/tijmsaus of grootmoeders
pot? Het kan allemaal. En nog veel meer!
Lekker eten en andere leuke dingen, daar draait het om.
Humanitas vindt goed en lekker eten een belangrijke
bijdrage aan het welbevinden. Niet koolhydraten en vitaminen, maar smaak en sfeer zijn dus belangrijke componenten. Daarom hebben
veel vestigingen restaurants
en bars waar het goed eten
en drinken is in een ontspannen sfeer.
Die andere leuke dingen zijn
te veel om op te noemen:
gezellige binnenpleinen, moderne, leerzame internetcafé’s, spannende ‘herinneringsmusea’, die de tijden
van weleer doen herleven,
mooimakende beautysalons,
optredens van artiesten, intrigerende kunst in vele verschijningsvormen, unieke beeldentuinen, knuffeldieren
(overal toegestaan!) prachtige parken in de omgeving.
Kortom: een keur aan mogelijkheden en activiteiten.

