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Zomer in het Kleiwegkwartier
Eind jaren vijftig verhuisden
wij van het Liskwartier naar
de Robijnstraat in het Kleiwegkwartier. Daar beleefde
ik mijn vroege tienerjaren.
Een heerlijke tijd, al moest
ik in het begin erg wennen
en trok ik aanvankelijk nog
bijna dagelijks naar de Lisstraat waar mijn vrienden
woonden. Dat veranderde
echter al snel, want ook
in mijn nieuwe omgeving
woonden genoeg kinderen
waarmee ik nieuwe vriendschappen sloot.
Ik was alweer wat ouder en kreeg
dus meer bewegingsvrijheid. Dat
was vooral prettig in de zomermaanden. We mochten langer
buiten spelen en zwierven regelmatig met een groepje vrienden
door de buurt. Hoewel er tegenwoordig veel gemopperd wordt
op de hedendaagse jeugd, waren
wij ook geen lieverdjes, al was het
kattenkwaad dat wij uithaalden wel
wat onschuldiger. Belletje trekken,
waarbij we eerst de twee aangrenzende deuren met een touw aan
elkaar vastbonden, of we slopen een
tuin in en lieten dan met een forse
klap een zonnescherm naar beneden
donderen, zodat de bewoners zich
een hoedje schrokken. Geregeld
maakten we de buurt onveilig als
we, bewapend met een blaaspijp
van elektriciteitsbuis en een stapel
papierstroken, langs huizen en winkels trokken. Openstaande ramen
waren natuurlijk een mooi doelwit

- Lijn 10 vertrekt vanaf eindpunt
Kleiweg naar Spangen. Hij rijdt tussen
de Hoofdlaan en de Robijnstraat met
rechts de werf van aannemer Crezee -

- De Kleiweg vanaf de hoek Zonnebloemstraat, met links nog juist zichtbaar de hoek Robijnstraat. Op de andere hoek zat sigarenwinkelier Berlijn -

en we werden zulke scherpschutters
dat de bewoners dikwijls een hele
lading papieren pijltjes konden gaan
opruimen als wij langs geweest
waren. Hoogtepunt vormden de
poffertjeszaak van Bongers en daar
tegenover banketbakkerij De Waal
op de Kleiweg. Bij Bongers was
de uitdaging een pijl te schieten
in de grote klont boter die naast
de poffertjesplaat stond en bij De
Waal kon je door een kiertje van
een openstaand raam mikken op de
gebakjes die klaar stonden voor de
volgende dag. Het lijkt mij duidelijk
dat we heel wat keertjes ﬂink benen
moesten maken om uit de handen
van de boze winkeliers te blijven.
Hangjongeren
Ons vriendenclubje bestond onder
meer uit Peter Haubrich, Karel
Drijver, Hannie van der Heijden en
Jan Baggerman. Ook nu werd er uiteraard veel gevoetbald. In de straat
was het puttenvoetbal, waarbij de
rioolputten als doel dienst deden.
Of we gingen ‘amateuren’, waarbij
iedereen voor zichzelf speelde en
de garagedeur van sigarenwinkelier
Berlijn de goal was. Agenten zag

je zelden, maar we moesten altijd
oppassen voor mijnheer Sorber, die
erg zuinig was op zijn auto en mijnheer Berlijn, die zijn garagedeur als
een ware Cerberus beschermde.
Met diezelfde Berlijn hadden we
het nogal eens aan de stok als we ’s
avonds met een groepje voor zijn
winkel stonden te kletsen (ja, ja, net
als de nu zo verguisde hangjongeren).
Natuurlijk was het ook in de
jaren zestig niet altijd mooi weer
’s zomers. Maar als het regende,
mochten we altijd bij een van de
vrienden binnen spelen en dan
kwamen de spellen voor de dag.
Vooral Karel Drijver had een mooie
collectie. Met name zijn Homas
Tour de France-spel werd stuk gespeeld. Een prachtig spel, waarmee
we ons dagen achtereen konden
vermaken. Zijn uitvoering, met drie
grote speelborden en dobbelstenen,
heb ik nooit meer gezien, wel een
modernere versie met kaarten, maar
die was veel minder leuk.
Luilekkerleven
De Robijnstraat grensde aan de
Erasmussingel, waaraan toen al-

leen nog maar boerderijen stonden. Daarachter werd het nieuwe
Schiebroek gebouwd en natuurlijk
schuimden wij de vele bouwlocaties
af. Schiebroek werd opgezet als een
ruime wijk en tussen de nieuwe ﬂats
was volop speelruimte. Prachtige
grote grasvelden, waar je heerlijk
kon voetballen. Dat was heel wat
beter dan onder de pas voltooide
Rozenlaanbrug, waar je weliswaar
droog bleef, maar wel om de pilaren
en over de dwarsliggers moest
pingelen om bij het doel van de
tegenstander te komen.
Vervelen deden we ons dus nooit,

want op de dagen dat het te heet
was om erg actief te zijn, bood de
Wilgenplas uitkomst. Dat was in de
jaren zestig al lang geen pretpark
meer, maar je kon er heerlijk
zwemmen en vanzelfsprekend werd
de aanwezigheid van meisjes, naarmate we ouder werden, van steeds
groter belang.
Als de schooltijd dan weer aanbrak,
kwam er een einde aan dit luilekkerleven, maar ook tussen het leren
door beleefden we nog genoeg
plezierige uurtjes met elkaar.
Fred Wallast

- De Erasmussingel met zicht op de overgang Ringdijk/Uitweg -
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Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de OudRotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen).
Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.

TANTE POST(BUS)
Geachte redactie
Naar aanleiding van de Jeugdherinnering over Diergaarde Blijdorp heb ik
een vraag. Ik heb zelf van april 1943
tot 1946 in de Diergaarde gewerkt.
Ik was 15 jaar toen ik daar begon. Ik
herinner mij dat op een keer Jimmy, de
chimpansee, ontsnapt was. Hij beklom
de uitkijktoren aan de buitenkant.
Nu ben ik op zoek naar krantenartikelen hierover. Ik heb naar Diergaarde
Blijdorp gebeld, maar de telefoniste
vond het blijkbaar nogal een vreemde
vraag. Toen ik naar voren bracht dat
hier wellicht wat over in het archief
zou staan, kreeg ik als antwoord dat er
geen archief was uit die tijd. Hopelijk
kan uw redactie wat meer te weten
komen over dit voorval met Jimmy.
De vrienden van Blijdorp konden
mij ook geen informatie verschaffen. Misschien is er onder uw lezers
iemand die mij zou kunnen helpen of
nog foto’s of krantenartikelen heeft
uit die tijd. Ik wacht met spanning uw
reactie af.
Gijs Schenk, 010-4825528
---------------------------------------------Humor
In het nummer van 25-07-2006 stond
een artikeltje over het voornemen van
de gemeente van het poortgebouw een
eroscentrum te maken. Ik weet dit nog
goed, maar wat mij toen destijds opviel
was, dat de Rotterdamse volkshumor
niet onderdeed voor de Amsterdamse.
Het poortgebouw werd al direct na de
bekendmaking van de plannen omgedoopt tot:” Brug der zuchten”
C.A.Krabbe, Capelle a/d IJssel

Ontsnapt
Een ontsnapte wasbeer uit Diergaarde
Blijdorp zorgde twee weken geleden
voor de nodige aandacht van de media.
Maar ontsnappingen van dieren zijn
van alle tijden, zo weet mevrouw Van
Spronsen-Vos.
“Wij woonden omstreeks 1925 in de
Kruisstraat en onze tuin grensde aan de
diergaarde. Zo nu en dan ontsnapte er
een aap en jawel hoor, die zat natuurlijk in onze tuin en die van buurvrouw
Roos. De oppassers hadden erg veel
moeite die kleine duvel in onze tuin
te pakken te krijgen en wij hadden
daarover de grootste pret.”
“In 1928 verhuisden wij naar Hillegersberg. Mijn vader begon een
autobedrijf in de Hillegondastraat waar
ik ook naar school ging. Hillegersberg
had toen nog een eigen burgemeester
en zelfs een ‘volkslied’. Zou dat nog
bestaan?
De benzine kostte toen zes cent per
liter. Een ritje van de Molenlaan naar
het station kostte 60 cent en dat ging
nog op rekening ook. Lachertje, hè?”
L. van Spronsen-Vos ,
Hofwijckstraat 123
3223 VD Hellevoetsluis
---------------------------------------------Beste Gerard
Je vroeg je af wat er geworden was
van die goede amateur Schalk Verhoef. Ik moet je een klein verhaaltje
vertellen. Ik werkte in de jaren 60
bij frisdrankenbottelarij Bottelo bv
in Schiedam als routeverkoper op
de vrachtwagen. Na aﬂoop van je rit
moest je elke dag afrekenen in de z.g.
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salesroom. Op een dag zat een tafeltje
verder een voor mij nieuw gezicht,
maar dat was niet vreemd want er was
in die periode veel vraag naar verkopers. Toen de collega, die het nieuwe
gezicht mee had gehad als assistentverkoper, klaar was met zijn afrekening en aanstalten maakte om weg te
gaan, keek ik nog even op. Tot mijn
stomme verbazing bleek de assistent
een bijzonder lange man te zijn.
Nadien heb ik hem ook als assistent
mee gehad op de wagen en ben
zodoende wat meer over hem te weten
gekomen.
We hebben samen heel wat leuke
dagen gehad en later heeft hij zijn
eigen route gekregen en jaren in het
westen de winkels en horecagelegenheden bezocht tot het moment dat hij
vertegenwoordiger werd in hetzelfde
stadsdeel.
Ik ben in 1994 in de VUT gegaan
en Schalk is even later ook gestopt.
Helaas heeft hij niet lang van z’n VUT
kunnen genieten, want ongeveer een
half jaar nadat hij gestopt is met werken is hij overleden. Hij is op Hofwijk
ter aarde besteld.
Vergeten doe ik hem niet, ‘t was een
prima vent. Bij Coca-Cola op het
hoofdkantoor aan de Watermanweg 30,
Rotterdam zullen ze waarschijnlijk
nog wel meer informatie over Schalk
hebben.
Cor van der Wal,
Spiegelnisserkade 45
3031 VL Rotterdam

Schalk Verhoef
Ik heb Schalk Verhoef goed gekend.
Ik heb hem vaak zien koersen in de
Rondes van de Maashaven en van
Katendrecht. Na zijn wielercarrière is
Schalk gaan softballen bij Euro Stars
in Capelle, waar hij later ook nog
coach van het damesteam is geweest.
Schalk is inmiddels al een jaar of tien
geleden overleden.
D. Neef
----------------------------------------------Geachte redactie
Ik ben jarenlang een goede vriend geweest van Schalk Verhoef, die (helaas)
op 61-jarige leeftijd is overleden, op
18 januari 1997. Zijn vrouw Cisca,
zus van de oud wielerbondscoach Piet
Libregts, leeft nog.
Schalk Verhoef was in de jaren vijftig
een wieleramateur, die in 1955 nationaal kampioen op de weg werd. In
1957 behaalde hij de derde plaats. Hij
won veel klassieke rondes in Brabant
en Zeeland en werd derde in Olympia’s Toer.
Van 1958 tot 1961 was hij prof bij
de ploegen van Radium, Magneet en
Verhoeven. Hij werd eindwinnaar van
de Ronde van de Benelux. Schalk
was een opvallende verschijning. Met
zijn boomlange gestalte torende hij
hoog boven het peloton uit. Na zijn
actieve wielerloopbaan begon hij zich
te interesseren voor het honkbal en
softbal. Hij werd een gewaardeerd
trainer/coach van de damesselectie
van Euro-Stars en behaalde ook daar
diverse successen.
Tevens is hij een aantal jaren be-

stuurslid van de vereniging Euro-Stars
geweest.
In totaal diende hij meer dan twintig
jaar op allerlei plaatsen de vereniging.
Rinus van der Ham (oud voorzitter
van Euro-Stars)
2e van Reenenstraat 2
2675 SM Honselersdijk
----------------------------------------------Vespa Club
Deze week kregen wij gelukkig De
Oud-Rotterdammer weer. Wat een
plezier u ons daarmee doet, is niet te
beschrijven. Als we hem uit hebben,
gaat de krant naar onze vrienden in
Brabant. In 1953 kochten wij een
Vespa-scooter en werden lid van de
Vespa-club Rotterdam. Wij hebben
met onze scooter in de vakanties veel
tochten gemaakt. Als we op zondag
met de scooterclub weg gingen, was
het altijd verzamelen op de Coolsingel. Dan ging de motorpolitie voorop
om de club de stad uit te brengen. We
zijn nog steeds bevriend met twee
echtparen, maar jammer genoeg is
Vespa rijden voor ons voorbij. Alle
zes worden we een dagje ouder, maar
we genieten van de herinneringen uit
die tijd.
Mevr. E. Bakker-Berkhout
Lange Hilleweg 131d,
3073 BK Rotterdam
----------------------------------------------

Op 6 augustus 2006 waren

Aart Gerrit Stam
&
Hendrika Jacoba Stam-Smits

FordKa Champion
Nu tijdelijk € 7.995,-

65 jaar getrouwd

Champion voordeel:
€ 400,-

Van Harte Gefeliciteerd
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Briljant!

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

Schoonmaken
en restaureren
van schilderijen
Martine van der Plas
* 010

4611662

www.martinevanderplas.nl

“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

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.

Nassaustraat 94
Rotterdam
Tel. 010 - 4231620

www.stoffeerder.nl
Erkend gediplomeerd meubelstoffeerdersbedrijf
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Jarige Oud-Rotterdammer
steunt Dream Foundation
Het is een prestatie om trots op te zijn en dat zijn we dan ook. Tegen de verdrukking in
lanceerden wij bijna een jaar geleden een nieuwe krant in Rotterdam en omgeving, bestemd
voor de vijftigplussers. De Oud-Rotterdammer blijkt een doorslaand succes waar het gaat om
de populariteit onder de lezers. Iedere veertien dagen verdwijnen de, inmiddels, 80.000 kranten als sneeuw voor de zon naar de vele liefhebbers, die soms popelend van ongeduld staan
te wachten op de nieuwe editie. Over enkele weken bestaat De Oud-Rotterdammer een jaar
en die verjaardag willen we grootscheeps vieren.
Als je jarig bent, krijg je gewoonlijk cadeautjes, maar De Oud-Rotterdammer wilde dat bij zijn eerste
verjaardag eens omdraaien. Daarom
zijn wij op zoek gegaan naar een
goed doel, dat wel een beetje steun
kan gebruiken. Dat doel hebben
wij gevonden in de vorm van de
Stichting Dream Foundation. Een
fantastische club vrijwilligers, die
zich met hart en ziel inzet voor de
minder gelukkigen onder ons. Net
als de, veel bekendere, stichting
Doe een Wens tracht de Dream
Foundation de liefste, en vaak
ook laatste, wens te realiseren van
ernstig zieke mensen voor wie het
einde nadert. Waar de stichting Doe
een Wens ophoudt bij kinderen van

achttien jaar, daar gaat de Dream
Foundation verder voor iedereen
die ouder is.
Slotfeest
Een groep enthousiaste vrijwilligers
(The New York-steppers genaamd)
heeft de afgelopen maanden 1100
kilometer door Nederland gestept
om daarmee geld in te zamelen
voor de Dream Foundation. Op
zaterdag 16 september worden zij
feestelijk ingehaald in De Kuip,
waar zij het resultaat van hun actie
in de vorm van een cheque zullen
overhandigen aan de Dream Foundation.
Om de thuiskomst van The New
York-steppers te vieren wordt er

die avond een spetterend feest
georganiseerd in het Maasgebouw.
Daar treden zo’n 150 artiesten en
bands op in de zes zalen van het
Maasgebouw. Met daarbij bekende
namen als Blue Diamond Riem de
Wolff, Glenda Peters, Renee and
the Alligators, Justin Pelmelay, Saskia en Serge, Tante Lien (Wieteke
van Dort), Anneke Gronloh, West
Coast Jazz Band, Donna Lynton en
Tranen met Tuiten. In alle zalen is
een ander genre te beluisteren; van
jazz en blues tot Nederlandstalig en
zelfs klassiek.
Verjaardag
De Oud-Rotterdammer heeft deze
gelegenheid te baat genomen om

met een eigen verjaardagsfeest aan
te sluiten en de opbrengst ter beschikking te stellen van de Dream
Foundation. Brasserie De Cuyperij
wordt speciaal voor deze verjaardag
omgetoverd tot een echte Oud-Rotterdammerzaal, waar de bezoekers
een heerlijke avond kunnen beleven
met echt Rotterdamse artiesten
zoals Gerard Cox, Kees Korbijn,
Henk Numeijer, Pierre van Duijl,
Jacky van Dam, en Einar Been.
Wie de muziek even wil ontlopen,
kan genieten van een prachtige
fototentoonstelling over Rotter-

dam, verzorgd door de historische
vereniging Ons Rotterdam.
Het belooft, kortom, een fantastische avond te worden, waarbij wij
ons echte Rotterdamse hart kunnen
tonen door massaal kaarten te
kopen en zo de Dream Foundation
te steunen. Die kaarten kosten
vijftien euro, maar lezers van De
Oud-Rotterdammer betalen slechts
12,50 euro.
In de volgende Oud-Rotterdammer leest u meer over dit prachtige
feest.

CCtje De zomer van 1910
Ze herinnert zich nog de rozen
De rozen langs het pad
En ook weet ze nog dat
Ze een rode roos had gekozen
Die kleurde zo mooi bij haar wit mousseline
Ze was nog zo jong
Zo verschrikkelijk jong
In die zomer van 1910
Ze herinnert zich nog zijn ogen
zijn mond en het gebaar
van zijn hand toen hij van haar
voorgoed heeft afscheid genomen
en dat ze hem nooit meer, nee nooit meer zou zien
Ze was nog zo jong
Nog zo vreselijk jong
In die zomer van 1910
…………

c foto burosolo.nl

De jaren die zijn vervlogen
Dat beeld vergeet zij niet
Ach en steeds als zij het ziet
Komen tranen in haar ogen
Omdat het genadeloos aan haar laat zien:
Je wordt nooit meer bedroefd
Maar ook nooit meer verliefd
Nooit meer jong als in 1910

Cox Column

Bovenstaand fragment uit een
gelijknamig lied van Friso Wiegersma, prachtig gezongen door
zijn vriend Wim Sonneveld op een
van zijn LP’s, bezingt het fenomeen
vakantieliefde, hopelijk aan u ook
bekend. Niemand van u zal, net
zo min als ik, de zomer van 1910

hebben meegemaakt, maar hopelijk
wel andere zomers waarin het grote
geluk van de verliefdheid zijn intrede deed. Ik tenminste wel. En ook
deze prachtige zomer van dit jaar
doet de hormonen weer opspelen,
maar ja, ik wordt nooit meer zo
jong als in 1956. Toen verkeerde ik

op een camping bij een boerderij
op Westenschouwen, waar ik op de
ﬁets heengereden was. Toen nog een
hele tocht, over de Barendrechtse
Brug, door de Hoeksche Waard, vlak
langs het huis waar ik nu woon, ik
zie die zestienjarige jongen langs
karren, naar Numansdorp en daar de
pont naar Zijpe. Over die tocht heeft
Nescio zo prachtig geschreven in
zijn verhaal “De uitvreter”.
“…Het schip steigerde, kwakte,
rolde en slingerde, het water spatte
en plensde over de verschansing;
niemand anders was aan dek te
bekennen. Vooruit was het water
onafzienbaar, vol witte koppen, de
schaduw van een grote wolk was
een drijvend eiland; heel in de verte
voer stampend een zwarte vrachtboot voor hen uit. … Je zag in de
verte het water aan weerszijden
van de boeg hoog opvliegen; om de
schroef zag je het woelen en bruisen
en schuimen. Hol liepen de golven
met scherpe kammen…”enzovoorts
enzovoorts, mooier kan alleen God
het beschrijven. (Vraag bij Maria
Heiden op de Oude Binneweg naar
het verzameld proza van Nescio,
zeg maar dat ik u gestuurd heb.)
Toen op Schouwen arriveerde ik bij
die kampeerboerderij, naar ik meen
heette die boer Hansen. Ik ging daar
op de vier dochtertjes van mijn ome
Cor passen, maar al gauw was ik tot
over mijn oren verliefd op Sjaantje,

“het stuk”van de camping. Met haar
dook ik ’s avonds in het hooi, en
oh, het lijkt wel of de zomernachten
dan zingen! De verrukking van
vrijen dat de stukken eraf vliegen,
en als je weer op je luchtbed ligt dat
gevoel dat de hele wereld van jou is.
Eenmaal in de herfst weer op school
word je verteerd door een soort
heimwee, en loop je weeklagend
door de stad. Ik heb haar natuurlijk
nooit meer gezien. Dat is met meisjes in het buitenland nog veel erger.
Ik heb eens een prachtige Spaanse
meid gekend, die luisterde naar de
ongelofelijke naam Charo… Veel
meer dan zoenen deden oppassende
Spaanse meisjes in die tijd nog niet,
en bovendien zat vijfhonderd meter
verder op het strand mijn gezin, dus
heel erg fraai was dat allemaal niet.
Daar zal ik mij voor Gods rechterstoel toch terdege voor moeten
verantwoorden.
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ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE
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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
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NIEUW & OCCASIONS

CiTO
houdt u

’n goed kunstgebit?

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

LIGIER

X-TOO
MOBIEL
ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN

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

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

Tel. 010 - 467 67 89

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl
Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies
Rotterdam e.o.
Dag en nacht
bereikbaar
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Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

www.uitvaart.nl/mourik

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

Leo Peute Schilderwerken

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

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

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

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 18”
Slechts een enkele foute oplossing deze keer, waarbij ik zo
goed ben geweest de antwoorden die over de Rechter Rottekade praten, onder de categorie
‘juist’ te plaatsen. Die Rechter
Rottekade moest dan wel in
combinatie met het Schuttersveld of –weg zijn genoemd.
Herinneringen waren weer volop
aanwezig bij de inzenders. Trudi
Kikstra-MacLean (woonplaats
onbekend) schreef een A4tje vol:
“De tram (lijn 15?) rijdt ter hoogte
van de Schuttersweg en de Linker
Rottekade. Zelf ben ik geboren in
de Crooswijksestraat nr.119 aan de
kant van het Schuttersveld. Mijn
ouders hadden daar tot 1990 een
groothandel in ijzerwaren en hangen sluitwerk. Aan de gevel hing een
groot reclamebord met daar bovenop
een enorme sleutel. Richting Zaagmolenbrug had je een tabakswinkel
Haksteeg en daarnaast de tweede
handswinkel van De Bruin en op
de hoek had je Café Vogel. Aan de
overkant zat de behangfabriek van
Cohen. Een snoepwinkel, genaamd
Toko, zat daar weer naast. De eigenaresse woonde achter de winkel.
Ze moest een trapje op en dan kwam
ze in haar woning. Wanneer je de
deur van de Toko opendeed, ging
er een bel en voordat die mevrouw
beneden was had je al een trekdrop
of een zakje laurier in je zak gestopt
en vervolgens ging je dan voor
vijf cent kopen. Naast de Toko zat
herenkapper Elias de Korte en hij
knipte volgens de laatste mode. Die
laatste mode van toen was voor Elias
in 1985 nog hot. De foto’s die op
zijn etalageruit zaten waren helemaal
vergeeld en verschoten van de zon,
dus die mode was al een jaartje of
dertig oud. Dat was tondeusewerk
op het achterhoofd. Mijn vader was
vaste klant bij Elias. Hij had niet
veel haar en Elias was niet te duur.
Verderop op de hoek van 2e Crooswijksedwarsstraat zat een manufacturenzaak van Wismeijer. Deze
mevrouw had een papagaai in de
woonkamer staan en die hoorde je
als je in de winkel stond. Zij had ook
haar nichtje in huis wat toen een van
mijn vriendinnetjes uit de straat was;
dat meisje van toen is nu mijn overbuurvrouw. Aan de andere kant van
de 2e Crooswijksedwarsstraat zat
beddenspecialist Bontebal en aan de
overkant van de Crooswijksestraat
had je groenteboer Hoogmoed. Bij
Hoogmoed kon je ook op de pof kopen. Ik dacht als kind dat je voor nop

TOEN
je boodschappen kon halen, maar het
werd natuurlijk opgeschreven. Na
Hoogmoed kwam groenteboer Verschuren, die ging later naar de
Benthuizerstraat.
Verderop, naast Bontebal, had je
de ijssalon van Wolf. Mijn vader
zei altijd; daar woont de wolf met
roodkapje, omdat Wolf zijn vrouw
rood haar had. Dan haalde je er een
van 10, dat is een ronde wafel, voor
5 cent extra kreeg je er slagroom op.
Vaak nam ik ook een puntje met ijs
voor 5 cent voor de hond.
Daarnaast zat weer Hutteman - valt
er nog wat te slijpen? Op de hoek
van de 1e Crooswijksedwarsstraat
had je een melkwinkel (de naam
weet ik niet) en aan de overkant een
winkel in loodgieterspullen (naam
ook onbekend). In ieder geval heb ik
daar een leuke tijd gehad. Je hoefde
nooit “achterom” te kijken. Zette
gewoon je ﬁets of, toendertijd, je
mobyletje, jawel, zonder slot, dag
en nacht voor de deur. Er gebeurden
geen gekke, ik bedoel eigenlijk,
geen gemene dingen. Er kwamen
wel vreemde lui door de straat zoals
coladoppie, Ant de pruik, e.d. Maar
die hoorden er bij en daar moest
je om lachen. Pruikie, riep je hard
met een hoop vriendjes en vriendinnetjes en dan kwam ze achter je aan
rennen. Ze kon hard lopen voor een
oud vrouwtje, dachten wij. Eigenlijk
geen idee hoe oud ze was.
Pruikie verzamelde houten kratten
achter in haar tuintje, maar wat ze
daar nou mee moest. Als kind vroeg
je je dat niet af, maar later denk je
wel eens, wat moest ze er mee.”
Kees Verstraten (Bleiswijk) heeft
destijds geld uitgegeven in die buurt:
“Deze tram is gefotografeerd, op de
Linker Rottekade ter hoogte van het
Schuttersveld. Dat is het stuk, vanaf
de Kerkhoﬂaan, naar de Zaagmolenbrug. Ongeveer tweehonderd meter
terug, is het stuk waar je rechts de
Paradijslaan hebt en links naar de
Boezembocht gaat. Je had daar een
bloemenwinkel, Voorwinde, daar
ging ik verschillende keren bloemen
halen voor wat nu mijn echtgenote
is, bijna veertig jaar.”

Arie Victor Vente (woonplaats
onbekend) is in 1947 in de Rakstraat
geboren: “Wij, mijn ouders, gingen
in 1949 wonen op de Linker Rotterkade 13 a. Het lijkt mij het eerste
gedeelte hiervan met lijn 15 op de
voorgrond, er liggen nog kinderkoppies, dus zal het uit de jaren 50 zijn.
Toen ze deze gingen vervangen,
konden wij stoer onder de tram gaan
liggen, die er dan op 30 centimeter
hoogte overheen reed tot afschuw
van de bewoners. In de winter
schaatsen op de Rotte en in de zomer
zwemmen. Onder ons de occasionwinkel, ﬁrma den Arend in kantoorbenodigdheden en de houtzagerij.
Kroeg op de hoek, sigarenwinkel en
om de hoek de Paradijslaan.
Op de hoek een huisje van de brandweer en tegen die lantarenpaal ben
ik aangelopen toen de juut de bal
weer wilde afpakken. In de zomer
wild voetbal met vele bezoekers.
Later ook in de speeltuin” (Helaas
heb ik geen ruimte om een opgestuurde foto van het Schuttersveld te
plaatsen.AvdS).
Wim Blocker (Rotterdam) moet een
tramfanaat zijn, want hij ziet dingen
die een ander gewoon voorbij laat
gaan: “Deze foto gaat wederom
over lijn 15, nu rijdende over de
Linker Rottekade ter hoogte van
het Schuttersveld, in vroeger tijden
het oefenterrein van de schutters

NU
en mariniers. De huizen rechts op
de achtergrond (Schuttersweg)
zijn er nog, ondanks dat er veel in
deze wijk is veranderd. De tram,
de oude bekende vierasser van de
400 serie, komt uit de richting van
begraafplaats Crooswijk, inderdaad
niet zo feestelijk dus. De foto moet
na 1950 genomen zijn, omdat er een
reclamebord van Coca Cola opzit.
Voordien had Van Nelle deze plek
geclaimd, zelfs in de oorlog toen er
nergens echte kofﬁe en thee meer te
bekennen was, bleef het bord op de
trams. Als de tram verder rijdt komt
hij de Zwaanshalsbrug tegen met
links op de hoek van de Crooswijksestraat de behangselfabriek en nog
wat verder gaat hij onder de losbrug
van de Heinekenbrouwerij door in
de richting Jonker Fransstraat, vroeger een gemoedelijke winkelstraat.
Van de bebouwing uit die tijd is
helaas weinig meer terug te vinden.
O.a. hierdoor is een ﬂink deel van
de ouderwetse gezelligheid in deze
buurt weggevallen.

Met zijn voorhoofd kon hij zijn pet
laten bewegen: het was een ware
kinderattractie.
Vraag: Wie van de lezers kan zich
deze conducteur nog herinneren en
weet zijn achternaam? Hij was namelijk een vriend van mijn grootouders en de naam is mij ontschoten.”
Janny van Zwol (Westerbork) herinnert zich koude tenen en warme
lippen: “De foto laat ons de Linker
Rottekade hoek Schuttersweg zien.
Voor mij heel herkenbaar, want
als ik bij mijn toenmalige vriendje
was geweest, bracht hij mij naar de
bushalte van lijn 38 naar Schiedam,
als ik weer naar huis moest gaan.
Of de bus kwam te snel, bij het
afscheidnemen, maar bij vriezend
weer was ik blij dat de bus in de
verte aankwam. Mijn tante is zo lief
uw krantjes naar mij door te sturen,
ik kijk er altijd naar uit! Blijf a.u.b.
zo doorgaan (Jouw buurman op
nummer 11 in jouw straat is abonnee
op deze krant. Misschien mag je zijn
exemplaar lezen. AvdS).

Ton Kuster (Rotterdam) herinnert
zich fauna op lijn 15: “Volgens
mij is de foto gemaakt van lijn 15
rijdende op de Linker Rottekade
ter hoogte van het Schuttersveld.
Ik kan mij herinneren dat er in de
jaren 50 een conducteur op deze lijn
de grote vriend van veel kinderen
was. Hij maakte hen wijs, dat hij
een vogeltje onder zijn pet had.

We hebben alle goede oplossingen
uit het raam van de 13e verdieping gegooid, zijn toen snel alle
trappen naar beneden gerend en
waren op tijd om de inzending van
Bert Schulp, Zaanhof 9, 1013 XV
Amsterdam op te vangen. Naar hem
gaat de Rotterdamse attentie.

Nieuwe opgave
Deze keer een wat oudere foto, maar heel
veel zaken zijn nu nog herkenbaar.
Laat ik meestal trams van voren, van opzij of van achteren zien; deze keer kijken
we eens tegen de onderkant.
De vraag is bekend: Waar was dat nou?
Oplossingen, zowel per gewone post als
per email, dienen uiterlijk 21 augustus
2006 binnen te zijn op de adressen
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024EJ Rotterdam
of
waarwasdatnou@xs4all.nl
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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!

O U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90

p/jaar

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

Met lijn 3
naar school
Een Rotterdamse vriendin attendeerde mij op uw website. Ik woon
al meer dan 30 jaar in het mooie
Brabantse Zevenbergen, maar de
stad waarin je bent geboren en
waar je je jeugd hebt doorgebracht,
vergeet je nooit.
Ik ben geboren in 1937 in RotterdamZuid. “We vielen onder de Kruisvindingparochie aan de Beukendaal”, zoals dat
heette en gingen naar de kleuterschool
op de Dalweg. Daarna werden de jongens en meisjes gescheiden: de meisjes
naar de Dalweg (de maartschool St. Helena of de septemberschool St. Odilia)
en de jongens naar de H. Hartschool aan
de Bree.
Het hoofd van de Odiliaschool was Zuster Beatrix. Een zeer vooruitstrevende
leerkracht. In de vijfde klas werden de
leerlingen getoetst. De beste leerlingen
gingen naar een aparte klas en werden
klaargestoomd voor de HBS en de Luciaschool in de Aert van Nesstraat (achter
de Coolsingel).

Zwembad
Hoogvliet
- Lijn 3 bracht Lia en haar vriendinnen naar de Luciaschool -

De meesten daarvan gingen naar de Luciaschool. ’s Morgens om 8 uur stapten
we op de Lange Geer/Randweg op lijn 3.
Na veel tussenstops (Oranjeboomstraat
– bruggen) kwamen we in een klein half
uur aan. Het weekabonnement voor de
tram (zes dagen per week) was 45 cent!
Veel geleerd
De groep uit Zuid bestond uit zes
meisjes. De meesten hadden al acht jaar
bij elkaar in de klas gezeten. Daar kwam
nog eens vier jaar Luciaschool bij.
Toen we in 1949 met de tram door de
stad slingerden, lag er door de oorlog
nog veel in puin. Vanaf het begin van de
wederopbouw (met o.a. de Lijnbaan),
waren we er bij. Als ik af en toe eens

terug kom, ben ik heel trots. Hier hebben onze voorouders - en ook wij – een
aandeel in gehad.
Het onderricht op de Luciaschool was
bijzonder goed. Heel breed en met veel
diepgang. Daar we hebben nóg steeds
plezier van. Op de laatste reünie waren
we het daar allemaal over eens.
Dit is nog het vermelden waard. Sinds
elf jaar komen we één keer per jaar
ergens bij elkaar! We zijn met ongeveer
20 dames en sommigen komen van ver!
Het leuke is dat 55 jaar later de sfeer van
vroeger helemaal terug is. Er ontstaan
zelfs weer nieuwe vriendschappen.
Lia Lamers

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’.
------------------------------------------------Consumentenzaken
------------------------------------------------Waterschade veroorzaakt door
bovenburen
Enig tijd geleden is bij ons in het appartementencomplex het water tijdelijk
afgesloten. In een brief die de gehele ﬂat
had gekregen werd iedereen aangeraden
om vóór 8.00 uur voldoende water te
tappen. Met deze informatie dachten onze
bovenburen slim te zijn door gewoon het
ligbad vol te laten lopen. Waarschijnlijk
zijn ze daar te laat mee begonnen en
tijdens het vollopen van het bad sloot het
waterbedrijf het water af. De bovenburen gingen vervolgens naar het strand
zonder erg in te hebben dat de badkraan
nog open stond. Later op de dag ging de
hoofdkraan weer open. U raadt het al, het
bad liep snel over. Het water liep vervolgens een verdieping lager bij ons in een
kamer en vervolgens ook nog eens bij onze
onderburen. We liepen veel waterschade
op. Nu blijkt dat onze bovenburen niet zijn
verzekerd tegen dit soort zaken. Wij willen
niet zelf voor de kosten opdraaien. Wat
moeten we doen?

overstag omdat zij ook wel begrijpen
dat zij juridisch lastig zitten. Met een
advocaat kunt u ook ver komen, maar dan
kunnen de (eigen) juridische kosten aardig
gaan oplopen.
--------------------------------------------------Financiële kwesties
------------------------------------------------Ruzie met curator
bij schuldsanering
Door faillissement van een van mijn zakelijke relaties is mijn bedrijfje ook failliet
gegaan. Dat is allemaal al 15 jaar geleden
gebeurd. Persoonlijk draaide ik en mijn
vrouw op voor een aantal bankschulden.
We hebben vorig jaar gezamenlijk gebruik
gemaakt van de Wet sanering natuurlijke
personen (WSNP). Een aangestelde curator/bewindvoerder zal drie jaar toezicht
op onze betalingen houden. Inmiddels is
ook mijn huwelijk gestrand en heb ik een
chronische ziekte, waardoor ik in de WIA
zit. Kan ik de rechter verzoeken om toewijzen van een andere curator, aangezien
ik met de huidige curator constant ruzie
heb? Hoeveel is het bedrag dat maandelijks minimaal moet worden vrij gelaten
om te leven voor een alleenstaande?

De zaak ligt eigenlijk heel eenvoudig.
Deze bovenburen zijn aansprakelijk voor
de waterschade die zij hebben veroorzaakt. Dat zij niet zijn verzekerd doet
daaraan niets af. U (en eventueel andere
getroffen buren) moet hen schriftelijk aansprakelijk stellen voor de begrote kosten
voor herstel. Gaan zij daarop niet in, dan
rest u alleen nog maar juridische stappen.
Een andere mogelijkheid is wellicht dat u
bij uw eigen verzekeraar een claim legt en
hen meldt wie er aansprakelijk is voor de
schade. Uw verzekeraar zal dan misschien
proberen de kosten te verhalen op uw
bovenburen. Meestal als een verzekeraar
in het spel komt, gaan mensen eerder

Een curator of bewindvoerder wordt altijd
door de rechter aangesteld. Wilt u een
andere curator dan wordt dat heel lastig
tenzij u goede argumenten (bijvoorbeeld
frauduleus handelen of niet onafhankelijk
te werk gaan) tegen hem hebt. U zult dan
met een advocaat aan de slag moeten
gaan die daarin ook brood ziet. Wat uw
tweede vraag betreft, dat is moeilijk aan te
geven omdat dit ook afhankelijk is van uw
andere maandelijkse vaste lasten en terugbetalingen. In het algemeen gesteld kunt
u ervan uitgaan dat indien u per maand
netto het sociaal minimum (het bijstandsniveau voor een alleenstaande ligt op ruim
800 euro) hebt, dan zal daarvan ook nog

eens 100 tot 150 euro per maand voor
schuldsanering worden ingehouden. En
van alles dat u netto meer krijgt dan het
sociaal minimum, zult u ook het grootste
deel moeten afstaan aan afbetaling van uw
schulden.
--------------------------------------------------Sociale voorzieningen
------------------------------------------------Weduwe van zelfstandige valt
tussen wal en schip
Sinds twee jaar ben ik weduwe. Ik ben na
1950 geboren en heb dus geen recht op
het nabestaandenpensioen van de staat, de
Anw. Ik heb altijd het huishouden gedaan
en meegeholpen in ons eigen bedrijf.
Doordat ik 25 procent arbeidsgehandicapt
ben verklaard vanwege rugklachten,
kreeg ik nog bijna 200 euro per maand
aan arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit
was mijn enige inkomen. Ik heb met veel
moeite voor een half jaar werk kunnen
vinden, want dat valt op mijn leeftijd niet
mee. Na het halfjaar werken kreeg ik een
WW-uitkering van weer ongeveer 200
euro. Mijn WAO-uitkering kreeg ik niet
meer. Het halfjaar van mijn WW-uitkering is nu om en ik heb nog steeds na 40
sollicitaties geen werk. Een bijstandsuitkering kan ik ook niet krijgen, omdat ik nog
geld in ons bedrijf heb zitten, waar mijn
zoon mee verder is gegaan. Ik zou dus te
veel vermogen hebben. Bovendien is dat
geld voor na mijn 65ste ter aanvulling
van mijn AOW. Hoe moet ik nu aan een
uitkering komen? Kunt u mij hier meer
over vertellen?
U bent aan alle kanten - zoals we dat
noemen - tussen de wal en het schip
geraakt. U loopt net de Anw mis, WAO
geldt niet meer voor u en de (kortlopende)
werkloosheidsuitkering is gestopt. Er zit
dus niks anders op dan weer een baantje te
zoeken, hoe lastig dat ook is. Lukt het niet

Mijn vader was in 1960 de eerste badmeester in Hoogvliet, waar de toenmalige Raad van Lichamelijke Opvoeding (nu Sport en Recreatie Rotterdam) aan de Barbeelsingel een open lucht zwembad opende.
Er stonden geen hekken rond het bad en het publiek had
vrij toegang. Op de achtergrond zie je de Makreelstraat
gebouwd worden, die nu een maand geleden is afgebroken
voor nieuwbouw. Mijn vader is een paar jaar later Plaatsvervangend Hoofd Zwembaden geworden. Ik volgde
hem op als oproepkracht en werkte in de weekenden als
badmeester. Toen stond er al een hek om het zwembad
en moest er entree betaald worden. In warme weekenden
kwamen er soms wel 3000 mensen naar de ligweide en
het zwembad. Ik heb nog gewerkt met de badjuffrouwen
Adrie Verzijl, Beb Schimmer en Vianen de chef. Badmeester was Lamers. Op het oude zwembadterrein staan
nu de ﬂats van Park Vossendijk.
Theo Kessenich, Prins Hendrikstraat 245
3151 AW Hoek van Holland, E.mail T.Kessenich@chello.nl

dan kunt u alleen nog maar terugvallen op
de sociale bodemvoorziening, de bijstand,
maar dan gaat uw vermogen (spaargeld,
aandelenkapitaal, eigen huis, enz.) een
rol spelen. Indien u boven het vrij te
laten vermogen van 5180 euro (voor
alleenstaanden) komt, zult u eerst daarop
moeten interen voordat u een bijstandsuitkering krijgt. Ellende dus! U schrijft dat
u ook nog een belang hebt in het vroegere
bedrijf van u en uw man dat inmiddels
door uw zoon is voortgezet. We weten
niet wat de waarde van uw belang is, maar
we zouden u ook kunnen aanraden om
met uw zoon hierover nadere afspraken
te maken. Als dat bedrijf winst maakt,
dan zou uw zoon aan u als aandeelhouder
een winstuitkering of dividend moeten
betalen. Of afspraken maken om uw belang af te kopen zodat u in ieder geval uw
ﬁnanciële problemen op de korte termijn
kunt oplossen. Na uw 65ste krijgt u per
slot van rekening AOW. Uit uw verhaal
wordt ook niet duidelijk of u eventueel
aanspraak kunt maken op een zogenoemde
IOAZ-uitkering die geldt voor oudere
gewezen zelfstandigen die noodgedwongen hun bedrijf of beroep hebben moeten
beëindigen. Het voert te ver om hier uit
te leggen aan welke voorwaarden u bij
de IOAZ had moeten voldoen, maar misschien moet u dat aan de sociale dienst in
uw gemeente voorleggen.
--------------------------------------------------Familierecht
------------------------------------------------Onderhandelen over beëindiging samenlevingscontract
Enige tijd geleden heeft mijn zoon een
samenlevingscontract afgesloten, in de

vaste overtuiging daarmee een goed en
verstandig besluit te hebben genomen. Indien hij vooraf met mij, zijn vader, overleg
zou hebben gepleegd, zou ik hem hebben
ontraden een samenlevingscontract aan
te gaan omdat dit bijna hetzelfde is als
een huwelijk. Bestaat er een wettelijke
mogelijkheid bedoelde overeenkomst
alsnog ongedaan te (doen) maken? Ik ga
ervan uit dat de wederpartij niet akkoord
zal gaan met ontbinding van het contract
en tegenstand zal bieden.
Net zoals een huwelijk is een samenlevingscontract alleen maar te ontbinden als
beide partijen overeenstemming bereiken
over de voorwaarden om uit elkaar te
gaan. Het hete hangijzer hierbij is vaak de
verdeling van de (gemeenschappelijke?)
boedel en het al dan niet voldoen van
een alimentatie aan een van de partners
en/of kinderen die in het spel zijn. Indien
de partner van uw zoon niet aan een
ontbinding wil meewerken, dan zult uw
zoon met haar moeten gaan onderhandelen. Het is misschien verstandig voordat
wederzijdse dure advocaten in de arm
worden genomen om een mediator (een
bemiddelaar aangesteld door beide
partijen) aan te stellen. Voor advies van
een gespecialiseerde mediator in de buurt
kan men terecht bij de Nederlandse Mediatorsvereniging in Amsterdam (tel.020
6278949).

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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‘Een zeldzaam
vooroorlogs fotoalbum’

Lezingen Oorlogs
VerzetsMuseum Rotterdam
Hans Langeweg over de Joodse
muzikanten-familie De Vries
zondag 13 augustus 2006 om 14.00 uur

Donderdag 27 juli 2006 begon in
het Gemeentearchief Rotterdam
aan de Hofdijk 651 een expositie
over het fotoalbum van mevrouw
Clementine Lems. Het album
is bijzonder, doordat het foto’s
bevat die mevrouw Lems in de
jaren dertig van de vorige eeuw
als kinderjuffrouw maakte van de
uitstapjes met Jacob en Serah,
kinderen uit het welgestelde
Joodse gezin Van der Heijm.
Het Rotterdamse gezin werd tijdens de
Tweede Wereldoorlog in 1943 op hun
vlucht naar Zwitserland in Frankrijk gearresteerd en gedeporteerd naar Auschwitz.
Het gezin overleefde de oorlog niet.
Mevrouw Lems heeft het fotoalbum altijd
bewaard. Vorig jaar schonk de inmiddels
91-jarige Clementine Lems het album aan
het gemeentearchief, waar nu de foto’s te
bewonderen zijn in de centrale hal.
Mevrouw Lems kwam in september
1931 als zestienjarig meisje bij de familie
Van der Heijm in dienst. Ze werkte een
aantal jaren bij de familie in Rotterdam.
Haar taak bestond uit de zorg voor de
kinderen, die ze vaak meenam naar de
Diergaarde aan de Diergaardesingel (bij
station Delftsche Poort). Van der Heijm
was eigenaar van een succesvol bedrijf in

Hans Langeweg, jazzkenner en publicist, vertelt over de
Joodse muzikantenfamilie De Vries, die vóór de oorlog
actief was. Één van de leden van de familie was trompettiste Clara de Vries.
Het verhaal wordt verteld aan de hand van muziekfragmenten op cd, LP en cassette.
“Buitenkampkinderen in Indië” een lezing
door Reggy Moltzer
woensdag 16 augustus 2006 om 14.00 uur

- Mevrouw Lems kreeg een van haar foto’s in een mooie lijst -

radio en elektrische artikelen. De foto’s,
waarvan de meeste door mevrouw Lems
zelf zijn gemaakt, geven een beeld van
het gezin met weinig zorgen en veel
tijd voor ontspanning. Na haar jaren als
kinderjuffrouw verloor zij de familie
uit het oog. Het fotoalbum bleef in haar
bezit. Pas bij de schenking aan het archief
kreeg zij zekerheid dat de familie, zoals
zij vreesde, is omgebracht. Directeur
Jantje Steenhuis van het Gemeentearchief
Rotterdam is blij met het fotoalbum,

omdat het een bijzonder inzicht biedt in
het leven van een Joods gezin in het Rotterdam van voor de oorlog.
De tentoonstelling is t/m 5 september
2006 te bezichtigen in het Gemeentearchief Rotterdam aan de Hofdijk 651
Rotterdam. Openingstijden: maandag:
13.00 - 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag:
9.00 - 17.00 uur.

Johan Huizingastraat 17
3069 WN Rotterdam
Zevenkamp

Wij hebben voor u iets nieuws
als het om uw persoonlijke hygiëne gaat!

Met de metro naar station Rijnhaven, overstappen op bus
77 richting Katendrecht, uitstappen halte Rechthuislaan.
Per auto volg havennummer 1283.

Van der Hoek B.V.
Darwinweg 2, 3225 LZ Hellevoetsluis
Tel. 0181-326511

Belastinghulp voor iedereen!

Rijksgediplomeerd
sinds 1981
Gratis oor- en
nagelbehandeling
Eventueel
halen en brengen

Telefoon 0628172394

Ouderen opgelet!
1988

-

- Maakt toiletpapier overbodig....
- Eenvoudig op uw bestaande toilet te installeren....

www.debidetshop.nl

C>:JL

OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam Veerlaan 82-92,
3072 ZZ Rotterdam, telefoon 010-484 89 31
www.ovmrotterdam.nl
openingstijden dinsdag t/m vrijdag 10 – 16 uur, zondag
12.00 tot 16.00 uur

HONDENTRIMSTER

Closetzitting met
bidet in één!
- Zachter dan het zachtste toiletpapier....
- Aangenaam, zuiver, fris, warm water....
- Reiniging (wassing) en droging inéén....

Reggy Moltzer vertelt over buitenkampkinderen, uit eigen
ervaring en naar aanleiding van onderzoek dat hij daarnaar
heeft gedaan.
Buitenkampers zijn diegenen die tijdens de Japanse
bezetting van Nederlands Indië niet door de Japanners
geïnterneerd waren. Het betrof uiteindelijk voornamelijk
Indo vrouwen en hun kinderen. In zijn onderzoek heeft
Reggy Moltzer met een groot aantal buitenkampkinderen
gesproken.

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

Nog even en het is weer een nieuw jaar.
Nu gelden voor 2003 nog lage drempels.
Laat geen geld liggen.
Doe aangifte en krijg waar u recht op heeft.
Bel nu naar Fiscoop voor een afspraak.

tel. 010-2907307
info@ﬁscoop.nl
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NISSAN ROTTERDAM
Metaalstraat 5, 3067 GV ROTTERDAM-ALEXANDER.
Tel.: 010-456 33 33
www.nissanrotterdam.nl

SHIFT_family life
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Joop Hofman na 40 jaar haven:

‘Pas op, zakken
dichtnaaien,
daar komen
de sjorders!’
,,Beestenvolk waren wij in de ogen van de andere havenarbeiders. ‘Jongens, pas op, je zakken dichtnaaien, daar komen de sjorders!’, hoorde
je op meters afstand als wij kwamen opdraven. Wij, als sjorders in de
Rotterdamse haven, waren bijna allemaal oud-zeelui. Ruwe bolsters met
een blanke pit. Sommigen van de oudere garde hadden in de oorlog nog
in konvooien gevaren. Onder elkaar altijd schelden en tieren. Zonder een
grote bek, vaak met gevloek, kreeg je in de haven niets gedaan.’’
Joop Hofman (63), met los- en
vastwerk zo’n 40 jaar sjorder in
hart en nieren, praat honderduit op
zijn vaste barkruk in café Timmer
aan de Oude Binnenweg. Later
weer op het terras bij café Ari voor
op de foto. ,,Hoe anders is het nu’’,
zegt hij haast verbitterd. ,,De sjorders van vandaag aan de dag zijn
bijna allemaal ‘heertjes’. Met eigen
huisjes, eigen bootjes, een goed
inkomen dat wij door jarenlang
knokken via een goede CAO voor
elkaar kregen toen zij nog in de
luiers lagen.’’
Hofman begon ooit, eind vijftiger
jaren, als Ketelbinkie aan boord op
de vrachtschepen van de toenmalige rederij Nieveldt Goudriaan.
Zo voer hij een paar keer jaar
met enkele passagiers aan boord
naar Zuid-Amerikaanse landen.
Avonturen bij de vleet totdat hij als
dienstplichtige de dienst in moest.
Hij belandde bij de technische
troepen als wapenhersteller. ,,Ik
ging van Nieuwe Sluis, naar Grave,
Utrecht, Leeuwarden, zag zo wat

alle kazernes van Nederland en
overal weggestuurd met de mededeling: ‘Die gozer is toch gek.’’
Losbandig
Daarna het losbandige leven ingedoken met een groep kunstenaars
in een kraakpand in de Zwarte
Paardenstraat. Samen met ‘kunstbeesten’ als Jan Petrie, Hans Sietman, Marc Legersté en bezoekende
feestneuzen als Jules Deelder
en Hennie Malliangkay. Via het
Centraal Station kwam Hofman
voor het eerst als loswerker bij de
sjorboten terecht. ,,Je verdiende
weer een paar centen totdat je
genoeg te eten en te drinken had
en hup, gingen we weer dagenlang
feesten. Wat een tijden.’’
Maar met de grote pret was het
snel afgelopen toen Joop Hofman
in 1968 trouwde met zijn vrouw
Hanneke. ,,Eerst zat ik dus bij de
koppelbazen, maar mijn vrouw
stond erop dat ik vast werk kreeg
en zo kwam ik terecht bij sjorderbedrijf Perfect. Tegenwoordig heb

- Joop Hofman: “Wij hadden een enorm verantwoordelijkheids besef” -

je bij de containers het zogenaamde
‘systeemsjorren’, wat de melkboer
ook kan. Maar wij waren échte
vaklieden als stukgoedsjorders. Wij
moesten dat vak op de keiharde
manier, met vallen en opstaan, in
de praktijk leren. Materiaalkennis
moest je daarvoor hebben, inzicht,
wat voor sluitingen en kabels te
gebruiken, afhankelijk van wat je
aan boord moest vastsjorrem.
En geen fouten maken, want die
konden dodelijk zijn.’’
Zijn vrouw Hanneke overleed
overigens vijf jaar later aan kanker,
een klap die hij nauwelijks kon
verwerken.
Volgens Hofman is het vak van
sjorder de laatste tijd een erkend
beroep geworden, waar tegenwoordig op de Havenvakschool les in
wordt gegeven. ,,Wij begonnen
destijds met zo’n 170 gulden in
de week. Het was bijzonder zwaar
werk met veel overwerk in zowel
de dag- als de nachtploegen. Je had
in onze tijd grote vrachtwagens met
pijpen aan boord die je moest vastsjorren, waarbij je geen millimeter
van elkaar mocht wijken. Ook hele
treinen moesten wij vastzetten. Een
trein had wel 60 sjorringen nodig.
Als je d’r eentje miste viel zo’n
zwaar geval midden op zee om met
alle gevolgen van dien. Wij waren
allesbehalve misselijke jongens die
overal schijt aan hadden, maar toch
met een enorm verantwoordelijkheidsbesef.’’
Stakingen
In de zeventiger- en tachtiger jaren
werkten er in de Rotterdamse
haven zo’n 700 sjorders bij zo’n
zes à zeven sjorbedrijven. Daar zijn
er nu nog maar drie van overgebleven. Via de vakbond FNV klom
Joop Hofman als vakbondsman
op tot uiteindelijk stakingsleider,
samen met onder meer Joop Verroen en Nico Stam. Menig maal
ontstonden er conﬂicten en ernstige
wrijvingen over de uitvoering van
de werkzaamheden. Dit leidde
in 1991 tot het faillissement van

- Joop geniet met volle teugen van zijn vervroegd pensioen -

sjordersbedrijf Perfect.
Joop Hofman: ,,Daar kreeg ik toen
nota bene de schuld nog van. Tijdens één van die stakingen speelde
toen Paul Rösenmuller nog een
doorslaggevende rol. Hij had een
masterplan gemaakt, opgenomen
in ‘Deel 2 van de sjorders’, het
enige wat hij bij ons in de haven
ooit goed heeft gedaan. Er waren
artikelen in opgenomen van A t/m
H die niet werden nageleefd. We
kregen daarom ruzie met de SHB,
de samenwerkende havenbedrijven.
,,Jullie pikken ons werk af’’, zeiden
die SHB’ers, terwijl dit helemaal
niet waar was. En ze dreigden met:
‘Elke boot die jullie gaan sjorren,
gooien we volledig plat!
De havenarbeiders stonden toen
onderling tegen elkaar te knokken,
tot groot genoegen van havenbaronnen als Hans Vervat en Gerard
Baks. Die gingen ons tegen elkaar
uitspelen via de vakbond CNV van
Cees van der Knaap, die slechts
zeven sjorders als leden had. Vervat
en Baks bewerkten toen de anderen
door te zeggen, ‘Jullie moeten lid
worden van het CNV’. Bang als ze
waren voor hun baantje werden in
die tijd ineens 148 sjorders lid van
het CNV en toen hebben wij na
drie weken staken de boel verloren.’’
Boek
Volgens Hofman zou er uit die
periodes van de sjorders in de haven nog een boek moeten worden
geschreven. ,,Wat ik zo vertel is
het tipje van de ijsberg. Als alles
van wat er toen in tientallen jaren
gebeurd is boven water komt,
verkoop je zo maar 5.000 boeken.
Ook zeker de humor en de vele
anekdotes niet te vergeten. Zet vijf
sjorders uit die tijd in een café met
een paar glazen bier en je hebt het
ene na het andere kleurrijke verhaal
achter elkaar.’’
Hofman heeft het allemaal meegemaakt. Hoe de eerste vrouwen in
de haven kwamen te werken, maar
al snel vanwege het grove taalge-

bruik weer van de schepen verdwenen. Hoe er uit een container 20
verstekelingen wegrenden om hier
een beter leven op te bouwen. Hoe
collega-sjorders met nek- rug- en
schouderklachten vanwege het oerzware werk in wind en weer achter
elkaar in de WAO belandden. Joop
Hofman: ,,In 2002 ben ik de VUT
ingegaan als één van de weinigen
sjorders die zonder WAO zijn vervroegd pensioen heeft gehaald.’’
Samen met Gerard Jansen en Bert
Piepers uit Katendrecht maakte
Hofman het CAO-boekje voor de
sjorders. ,,We hebben wekenlang
gesteggeld over elk woordje, zoals
‘mits’. Maar tot op heden is dit
boekje de leidraad voor elke sjorder. Ja, daar mag ik als absolute
randdebiel toch redelijk trots op
zijn’’, zegt hij lachend.
Een enkele anekdote wil hij wel
graag vertellen. ,,Er kwam een
schip binnen, De Wissekerke, met
een ruim vol schoenen. Gesmokkeld en gestolen werd er in de haven bij de vleet. Zo liepen wij dus
met zes man van die Wissekerke
af met gloednieuwe kwaliteitsschoenen om u tegen te zeggen.
De voorman zag dat en riep tegen
ons: ‘Haal nog een paar voor mijn
zoon, maat 42’. Wij hadden een
bloedhekel aan die voorman, dus
kwamen wij terug met een paar
nieuwe schoenen gewikkeld in
krantenpapier met een plastic tasje
er omheen. Toen die voorman ze
later bekeek zat er een bruine en
een zwarte in…
Tijdens een ander voorval had een
maat van mij een kofﬁemolen van
een schip gepikt. Hij hield dat ding
onder zijn jas, achter op zijn rug.
Wij staan bij de poort op ons busje
te wachten, toen de portier naar
mijn maat riep: ‘Kom jij maar eens
even naar binnen.’
Wat bleek? Die portier had onder
zijn jas nog net het zwarte snoertje
zien hangen met de stekker er
aan’’, aldus de weer hartelijk
lachende Joop Hofman.
Jim Postma
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Een boekje vol leuke anekdotes,
maar ook tranentrekkende verhalen. Lekker vlot geschreven en …
in een heerlijke grote letter!
‘Mijn vader die in de hemel is’ kost
€ 16,95 (inclusief verzendkosten.
Gesigneerd) en is verkrijgbaar bij
auteur Ada van Noordwijk, tel.
076-5964470 of
per e-mail: ada@schrijft.nl
of in de Overschiese boekhandel
Bensmann & Blankstein tel: 0104158206
€ 16.95, ongesigneerd.
ISBN-nr: 90-71343-22-7
-------------------------------------------

Mijn vader
die in de hemel is
Levensbeschrijvingen kunnen zeer
boeiende lectuur opleveren. Zo is
het ook met de levensbeschrijving
van Ada van Noordwijk, die in haar
boek ‘Mijn vader die in de hemel
is’ beschrijft hoe zij opgroeide in
een streng gereformeerd gezin. Met
een strenge, maar liefhebbende vader en een onverschillige moeder.
Levendig beschrijft zij haar jeugd
en de jaren op school, met haar
vader als hoofd van de school. Zij
werd geboren in Puttershoek en
verhuisde op jonge leeftijd naar
Rotterdam Overschie. In heldere
bewoordingen beschrijft zij de
haat-liefdeverhouding met haar vader, die haar koesterde en kastijdde.

Opgegaan in lucht
Herinneringen aan jazz in Rotterdam, 1960-1970
David Kleijwegt schreef een zeer
boeiend boekje over Paul Karting
en de geschiedenis van de jazz in
Rotterdam. In de zestiger jaren had
Rotterdam een bloeiende jazzcultuur, met de befaamde jazzclub
B-14 als centrum. Het toenmalige
Newport Jazzfestival was zelfs de
voorloper van North Sea Jazz, dat
na Scheveningen dus eigenlijk dit
jaar terugkeerde in de plaats waar
het ooit begon. Paul Karting was
een van de drijvende krachten in de

Waltzing on the
waves

jazzscene. In ‘Opgegaan in lucht’
beschrijft Kleijwegt de vele ontmoetingen van Karting met jazzcoryfeeën die Rotterdam aandeden.
Zoals Eric Dolphy, Art Farmer,
John Coltrane, Wes Montgomery
en Ben Webster. Dat, samen met de
vele schitterende foto’s van Henk
Visser, levert een prachtig beeld op
van de Rotterdamse jazzgeschiedenis.
‘Opgegaan in lucht’ kost € 21,50
Het boek is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever (www.eburon.
nl) of op bestelling verkrijgbaar bij
de boekhandel.
ISBN-nr: 90-5972-127-6
------------------------------------------

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!

Voor de talloze fans van de Holland-Amerika lijn bracht George
Reuchlin een boek uit dat in geen
enkele verzameling mag ontbreken. Maar niet alleen de verstokte
HAL-fans zullen plezier beleven
aan dit alleraardigste boek. Ook
muzikanten en zelfs de ‘gewone’
lezer zullen het boek zonder twijfel
in één adem uitlezen.
George Reuchlin, inderdaad van
de beroemde familie, neemt in zijn
boek ‘Waltzing on the waves’ een
aspect van de linie- en cruiseschepen onder de loep dat nooit eerder
werd belicht. De muziek aan boord,
die de landverhuizers en cruisegasten dagelijks vermaakte. Voor
veel muzikanten vormde een reisje
op een van de HAL-schepen een
welkome (en lucratieve) afwisseling op de bekende schnabbeltoer.
Al was het vaak minder romantisch
dan verwacht, want de regels aan
boord waren streng en contact met
de gasten was verboden.
Het prachtig uitgevoerde boek kost
slechts € 12,95, maar de échte liefhebber wil er ongetwijfeld de CD
(€ 19,95) bij hebben met daarop

de muziek die op de schepen werd
gespeeld, natuurlijk voorafgegaan
door de HAL-mars.
Boek en CD zijn te bestellen bij:
J.G. Reuchlin
Wadenoijenlaan 289
4006 AD Tiel
Tel: 06-53157873

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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De pil steekt van wal

Wolter de Waard
huisarts

Ouderdomswratten
Met het voortschrijden der jaren verandert de huid. De opperhuid wordt dunner en de daaronder liggende lederhuid
wordt minder elastisch en droger. Hierdoor ontstaan rimpels. Dit proces begint al op 30-jarige leeftijd.
Bij ouderen, met name boven de
vijftig jaar, ontstaan er vaak ouderdomswratten. Deze beginnen
meestal als gele vlekken die kunnen
uitgroeien tot bruin-zwarte bloemkoolachtige vormsels. Meestal op
de romp en de slapen. Ze kunnen in
grote mate aanwezig zijn. Ze zijn
volkomen onschuldig en kunnen geen
huidkanker veroorzaken. Wel zijn ze
ontsierend. Reden voor velen om ze te
laten verwijderen.
Onbekend is waardoor ze ontstaan. Er
is geen relatie aangetoond met infectie door een virus zoals bij normale
wratten het geval is. Ze zijn dus niet
besmettelijk, maar gaan niet vanzelf
weg. Soms kunnen ze afbrokkelen
waarna ze weer aangroeien.
Omdat ze alleen aan de opperhuid
vastzitten zijn ze eenvoudig te
verwijderen door de huisarts. Doet u
dat vooral niet zelf, want dan bestaat

er kans op infectie van het ontstane
wondje.
Bij de huidarts zag ik ooit eens een
spuitbus met vloeibare stikstof waarmee de rug van een patiënt met vele
ouderdomswratten werd bespoten.
De bedoeling daarvan is de ouderdomswratten te bevriezen waarna ze
van de huid los raken.
Zijn ze minder uitgebreid dan kunnen
ze ook simpel weg gelepeld worden
met de zogenaamde scherpe lepel.
Zelf geef ik de voorkeur aan coaguleren: dat is door middel van verhitting
met een metalen bolletje dat vastzit
aan een elektrode, de ouderdomswrat
los te maken van de huid. Treedt er
toch wat bloedverlies op uit de kleine
haarvaatjes dan zijn die simpelweg
met hetzelfde apparaatje weer dicht te
schroeien. Uiteraard gebeurt dit onder
verdoving.
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Veroudering is
overwegend positief
De vooruitgang die in de twintigste eeuw is geboekt
bij het veiliger maken van de jeugd en jonge volwassenheid, heeft ertoe geleid dat we een zekere afkeer
hebben gekregen van de ouderdom. Mensen in de late
middenjaren van 55 tot 75 vinden we ten onrechte oud,
terwijl ook deze leeftijdsgroep nog volop proﬁteert van de bereikte verbeteringen in de
gezonde levensverwachting. En als de vierde levensfase aanbreekt, waarin de ouderdom
inderdaad veel verliezen met zich meebrengt, dan nog blijken de meeste mensen voldoende veerkracht en soepelheid van geest te hebben om ook dan nog zin te geven aan
hun leven en ervan te genieten.
De somberheid over oud zijn
wordt gevoed doordat de veroudering van de bevolking
bijna steevast als een probleem
wordt beschouwd. Bij het woord
vergrijzing denk je automatisch
aan zorgelijk kijkende politici.
Is het straks nog wel mogelijk
iedereen op leeftijd te voorzien
van een goede oude dag en de
noodzakelijke zorg? Het aantal
ouderen is sterk gegroeid in ons
land. De afgelopen tijd is het
aandeel 65-plussers in de bevolking gegroeid met één procent per
elke tien jaar. Daardoor zijn we nu
uitgekomen op het aantal van 14
procent 65-plussers in onze bevolking. In 2025 zal dit percentage
waarschijnlijk zijn opgelopen tot

twintig procent. Binnen de groep
ouderen is bovendien het aandeel 80-plussers toegenomen. In
verband hiermee wordt gesproken
over ‘dubbele veroudering’.
Vijftien aar geleden startte een
groot langlopend onderzoek
genaamd LASA (Longitudinal
Aging Study Amsterdam) onder
ouderen. Aangestuurd vanuit de
Vrije Universiteit in Amsterdam
worden ouderen uit verschillende
regio’s langdurig gevolgd. Medewerker aan dit project en freelance
journalist Ad Bergsma vatte 15
jaar ouderenonderzoek samen in
een AO-uitgave getiteld “ Succesvol verouderen”. De algemene
conclusie van dit AO luidt dat de

veroudering in Nederland overwegend een positief verschijnsel is.
De Nederlandse bevolking leeft
lang, gelukkig en gezond. Tegelijkertijd krijgen ouderen met name
in de vierde levensfase ook veel te
stellen met teruglopende lichamelijke en geestelijke vermogens.
Het AO ‘Succesvol verouderen’
(AO 2857) is te bestellen voor €
3,25 excl. verzendkosten bij AO,
via de website: www.actueleonderwerpen.nl of bel 0320-286962.
Of bestel de digitale uitgave van
dit AO voor € 1,95 (hier worden
geen verzendkosten bij gerekend).
Abonnees van de AO-reeks
krijgen de uitgave automatisch
thuisgestuurd.

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

Zwitserse
slagersdynastie
veroverde Rotterdam
Mevrouw Kuiten - Wunderink is een kleindochter van de
Freek Schell die vlak na WO-I de bekende slagerij begon.
Hij stamde rechtstreeks af van de allereerste Freek Schell,
een Duitse keurslijfmaker die zich in 1794 vanuit Lausanne
(Zwitserland) in Rotterdam vestigde. Dit ging niet zomaar:
eerst moest hij wel 3 gouden daalders betalen aan de poorters van Rotterdam!
“In elke generatie Schell zat wel
een Freek. Opa Freek begon de
slagerij op de Goudseweg. Foto’s
van die winkel hangen nog in de
zaak op de Kruiskade. Hij was
getrouwd met Elisabeth, dochter
van slager Johan Burwinck uit
Schotland en zus van Willem,
die de goedkoopste slagerij van
Rotterdam had.
Oma hielp in de zaak. Toen er
twee dochters waren geboren
kwam er hulp in de huishouding:
Pietje Kok, een meisje van 12.
Zij heeft tot haar 75-ste bij de
familie gewerkt; deels samen met
haar dochters. Ze bakerde ook
bij de geboorte van de kinderen.
Verder was Pietje’s jongste zoon
25 jaar slager bij oom Freek in de

latere winkel op de Kruiskade.”
Later verhuisde de zaak naar de
hoek van de Lusthofstraat en
de Speelmanstraat. Van de acht
kinderen van Freek en Elisabeth
stierven enkelen al jong. Er
bleven vijf dochters en een zoon
over, waaronder Jo, de moeder
van mevrouw Kuiten. Jo was de
enige dochter die in de slagerij werkte, waar zij ook moest
schoonmaken.
“Alle gewichten en haken waren
van koper: die moesten iedere
avond met zand gepoetst worden!
De winkels waren toen nog tot 10
uur open. Na tienen mochten er
echter geen kleedjes meer geklopt
worden op straat en mocht er
geen emmer water meer op straat

- Voor de oorlog was de slagerij van Schell gevestigd in de Lusthofstraat op de hoek van de Speelmanstraat -

gegooid worden, terwijl ze soms
om 1 uur ’s nachts nog aan het
boenen was.
In Kralingen was maar één
buurtagent; die wist dat moeder
‘s nachts boende. Hij keek dan
om een hoekje en ma gaf hem een
stuk worst dat hij onder zijn cape
stopte, waarna hij doorliep.”
Ook toen hadden de winkeliers
last van winkeldiefstal, weet
mevrouw Kuiten:
“Op een zaterdagnacht kwam
moeder uit de keuken met een
emmer water en zag een man bij
de kassa met de dagopbrengst
er nog in. De la had hij al open.
Ma gooide de emmer water naar
hem waardoor zij de deur op slot
kon doen, roepende: ‘Pa, kom

eens gauw.’ Die begreep wat er
gebeurde en pakte de hand van
de dief, zeggende: ‘Hand open,
je hebt iets gestolen!’. Dat deed
hij niet, dus toen nam opa, die
groot en sterk was, diens vuist en
gaf er zo’n harde klap mee op het
hakblok dat ze de botjes hoorden
kraken.”
“En opa wás erg sterk: het is een
keer gebeurd dat een stier op weg
naar de veemarkt losbrak die o.a.
door de Speelmanstraat rende.
Opa ging er wijdbeens voor staan,
pakte hem bij de horens en velde
hem!”
De winkels in Kralingen en in de
Zwarte Paardenstraat zijn weggebombardeerd. Opa Freek – die
ook elk jaar met Kerst vlees gaf

aan het Leger des Heils en bij
anderen groente en fruit bestelde
voor hetzelfde doel - ging rentenieren en zoon Freek begon de
zaak op de Kruiskade.
De laatste Freek Schell in deze
winkel was de neef van mevrouw
Kuiten, die er ook gewerkt heeft.
Inmiddels is het bedrijf niet meer
in bezit van de familie Schell,
maar verkocht onder voorwaarde
van behoud van de naam én het
laten hangen van de foto’s van
de allereerste slagerij. De nieuwe
eigenaar is iemand van niet-Nederlandse afkomst, precies zoals
de allereerste Freek Schell in
Rotterdam: de cirkel is rond.
Els Beekmans
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Hoe weet je dat je ouder wordt?

Binneweg Kozijnen

Ik ben terug van vakantie en pak de draad weer op. Mensen wat een
roeiboten heb ik losgemaakt, niet te geloven. Ik wilde graag weten hoe
het met mijn school en speelmakkers is vergaan; nou ik weet het ongeveer. Zelf mensen die mijn pleegouders gekend hebben belden me op.

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.

Iemand die in Bellingwolde heeft gewoond en
gespeeld kon ik helpen aan oude glorie, of als
je wil nostalgie.
Nou was ik ook op zoek naar Leen Fase. Hij
woont in Pernis, maar ik heb zijn telefoonnummer niet meer; dus Leen, effe bellen als
je wil 0640261445.
Iemand wist te vertellen over Carola Kaptein,
de dochter van de slager, ook zijn nummer
ben ik kwijt, dus bel me nog maar als je wil.
Maar Arie Punt, Gerda Punt, Leo Belder, Alex
Groenendijk en nog een paar, we hebben elkaar weer gesproken en willen contact houden
zo lang het gaat.
De partner van Sonja de Reus heb ik gesproken per telefoon en email.
Ik was op Charlois in de vakantie bij mijn
oude Marnixschool, op de Kerksingel en in de
Gouwstraat, heb kaas en broodjes gekocht in
de oude RMI-winkel op de Bourgonsestraat/
Op het Karel de Stouteplein op zoek naar
mijn kroeg De Kroonkurk, is tie weg, net als
de muziekkapel op het plein. Na zo’n drie uur
Charlois lopen kwam ik tot de ontdekking dat
het anders is geworden.
Alles is verder weg dan vroeger en de heuvels
zijn veel steiler dan toen. Ik heb het maar
opgegeven te rennen naar een bushalte om de
bus te halen. Hij vertrekt trouwens toch eerder
dan vroeger.
Ik heb ook de indruk dat ze de trappen steiler
maken dan jaren geleden. Heb jij ook gemerkt
dat ze de krant in een kleinere letter drukken?

Het heeft ook geen zin om iemand te vragen
deze hardop voor te lezen, want iedereen
praat tegenwoordig zo zacht dat ik het nauwelijks kan verstaan.
Het materiaal van de kleding is ook niet meer
als toen, in mijn maat zit alles te krap,
of als je teveel kleingeld in je kontzak hebt,
zakt je broek af.
Zelfs de mensen veranderen, ze zijn veel
jonger dan wij, toen we nog jong waren.
Van de andere kant zijn er mensen van mijn
leeftijd veel ouder dan ik.
Ik kwam nog een vriendin tegen, die was zo
oud geworden, dat ze mij niet herkende.
Thuis moest ik nog aan haar denken toen
ik me stond te scheren. Ik zag mezelf in de
spiegel, en bedacht ‘Verrek spiegels zijn ook
niet meer van die kwaliteit als vroeger’.
Zelfs een politieagent is veel jonger dan in
mijn tijd, net als de doktoren, allemaal jonge
gassies.
Nou mensen ik hou het hier even bij, maar
je ben nog niet van me af. In een volgend
nummer schrijf ik nog wel meer over ons
Charlois. Wil je me bellen dan kan dat, of
emailen dat is gemakkelijker als je dat hebt,
of anders schrijven.
Anton van Giessen of voor die het niet weten
Tonnie Kamermans
Hoofdweg !68, 9695 AS Bellingwolde
Tel 0640261445
of 0597742420
of E.mail vangiessen168@tele2.nl
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In het spionnetje
Het was een zeer afwisselend beeld, dat ik de afgelopen veertien dagen in het spionnetje zag. Puffende en zwetende mensen kwamen langs bij + 30 graden, maar ook hevige
slagregens en harde windstoten teisterden het spiegeltje. Zo veranderlijk als het weer
was, zo hakketakkerig is de inhoud van dit artikel. Ik heb het hier over, maar zonder enig
bruggetje, beschrijf ik dan weer daar. Bij elkaar maakt dat hier en daar. Maar ’t blijft over
Rotterdam, Rotterdamse personen én over Rotterdamse zaken gaan.
Ik begin met een oproep: enige
weken geleden heeft mevrouw
M. Boutkan een reactie in De
Oud Rotterdammer geschreven.
Een oude bekende(?) van haar
heeft nu een brief geschreven

en deze brief ligt in gesloten
enveloppe, maar met porto erop
geplakt, naast me op het bureau.
Mevrouw Boutkan, bel me even
(010-4259636) of stuur uw adres
naar De Oud Rotterdammer, ik
kan dan de brief doorsturen.
Internet is een prachtig medium:
je kunt snel een berichtje naar
elkaar sturen, je kunt met geëmigreerde kinderen praten en elkaar
dan ook ‘live’ zien, het is mogelijk om radio-uitzendingen te
horen of tv-programma’s te zien
van elk plekje van de wereld. Het
is niet nodig dat je een deskundige bent, enig rustig nadenken
zet de elektronische deur naar de
buitenwereld wagenwijd open.
Ook de redactie van De Oud
Rotterdammer maakt dankbaar
gebruik van email. Oplossingen
voor de kruiswoordpuzzle (of is
dat tegenwoordig puzzel?) en de
Waar was dat nou-foto worden
met een muisklik verstuurd. Bij
het laatste soort mailings wordt
vaak gevraagd om een bericht
van ontvangst te zenden. Zo’n
berichtje is (zelfs automatisch)
gemakkelijk te verzenden, maar
ik doe het niet! Aan de postbode
vraag je ook niet of hij de te
bezorgen post wel in de goede
brievenbus heeft gestopt. Sterker
nog: bij die ouwe, trouwe Tante
Pos gaat meer verkeerd dan bij
een emailverzending. Is het emailadres goed ingetikt, kan er niets
meer verkeerd gaan.

En met zo’n 200-300 elektronische inzendingen per 14 dagen,
ontbreekt mij gewoon de tijd om
‘bevestigingen’ te versturen.
Ook zal ik heel vaak niet ingaan
op gestelde vragen. Ik leef onder

omstandigheden, dat gewone
handvaardigheden zoals een brief
schrijven, onder de categorie
‘moeilijk werk’ vallen. Als er door
de vragensteller gebruik gemaakt
wordt van de telefoon, klets ik
echter vijf kwartier in een uur.
En alle vragen/opmerkingen
worden beantwoord!

Fotograaf Erwin Bakker
Regelmatig doet De Oud Rotterdammer een beroep op Erwin
Bakker om ‘hedendaagse’ foto’s
in de stad te maken. Erwin is
een 14-jarige knul met heel veel
gevoel voor zijn stad. Ook het
(niet al te) oude van Rotterdam
interesseert hem. Die liefde wil
hij met anderen delen, vandaar dat
hij iedere twee weken in geheel
Delfshaven zorgt, dat De Oud
Rotterdammer in uw brievenbus
ligt.
Als derdejaars leerling van het
Scheepvaart- en Transport Col-

lege gaat zijn hart helemaal uit
naar de haven. Op zijn website
www.hetrotterdammertje.nl zijn
honderden foto’s vanuit de havens
en van havendiensten te zien.
Daar waar ik, wandelend langs de
Willemskade, de Nieuw Amsterdam zag liggen, fotografeert
Erwin op zijn manier de cruiseschepen aan de Wilhelminapier.

Uit de muur
Het is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld: als je geld
wilt hebben, ga je naar een ‘ﬂappentapper’. Iedereen vindt wel
binnen een straal van 500 meter
een geldautomaat. En als die er
niet is, kan je altijd nog terecht bij
de plaatselijke super.
Wat was ik begin jaren ’80 jaloers
op de inwoners van Eindhoven.
Dáár hield de Girodienst (nu Postbank) een proef met een geldautomaat. In die stad waren ook twee
benzinestations, waar je met een
pasje kon betalen.
In 2006 reis ik over de hele
wereld en als ik contanten nodig
heb, ga ik naar de dichtstbijzijnde
bank. Daar kan ik dan zonder
problemen geld ‘uit de muur
trekken’.
Met eten is het niet veel anders
geweest. Voordat pizzabezorgers
op hun brommertjes de wegen
onveilig maakten, gingen we
vanaf begin jaren zestig een
gehakt-, bami- of nasiballetje uit
de automaat halen. Prijzen van 25
en 50 cent staan me nog voor de
geest. Maar kostte aan het loket
een patatje mét niet veel meer dan
30-35 cent?
Nu begrijp ik waarvan Bram L.
rijk geworden is. Moet ik echt
zeggen, dat de laatste opmerking
een grapje is?

Vakantie
De laatste vijftien jaar ben ik in
de gelegenheid geweest om ‘all
over the world’ met vakantie te
zijn. M’n foto-albums uit Canada,
Canarische Eilanden, Australië, Singapore, Indonesië, maar
ook Spanje, Kroatië of Tsjechië
bewijzen dat ik ‘buiten de deur’
ben geweest.
Maar begin jaren zestig keek ik
vol afgunst naar de mensen in
de 1ste Middellandstraat, die
vóór Reisbureau Megga op de
touringcar wachtten om naar
Valkenburg of zelfs de Ardennen
te gaan. Eenzelfde beeld kon je
in Zuid zien bij Touringcarbedrijf

door Aad van der Struijs

Ringelberg.
Op de originele foto zijn de Meggaprijzen goed te lezen; een reisje
via een vakantie-prijsvechter is
heden ten dage niet veel duurder. Zeker niet met een bus naar
Spanje.

de tak. Aan die belofte heb ik
me dus gehouden; nu kan ik nog
even genieten op mijn Stolwijkse
buitenverblijf.
Maar als de vakantie echt voorbij
is……………..ja dan?
Spionneur

Ik heb het hierboven gezegd: dit
spionnetje springt van de hak op
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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.

Arie Boogaard
Bertus Aafjeshove 46
3437 JN Nieuwegein
030-6032422
arieboogaard@hotmail.com
---------------------------------------------------Boezembarak
Ik woon momenteel in Crooswijk en dacht dat
ik daar in mijn ruim tachtigjarige leven nooit
eerder geweest was. Maar dat bleek onjuist. Als
leerling van de lagere school kreeg ik omstreeks
mijn achtste jaar roodvonk. Dat zal begin jaren
dertig geweest zijn. Roodvonk was toen nog
erg besmettelijk en omdat mijn vader leraar
was, mocht ik niet thuisblijven, omdat hij anders
andere kinderen zou kunnen besmetten. Ik heb
toen enige tijd in de Boezembarakken gelegen,
maar kan mij absoluut niet herinneren waar die
destijds stonden. Wie kan mij vertellen waar dat
was en heeft er misschien nog iemand foto’s
van die barakken?

Herinnering aan de
Elizabeth school
Leuk om te lezen, al die stukjes over vroeger en
over school. Ook ik wil graag een reünie om al
mijn klasgenootjes weer te zien en te weten of
het goed gaat met iedereen.
Er zijn vast nog gebeurtenissen die ik niet meer
weet of mij niet meer kan herinneren. Mijn
poëziealbum heb ik nog in mijn bezit, dus een
heleboel namen kan ik mij nog herinneren. Ook
heb met een aantal klasgenoten op het Geerlandhof gezeten. Ik hoop op leuke reacties.
Thea Pieké
Bermweg 59A
2906 LB Capelle a/d IJssel
Tel: 010-4586962
mail: rgret@xs4all.nl
----------------------------------------------------Hallo,
Mijn naam is Aad de Wolf. Hiermede wil ik
nogmaals een oproep doen aan de mensen
die in het bezit zijn van foto’s van tuindorp
Heyplaat, het veerbootje, de Hey en het oude
Waalhaven gebied (vliegveld Waalhaven). Evt.
ruilen cq kopiëren. De vorige keer ben ik nl.
mijn telefoonnr. vergeten te vermelden. Dit
voor degene die niet in het bezit zijn van een
computer.
Tel. 010 4292028
06 53758700
am.dewolf@hetnet.nl

Mevr. V.d. Wal
Boezemsingel 366
3034 CD Rotterdam
010-4118408

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

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

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

Colofon

Heerlijkheid Schoonderlooschool
Op 11 oktober 2006 houden wij een reünie voor
leerlingen van de zesde klas uit het schooljaar
1951/’52. Wij hebben al 22 klasgenoten gevonden en van vijf weten wij dat zij ons helaas
ontvallen zijn. We missen echter nog enkele
leerlingen. Weet u de woon- of verblijfplaats
van hen, of herkent u zich op de foto, neem dan
contact op met mij.
De ontbrekende namen zijn: Henk v.d. Have,
Yvonne Peters, David v.d. Berg, Martin Engelaan, bep Smits, Pim Smit, Greetje v.d. Akker,
Nico Verhagen, Hans Verschoor, Aatje van
Gelder, Gerrit v.d. Windt, Annie Zoomers, Annie
Reis, Michel van Erkel, Kees v.d. Sloot, Davida
en Cornelia de Deugd, Peter Kramer, Kees Dol
en Gerda de Boer.

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

De Oud-Rotterdammer is een
uitgave van:
Fred Wallast Bedrijfscommunicatie
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
Advertenties:
Ben Rietveldt, Tel: 06 – 23 66 24 12
T.G. Louwen, Tel: 06 – 13 53 50 58
Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs,
Bram van der Weijden, Jim Postma,
Peter van Zwienen, Els Beekmans

Fotografie:
RIBcollectie, tenzij anders vermeld
Eindredactie:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75/31 55 25
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, Nieuwerkerk a.d. IJssel
Fred Wallast Bedrijfscommunicatie neemt bij de vervaardiging van De
Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden.
Copyright Fred Wallast Bedrijfscommunicatie; niets uit deze uitgave mag
worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Het stadhuis aan de Coolsingel
Het is omstreeks 1950. In Rotterdam begint op een aantal plekken langzaam de wederopbouw in de lege stad. Over een paar jaar zullen de noodwinkels, die na het verwoestende bombardement van mei 1940 zijn gebouwd, weer worden afgebroken.
De jeugd verzet zich hevig tegen
het bouwen in hun speeldomein.
Maar ja, het Emporiumgebouw
bij de Hoogstraat en het Twaalf
Provinciënhuis staan er voordat je
er erg in hebt. Weg kikkerslootje
bij de Blaak en ook ons trapveldje is een bouwput geworden.
Met veel emotie koesteren mijn
generatiegenoten, die in de oorlog
zijn geboren, het Witte Huis, het
Schielandshuis, de Laurenstoren
en het Stadhuis als oude bakens
in de stad. Ja, het Stadhuis aan de
Coolsingel heeft wonderwel de
bommenregen overleefd. Na de
oorlog doen geruchten de ronde
dat de Duitsers het Stadhuis wilden
sparen om tijdens de bezetting
eenvoudig het bevolkingsregister
te kunnen raadplegen om bewoners
op te pakken voor deportatie en
dwangarbeid.
In gedachten blijven voorbijgangers
even stil staan bij het standbeeld
van Johan van Oldenbarnevelt, die
in een nis van het Stadhuis te zien
is. Zij schrikken zich echter een
hoedje als het bronzen beeld met

- Stadhuis aan de Coolsingel in 1950 (verz. L.v.V.) -

een plechtige harde stem roept:
“Ga bij mijn voeten vandaan”.
Maar even later lopen zij met een
glimlach verder als blijkt dat een
straatjochie deze indrukwekkende
uitspraak deed, goed verscholen
achter de brede rug van de staande
stadspensionaris, die leefde van
1547 tot 1619. Het Stadhuis aan
de Coolsingel, waar menigeen
in de echt is verbonden, werd
gebouwd van 1914 tot 1920 en is

een ontwerp van architect Henri
Evers. De Coolsingel was, net als
de Goudsesingel, een watergang
die deel uitmaakte van de Stadsdriehoekvesting. Tijdens de bouw
van het Stadhuis werd de Coolsingel gedempt, waarna een brede
verkeersboulevard is ontstaan met
vele winkels en kantoorpanden.
Leen van Vreewijk
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TANTE POST(bus)
VND
Wat een prachtverhaal van de heer Mink in
de Oud Rotterdammer over de Kruiskade.
Zelf heb ik er nooit gewoond, maar er wel
veel mee te maken gehad. In eerste instantie
door het voetballen op het Henegouwerplein.
Ik woonde vlakbij, in de Jan van Avennestraat en ook vanuit de Kruiskadebuurt
was het niet ver lopen. Op het plein werd
na de oorlog druk gevoetbald, zomaar losse
partijtjes of wedstrijden tegen o.a. de Josephstraat. Dat ging dan om een blikje van
metaal met een voetballer erop afgebeeld.
Na een aantal malen verloren te hebben, wonnen wij eindelijk ook eens een
wedstrijd. Wij stonden vijf minuten voor
het einde met 2-0 voor. De beheerder van
het blikje voelde de bui al hangen en ging
er voor het einde als een haas vandoor, het
bleek een zeer snelle sprinter te zijn. Sjakie
Wesphal was daar niet bij, een zeer goede
voetballer, toen al te zien. Later is hij o.a.
bij F.C. Utrecht gaan spelen.
Na enige jaren bij Xerxes te hebben gespeeld, ging ik via een voetbalvriendje naar
VND (vooruit - naar – doel). Een eenvoudige arbeidersvereniging, waarvan het bestuur
en de leden hoofdzakeIijk in de zijstraten
van de Kruiskade woonden.
Soms waren o.a. de heer Engelaar en de
heer Baas, respectievelijk de voorzitter
en juniorsecretaris bij hun vrouw thuis te

vinden. Waren ze niet thuis, dan werden we verwezen naar café Union in de
Coolsestraat. Dat was het stamcafé van de
vereniging, daar was het een gezellig biertje
drinken en naarmate de hoeveelheid hiervan
stegen de verhalen over wat er gebeurde op
het voetbalveld tot werkelijk grote hoogte.
Helaas werd enkele jaren geleden VND
door leden en ﬁnanciële tekorten opgeheven
ondanks pogingen van bestuurslid De Man,
de vereniging te behouden.
Frans Middelham
Discusstraat 104, 3074 XE Rotterdam
------------------------------------------------Geachte redactie,
Ik heb twee heel bijzondere herinneringen
aan het Arena Theater op de Kruiskade.
In december 1941 werd hier het 25-jarig
theaterjubileum gevierd van Fred Faveur.
De reden van het feest was duidelijk, maar
wie Fred Faveur was weet ik nu nóg niet. Ik
kan nergens in de theater- of cabarethistorie
terug vinden wie deze man was. Maar het
was een geweldig feest.
Mijn tweede herinnering is van net nà de
oorlog. Toen werd hier de eerste Amerikaanse ﬁlm gedraaid; You are always in my
hart
We stonden om zes uur ’s morgens al in de
rij voor een kaartje van de voorstelling die
om acht uur ’s avonds begon. Je kon maar
twee kaartjes per persoon kopen.
Jaap van den Berg, Hoogvliet

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:
H. Brugmans, Schiedam
Mariane Wolffers, Hellevoetsluis
J.J.M.Huisman, Bergschenhoek
S. Visser, Rotterdam
H. Janse, Papendrecht

J.C.J. de Neef, Ridderkerk
B.J. v.d. Dussen, Nieuwerkerk a.d. IJssel
A.H.K. Bakker, Hoek van Holland
J.A. van der Slik-van Asperen, Krimpen a.d. IJssel
M. Steenbergen, Vlaardingen

Horizontaal
1. iemand die alles van de goede zijde beschouwt; 7. telwoord; 13. bid (Lat.); 14. netvleugelig insect; 16. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 17. molen; 20.
plaats in Noord-Brabant; 21. rangtelwoord; 23. grote bontgekleurde papegaai; 24. soort
verlichting; 26. injectie; 28. haarbundel; 29. stevig stuk hout; 31. Japans bordspel; 33.
meisjesnaam; 34. klipgeit; 35. deel van boom; 37. kleur van de hoop; 40. gelei van
fijngemaakte vruchten; 41. getij; 43. muurholte; 45. weide in het hooggebergte; 46.
vaatwerk; 47. mobiele eenheid (afk.); 48. deel van fototoestel; 50. voorzetsel; 52. paardenslee; 53. knevel; 55. muzieknoot; 56. wilde jongen of meisje; 57. maanstand (afk.);
58. melkklier; 60. boomsoort; 61. met name (afk.); 62. schoorsteenzwart; 64. voorzetsel; 65. gehoororgaan; 67. kloosteroverste; 69. gesloten; 71. regeringsreglement (afk.);
72. dierenverblijf; 73. vuilnisbelt; 75. droog (niet zoet); 77. kunstig vaatwerk; 79. rivier in
Friesland; 80. regia majestas (afk.); 82. geparachuteerde soldaat (afk.); 84. slangvormige
vis; 85. oningewijde; 87. genoeg gekookt; 89. boomsoort; 90. offertafel; 92. bloeiwijze;
94. banaan; 96. economische raad voor Vlaanderen (afk.); 97. getrouwde burgervrouw
(zuid-Ned.); 99. vat (kuip); 100. stierenvechter; 101. vocht dat in de mond vloeit.
Verticaal
1. beeld van het dierbaarste dat men bezit (troetelnaampje); 2. vrucht; 3. ierse verzetsorganisatie (afk.); 4. hemellichaam; 5. sine loco (afk.); 6. telwoord; 7. schoonmaakmiddel;
8. oude lengtemaat; 9. jongensnaam; 10. ontkenning; 11. rijwiel voor twee personen;
12. ijsveld (brede ijsstroom); 15. buiten dienst (afk.); 18. tijdperk; 19. kippeneigenschap;
21. metaalsoort; 22. kathedraal; 25. deel van gelaat; 27. god van de zee; 30. hellebaard
(speer); 32. balsport; 34. zwemvogel; 36. kunstmatige inseminatie (afk.); 38. rondhout;
39. eminentie (afk.); 40. bevestiging; 42. vrouwelijk dier; 44. mannelijk dier; 46. dagblad;
47. zware vierkante hamer; 49. ontkenning; 51. priem; 52. ledemaat; 54. nieuw (in
samenstelling); 58. begrafenis; 59. bekende bloem; 62. strook; 63. muziekinstrument;
66. operatiekamer (afk.); 67. rivier in Noord-Brabant; 68. soort verlichting; 70. jong
gesneden stier of bul; 72. gewichtheffersattribuut; 73. runderen (afgemene benaming);
74. open plek in een bos; 76. ritme; 78. paling; 79. roem; 81. omslag voor papieren;
83. kippenloop; 85. vulkanisch produkt; 86. vismand; 87. gazon; 88. ritueel gebruik;
91. vlaktemaat; 93. jongensnaam; 95. kledingstuk; 97. middelbaar onderwijs (afk.); 98.
militaire politie (afk.).

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij
weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met de
letters uit de genummerde vakjes een woord of slagzin vormt.
Als u denkt de juiste oplossing gevonden te hebben, stuur deze
dan VOOR DONDERDAG 17 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

met tientallen nummers van Rotterdamse
artiesten, Café Rotterdam genaamd, waarin
ook nog fraaie foto’s van oud-Rotterdam
zijn te bewonderen.
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De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Speciaal voor de lezers van

Elke veertien dagen staat 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.
Wilt u inlichtingen over de (huur- of koop)
woningen van Humanitas, de dagopvang,
de dagbehandeling, de restaurants, de
fysiotherapie, de ergotherapie, het herinneringsmuseum, de wandschilderingen of
heeft u een andere vraag?
Bel André: 010 - 461 53 47.
Een zorgeloze vakantie aan zee?
Hotel Humanitas sur Mer!
Humanitas sur Mer is een Er zijn tweehotel voor ouderen aan persoons- en
het ongerepte ‘Roomse éénpersoonsDuin’, op een steenworp af- kamers, een conferentiestand van het centrum van ruimte en restaurant De Molhet gezellige dorp Hoek lige Meeuw, waar u heerlijk à
van Holland met zijn vele la carte kunt eten.
winkels. Vanuit het hotel De kamers zijn luxe ingericht,
zijn op korte afstand dui- uiteraard rolstoeltoegankelijk
nen, bossen en de Water- en voorzien van een dremweg ook beloopbaar. Het pelvrije douche en toilet. Testrand, de Nieuwe Water- lefoon- en alarmaansluiting
weg en de ‘Hoekse Bosjes’ zijn eveneens aanwezig.
zijn eenvoudig te bereiken Informatie: 0174 - 31 56 00.
met vervoer op maat.
Vanaf € 34,- pppn!

Niet naar een bejaarden- of verpleeghuis?
Dan hebben wij een goed alternatief!
Aan de Varnasingel (Oosterflank) wachten prachtige tweekamerappartementen op u. Met een uitstekend restaurant,
Stichting Humanitas
een mooie tuin met terras, een fysiotherapeut en alle zorg,
Achillesstraat 290
tot en met verpleeghuiszorg, die u eventueel nodig heeft.
3054 RL Rotterdam
Prijs: gerenoveerd
ca € 135.000,- k.k.
Postbus 37137
Ongerenoveerd:
3005 LC Rotterdam
ca € 125.000,- k.k.
Telefoon: 010 - 461 51 00
Complex De Oosterwiek
Fax: 010 - 418 64 64
Restaurant De Bezige Bij
Inlichtingen bij NVMEmail: info@humanitas-rt.nl
makelaar Kok
Web: www.humanitas.nu
010 - 418 11 08
Huren kan ook, huur ca € 650,- p.m., inclusief.
Inlichtingen: 010 - 461 53 47
Humanitas in uw
Gastronomie op maat?
huiskamer?
Lekker eten is altijd belangrijk!
Kijk dan Humanitas-TV!
Lekker eten is belangrijk, niet alleen af en toe, maar eigenlijk altijd! Met name voor senioren kan lekker en gezellig dineren de dag zeer veraangenamen. Humanitas heeft
haar dienstenpakket uitgebreid van zorg tot welzijn. Onze
restaurants, bistro’s en bars zijn in dit welzijn een belangrijk onderdeel. Verjaardagen, feesten, enzovoorts, kunt u in
de Humanitasrestaurants altijd heel leuk vieren met eigen
placemats (op de persoon gemaakt). U kunt soms ook een
eigen zaaltje of hoek reserveren. Ga gerust eens proeven.
Het eten, de prettige bediening en de vriendelijke prijzen
zullen u niet tegenvallen! De medewerkers doen er echt alles aan om het u naar de zin te maken.
Voor meer informatie belt u 010 - 461 53 47.

Humanitas heeft altijd plaats
voor ziekenverzorgenden en
verpleegkundigen
(fulltime of parttime)
Telefoon
010 - 461 53 47

Kent u iemand met weinig gezellige dagen?
Daarvoor hebben wij de oplossing!
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 Gezelligheid kent geen tijd bij Humanitas
diensten en de medewerkers spelen in op individuele wensen.
Informatie:
Humanitas-Akropolis.
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Telefoon: 010 - 461 53 47

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
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.

In heel Rotterdam vindt u Humanitasrestaurants; hier De Gevlekte Giraf in Charlois

Herinnert u zich deze nog? Ons museum helpt u erbij!
Met de hele familie op ontdekkingsreis door de afgelopen eeuw? Binnenkort opent
in Humanitas-Akropolis het
eerste herinneringsmuseum
met spullen, afbeeldingen,
geuren, geluiden en documentatie uit die periode. U
kunt het gekke oranje meubilair zien uit de jaren ’70, de
fietsplaatjes en distributiekaarten uit de oorlog, maar
ook de benzinedistributiebonnen uit de oliecrisis, de

oude Solex
en Puch. De
oude hout-,
kolen-, petroleum-,
gas- en elektriciteitskachels en fornuizen, de
vimbussen,
de tomadoapparatuur,
de oude radio’s en televisies, het is er allemaal en nog veel
meer. Voor meer informatie: 010 - 461 53 47.

