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Horecafamilie Klijnoot:

‘De Eend is vermoord’
‘De Eend’ aan de Mauritsweg 29, het meest sociale
restaurant van de hele stad,
waar tienduizenden Rotterdammers ooit hebben gegeten, is voorgoed gesloten.
“De Eend is gevlogen’, zou
dan ook een veel toepasselijker kop zijn geweest boven dit artikel. Maar wie het
échte verhaal aanhoort van
de roemruchte Crooswijkse
horecafamilie Klijnoot kan
tot geen andere conclusie
komen dan dat de gemeente
Rotterdam de hoofdschuldige is aan ‘horecamoord’.
Wim Klijnoot sr. (1945): “Het
stadhuis heeft ons laten barsten. De
Eend is als gevolg van gemeentelijk
beleid systematisch verkracht en
uiteindelijk langzaam, maar zeker
de nek omgedraaid.”
Het zijn bittere woorden van de
familie Klijnoot. Bij de sluiting – na
34 jaar – afgelopen vrijdag van dit
beroemde laagdrempelige restaurant, vloeiden de tranen dan ook
rijkelijk.
Ruud en Ria Lubbers kwamen er
eten, Humanitas-directeur Hans
Becker, dominee Hans Visser,
Greetje Kauffeld, Monique van der
Ven, talloze studenten, hoogleraren,
alleenstaanden, groepen verstandelijk gehandicapten uit verzorgingstehuizen, forenzen, winkeliers,
weduwnaars en weduwen, gewoon
Jan en Alleman.
‘De Eend’ was daarom geen
restaurant, maar een instituut. Met
de nadruk op sociaal, sfeervol en
gezellig. Maaltijden met kwaliteit,
vooral dagschotels, voor mensen
met een kleine beurs. Opgezet op 1
juli 1970 door horecaman pur sang
Wim Klijnoot op verzoek van de
toenmalige studentensoos Sanctus
Laurentius. Eerst in de Hoveniersstraat in Rotterdam Zuid, destijds
geopend door burgemeester Wim
Thomassen. Wim Klijnoot: “Via
gesprekken met studenten en na
enkele reisjes naar Frankrijk vond
ik de ideale formule. ‘Plat du jour’,
dagschotels dus, gekookt op stoom
en elektriciteit, in vele variaties zo-

- De familie Klijnoot op de laatste avond, v.l.n.r. Remon, Sjaan, Wim sr., Wim jr. en Raoul (foto’s Paul Hošek) -

als gehakt, karbonaadjes, stamppotten, hachee, spaghetti of macaroni,
patat, aardappelen, jus en vooral
veel verse groenten zoals spinazie,
rode kool en witlof. Niks geen
verachtelijk gaarkeuken gedoe, bij
ons was alles smakelijk, in die tijd
voor slechts 3 gulden en 25 cent per
schotel.”
Hoogtijdagen
Op de eerste dag van de opening,
nu dus 36 jaar geleden, kwamen
er slechts 27 eters op de zuidelijke
Maasoever. Voornamelijk studenten.
Binnen twee maanden waren dat er
100 en al ras groeiden de aantallen
uit tot 2 à 300 maaltijden per dag.
In de hoogtijdagen hadden we zelfs
1500 eters (!) per week. De zuidelijke ‘Eend’ groeide gewoon uit zijn
jasje. Buurtbewoners ontdekten het
en al spoedig kwam iedereen. De
naam ‘De Eend’ ontstond doordat
er beneden in de studentensociëteit een autokarkas stond van een
‘Lelijke Eend’ waar een dj platen
stond te draaien. De zoon van Wim
Klijnoot, de toen tweejarige Wim
junior, brabbelde steeds ‘Naar eend
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gaan’. De naam van het restaurant
was daarmee spontaan geboren.
Vanwege het grote succes in de
Hoveniersstraat vroegen studenten
van de noodlijdende studentensoos
SSR aan de Mauritsweg, waar
toen ook de AMVJ zat, of Klijnoot
daar een ﬁliaal wilde openen. Dat
gebeurde onder de scepter van Wim
op 19 september 1976. Volgens
dezelfde formule ‘plat du jour’, nu
voor ﬂ. 4,25 per dagschotel. Eerst
zes dagen in de week, later vijf en
wel van 16.30 tot 19.30 uur. Op de
openingsdag in Rotterdam Centrum
kwamen er 110 man, na twee jaar al
weer 400.
Zoon Wim Klijnoot jr: “Op mijn
18de kwam ik bij mijn vader en
moeder Sjaan te werken in De Eend
aan de Mauritsweg. Gewoon om er
een zakcentje te verdienen. Dat is
dus 23 jaar geworden, later kwam
ook mijn broer Remon erbij en onze
kok Raoul. De zaak liep als een
trein tot de eerste klap in 2000, toen
Rotterdam Culturele Hoofdstad
van Europa werd. Want wat deed
de gemeente? Die gooide de hele
Westersingel en Mauritsweg open,

we hadden één grote zandwoestijn
voor de deur. Geen parkeerplaatsen
meer. We waren onbereikbaar, de
klanten braken hun benen over de
loopplanken, ‘De Eend’ liep leeg,
de omzet kelderde. Niet alleen bij
ons, maar bij alle winkeliers in de
buurt. De gemeente liet ons in ons
volledig in de steek, er kwamen
geen ﬁnanciële vergoedingen voor
de door hen veroorzaakte schade.
Puur wanbeleid.”
Vuurpijlklappen
Wim Klijnoot sr.: “Daarna kwamen
de volgende klappen op de vuurpijl.
In 2002 werd begonnen met het
bouwrijp maken van het Westin Hotel; het Kruisplein verstopte aan alle
kanten, het was één grote verkeerswarboel. De nieuwbouw van het
Centraal Station volgde, wederom
één doorlopende chaos, tramhalten
verdwenen, onze vaste klanten,
onder wie veel ouderen, konden ons
niet meer bereiken. De aanstaande
sloop van de Pauluskerk, het voormalige bioscoopcomplex Calypso
en het Rijnhotel waren de druppels
die de emmer deden overlopen. Wij
zijn moegestreden!”
Zoon Wim: “Tel daarbij op dat onze
kosten aan energie, vergunningen
en huur in de afgelopen vijf jaar
zijn verdrievoudigd. Dat houdt
geen paard meer vol. Nu komt hier
een Chinees in, of er al niet genoeg
van zijn. De Lijnbaan en de Karel
Doormanstraat zijn na 18.00 uur, als
de rolluiken naar beneden gaan, een
doods en onveilig gebied geworden.

De leefbaarheid in het hartje van de
stad is stukgemaakt, het centrum
van de stad wordt een getto. De
winkeliers in de wijde omgeving
liggen aan de geeuwhonger, het
leed is niet meer te overzien.”
Afscheid
Rotterdamse sterren uit het muzikale en literaire wereldje brachten
op de sluitingsavond een ode aan
De Eendenfamilie Klijnoot. Met
optredens van Einar Been, Jos
Valster, Hartmoed Grefe, Menno
Smit, Jana Beranová, Frans Vogel,
dominee Hans Visser, Hans Becker,
Frans Vogel, Dick Gebuys, Sander
de Kramer, Wim de Boek, Anna
Vingerhoets en tenor Napolitano
Alberto da Moreno. Er werd veel
gelachen, gezongen, maar vooral
ook gehuild.
De bekende horecafamilie Klijnoot
met de boksvechtersmentaliteit uit
de Crooswijkse Van Reijnstraat,
ooit de buren van Bep en Wim van
Klaveren, zijn deﬁnitief uit de ring
gestapt. Bont en blauw geslagen
door de gemeente, de handdoek
erin gegooid na een gevecht dat
onmogelijk was te winnen. Ze laten
duizenden Rotterdammers in de
kou achter. Wim Klijnoot sr.: “Wij
staan nu op straat, werkloos. Maar
de deur van ‘De Eend’ hebben we
met opgeheven hoofd dichtgetrokken.”
Jim Postma
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TANTE POST(BUS)
Geachte redactie,
Ik wil graag een oproep doen op oud-IJsselmondenaren. Zijn er nog mensen die
in de jaren vijftig op de kleuterschool
naast de Adrieanzskerk hebben gezeten
en weet iemand nog de naam van de
school? Ik herinner mij Wilma de Boer,
die nu een winkel heeft op het Prinsenplein, Wilma Mode. Ik ben 58 en zou het
leuk vinden als ik een reactie krijg.
Ada van der Heijden
C.D. Tuinenburgstraat 155
3078 GD Rotterdam
----------------------------------------------Vulpenhoek
Bij de foto van het Tiendplein stond de
tijd even stil. Het was oktober 1955. Ik
was 16 jaar en pas vanuit Den Haag in
Rotterdam komen wonen, waar ik bij
mijnheer De Jong in de Vulpenhoek
ging werken. Een kantoorboekhandel
annex bibliotheek, want een boek huren
was vóór het tv-tijdperk heel normaal.
Ook als er iemand ziek was, werden er
boeken gehaald, waar die mensen dan
luid en duidelijk in zaten te hoesten. Ik
werkte daar met een collega, waar ik
nog altijd contact mee heb. Door mijn
Haagse (bekakte) accent vonden mensen
niets leuker dan mij iets te vragen, opdat
ik heel naïef antwoord gaf en heel de
zaak in een deuk lag.
Er kwamen veel bekende mensen, zoals
Lia Dorana, Hans Croiset en dokter Pannekoek.Soms zochten mensen naar Frans
Moret, die in de Vierambachtstraat zat en
dan vroegen ze; ‘heeft u ook feestneuzen?’ Dan brulde De Jong; ‘Eruit’. De
man had vooraan gestaan bij het uitdelen
van dat lichaamsdeel.
In die tijd was de Tour de France erg

populair. Het Vrije Volk belde iedere
middag de uitslagen door, die wij op
grote vellen papier schreven en buiten
op hingen. Het stond dan zwart van
de mensen. Men zei dat Van Bebberen
het lekkerste ijs had, maar de lekkerste
patat was van Bezooijen in de Van
Speykstraat. Ik heb vijf jaar bij De Jong
gewerkt. Toen ik ergens anders meer
kon verdienen zei De Jong; ‘Kind, dat
moet je doen’ en we zijn als vrienden uit
elkaar gegaan. Ik heb 47 jaar op de Claes
de Crieselaan gewoond en ben in 2004
geëmigreerd naar Sicilië. Wij hebben het
hier goed naar ons zin, maar Rotterdam
zal ik nooit vergeten.
Ivon Gelsomino-Daniëls
Voa S. pellico, 35 - 90020
Montemaggiore Belsito
francoivon@libero.it
------------------------------------------------Zwembad Meeuwenplaat
Ik las het stukje over zwembad Meeuwenplaat in De Oud Rotterdammer. De
foto was heel herkenbaar! Ik heb daar
rond 1966-1968 op zwemles gezeten.
‘s Morgens vroeg voor het naar school
gaan, van 7 tot 8 uur.
Ik herinner mij het vieze, koude water,
zand op de bodem, levende, maar ook
soms dode visjes waar je tussendoor
zwom. De echte kurken bandjes om
je middel en de kurken plankjes. Het
verweerde, uitgeslagen hout waarmee
de bassins gescheiden werden en de
zwemjuf die je vanaf de kant instructies
toeriep.
Na de renovatie leek het al stukken meer
op een zwembad, duikplanken, tegels
op bodem en wanden enz. Het kraampje
waar je voor 10 cent een ijsje haalde,
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zo`n dubbele met twee stokjes in verschillende kleuren. Je ruilde de ene helft
met een ander dan had je twee smaken.
De roze koeken ook voor weinig, 10 cent
ofzo. Ik reageer nu pas want De Oud
Rotterdammer krijg ik van familie uit
Rotterdam. Ik woon zelf in Brabant.
Moniek Kingma
------------------------------------------------Geachte redactie,
Ik ben geboren en getogen in de Dillenburgstraat. Als je uit ’t raam keek, zag
je de Maas en als je de straat uit liep kon
je vanaf de Feijenoordkade een heel eind
de rivier afkijken en zag je het scheepvaartverkeer langs komen.
’s Zomers, als het warm was, gingen
we zwemmen. Even een jas over je
badpak, die kon je toen nog gewoon
neerleggen langs de kade en dan lekker
zwemmen tussen de schepen. Eigenlijk
was het misschien wel gevaarlijk, maar
daar dacht je niet aan. Ik ben en blijf een
Feijenoorder (ook van de club), ook al
woon ik nu in Hordijkerveld. Het zou
leuk zijn als er nog mensen zouden reageren uit de vroegere Dillenburgstraat.
Riek Mourus
Huniadijk 391c
3079 EK Rotterdam
-----------------------------------------------Colosseum
De foto van Colosseum aan de Beijerlandselaan deed mij denken aan mijn
jeugd. Ik woonde in de Groningerstraat,
waar twee grote trappen als uitgang
van de bioscoop waren. Wij zaten daar
altijd met een groepje jongens en soms
ook meisjes; moppen tappend of tik tak
tor met een krijtje op de stoeptreden
spelend. Bij de ingang van de bioscoop

stond een lachpop. Als je langs de ingang
liep, keek je daar onwillekeurig naar en
automatisch lachte je mee.
In het stukje vertelt de schrijfster ook dat
zij op zaterdagmiddag ﬁlm ging kijken
in de aula van de Maranathakerk aan de
Hillevliet. Ik weet dat nog goed, want
mijn oom (Herre Zoethout) draaide die
ﬁlms en ik assisteerde hem soms.
Op vrijdag controleerden wij de ﬁlm
en zaterdag haalde ik dan met een, bij
Van der Schee in de Strijensestraat,
gehuurde kerry alle ﬁlmspullen op bij
mijn oom en bracht ze naar de kerk. Daar
stond dan vaak al een hele rij kinderen
te wachten, met daarbij een agent. De
bezoekers betaalden een dubbeltje om
binnen te komen. Op een keer stuurde
ik een vervelend jochie weg, die het te
bont maakte. Hij kreeg zijn dubbeltje
terug, maar eenmaal buiten riep hij dat
hij triomfantelijk dat hij helemaal geen
entree had betaald.
Op zaterdag draaiden we wel eens Russische hoofdﬁlms. Mijn oom had daarvoor
een 16 mm geluidsprojector. Als hij zo’n
ﬁlm huurde, kreeg hij gratis een mooie
natuurﬁlm te leen van de Canadese
ambassade.
Jelle Ras
------------------------------------------------Geachte redactie,
Ik had me nooit gerealiseerd dat er zo
massaal gereageerd zou worden op mijn
oproepje. Ik was begonnen met netjes
iedereen persoonlijk te bedanken, maar
na verloop van tijd was dat onbegonnen
werk. Ik heb diverse kopieën, e-mail,
telefoontjes en brieven ontvangen.
Zelfs een e-mail uit Zwitserland, kun je
nagaan, ook daar zitten dus fans van De

Senioren:
ga weer dansen bij

‘Te Rotterdam ben ik geboren’
Zwemmen in het Maasbad, de geur van de vetsmelterij aan de Boezemweg, om
de beurt in de teil, met de boot naar Hoek van Holland. In ‘Te Rotterdam ben ik
geboren’ roept Spelend Lezen een verdwenen Rotterdam op. Met persoonlijke
verhalen van oude Rotterdammers over de geuren en geluiden van de stad, over
de oorlog en de bevrijding, hun eerste baantje, hun eerste verkering. Over hun
stad in wederopbouw. De verhalen worden afgewisseld met liedjes en gedichten.

Samenstelling:

Het nieuwe dansseizoen voor senioren start
Woensdagmiddag 4 oktober 2006
Donderdagochtend 5 oktober 2006
Voor beginners en gevorderden!

Regie: Eddy Geerlings

Willy Hilverda

Productie: Gerard van der Eem
Spelers met een gouden speel ervaring zijn de moeite waard om in het theater te ontmoeten.
De voorstellingen zijn op: 20, 21, en 22 oktober 2006 in:
Theater ’t Kapelletje. Aanvang 20.00 uur en zondag 14.30 uur.
entree € 5.00 / 2.50 (65 plussers) Reserveren: 010 466 77 78
Van der Sluysstraat 176, a/d Schiekade naast huisnummer 47.

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

Bel: 010 - 404 82 00
www.dansschooldeklerk.nl
Schiestraat 16-18
(dichtbij Hofplein en openbaar vervoer)

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

Oud Rotterdammer.
Langs deze weg,allen die de moeite
hebben genomen om te reageren, heel
hartelijk dank!! Ik ben aangenaam verrast door zoveel reacties. Ik loop jaren
te kijken op beurzen en braderieën.
Helemaal niets. Eén oproepje en van alle
kanten komen de reacties, echt top.
Ben Stoffels
-----------------------------------------------Beste redactie,
In de Oud Rotterdammer van 19
september las ik over de Koningin
Wilhelmina Kweekschool. Dit riep bij
mij herinneringen op aan de gymnastiekexamens. In de jaren vijftig, begin zestig
zat ik op de Kon.Wilhelmina School
aan de Crooswijkse Singel. Regelmatig
stond er bij ons een kwekeling voor de
klas en als deze het gymnastiekexamen
moest aﬂeggen, mochten wij met de
klas naar de kweekschool. Hier was
een gymnastiekzaal en wij kregen dan
les van onze kwekeling. Mijn “zoetste”
herinnering hieraan is, dat wij een lollie
kregen als de les was afgelopen. Dit
was niet zomaar een lollie, hij had een
bepaalde vorm, zeg maar van een peer,
met daarom heen een mooi gevouwen
papiertje. Volgens mij kwamen ze van
Jamin. Deze herinnering wilde ik u
niet onthouden.
Hennie Bax-Stofregen
Kesperstraat 5
3255 VD Oude Tonge
tel.0187-642054
-----------------------------------------------

Dames en heren kapsalon
Kunt u niet naar de kapsalon?
Dan komen wij wel naar u toe!

Knippen
voor maar

€ 9,95

Bel 010 - 481 45 09/ 06 20 85 49 06
voor een afspraak

end
Pas geop
ge!
in de Slin

Wimper extension

€ 22,50

van € 25,- voor
Hygiene staat bij ons voorop.
Wij bieden vakbekwaamheid

Ossenisseweg 115, 3086 KX, Rotterdam
(Slinge), Gratis parkeren
Tel.: 010 - 481 45 09/ 06 20 85 49 06
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Héérlijk nostalgische dvd The Amazing Stroopwafels gereed

Filmbeelden en foto’s ondersteunen nieuwe
songs over Hoogvliet en Brabantse Dorp
Hoogvliet en het voormalige Brabants Dorp staan centraal op de nieuwe dvd van The Amazing Stroopwafels.
De satellietwijk van Rotterdam ging ooit gebukt onder
een slechte naam, evenals het Brabants Dorp waar alleen
maar a-socialen zouden wonen.
In Hoogvliet zou het gevaarlijk
wonen zijn door de industrie en
daar gaat de song ‘Gevaarlijk
Hoogvliet’ over. De tijd heeft het
slechte imago achterhaald, blijkt
anno 2006. Hoogvliet is een wijk
geworden waar met meer waardering over wordt gesproken en ook
een wijk die door planologen uit de
hele wereld wordt bezocht voor het
opdoen van ideeën.
Zonder de andere leden van The
Amazing Stroopwafels tekort te
doen is Wim Kerkhof ‘het brein’
achter de bekende muziekgroep.
Ook de meest aansprekende
vanwege zijn altijd lange, sluike
haardos en schijnbaar verwaarloosde uiterlijk. Schijnbaar, want dat
is niet het geval. Kerkhof, met zijn
‘ﬁetsbrilletje’ en contrabas als handelsmerk, is naast (beroeps)musicus
ook (amateur)historicus.

c foto burosolo.nl

CCtje

Cox Column

‘Als kind al was ik regelmatig
in het archief te vinden om alles
over de buurt, mijn geboorteplaats
Rotterdam (‘De Grote Leegte’, een
andere song op de dvd) en mijn
woonplaats Vlaardingen te weten
te komen. Ik kan nog steeds geen
genoeg krijgen van de mooie oude
foto’s en ansichtkaarten: de geschiedenis van verdwenen nooddorpen
en sloppen van Schiedam, ‘Zwart
Nazareth’,’ vertelt hij.
Zijn interesse voor de Rijnmond
heeft later tot heel wat liedjes
geleid, die op de dvd ‘Van Blankenburg tot Zwart Nazareth’ zijn
voorzien van veel historische
beelden. Niet alleen Rotterdam
bezingen de drie Stroopwafels
(Arie van der Graaf, Wim Kerkhof
en Rien de Bruin), maar ook het
verdwenen dorpje Blankenburg bij
Rozenburg, de geboorteplaats van

Rien de Bruin. Hij is op de dvd te
zien op een oude ﬁlm uit 1954 naast
een accordeonist. Nu bespeelt Rien
het instrument zelf.
Het trio kreeg veel hulp bij het
vinden en aanleveren van foto- en
ﬁlmmateriaal voor de dvd van ruim
vijftig minuten vol beeld en geluid.
Auteur Rein Wolters (ex-historisch
journalist Het Vrije Volk en Rotterdams Dagblad) is een van hen.
Wolters leverde beeldmateriaal bij
de song ‘Tijdelijke woning’ over het
voormalige Brabantse Dorp (stond
van 1941 tot 1967 op de plek van
winkelcentrum Zuidplein) en voor
‘Gevaarlijk Hoogvliet’, de wijk
waar hij achttien jaar woonde en
twee boeken over heeft geschreven.
Wolters: ‘Het enthousiasme van
Wim Kerkhof om er iets moois van
te maken was enorm. Graag heb
ik hem daarbij geholpen. Af en toe
heb ik een stukje mogen zien van de
werkproductie en dat was hartverwarmend voor mijn nostalgische
hart. Wim is een van de weinigen
die het uitdragen van woord, beeld
en muziek het juiste gevoel weet

mee te geven. Dat is iets wat ik al
jaren in hem en zijn Amazing-collega’s enorm waardeer en respecteer.’
De voor iedereen toegankelijke presentatie van de dvd ‘Van
Blankenburg tot Zwart Nazareth’
is op maandag 16 oktober bij het
Gemeentearchief Rotterdam (GAR)
aan de Hofdijk 651 in Rotterdam.
Aanvang 16.00 uur. De dvd is

vervaardigd in samenwerking met
het GAR. Op de presentatie en
bij optredens van The Amazing
Stroopwafels kost de dvd 20 euro,
op verzoek gesigneerd. Deze is ook
te bestellen via 010-4359629 of via
www.amazingstroopwafels.nl maar
dan komen er drie euro verzendkosten bij en kost de dvd 23 euro.
Rein Wolters

Rotjeknor
Ze zeggen dat je lelijk bent, en niet om aan te zien.
En in m’n hart denk ik dat stiekem ook wel ‘s, misschien.
Je lichaam is zo hoekig, zo rechtlijnig en zo koud.
Je bent zo mathematisch, zo meetkundig opgebouwd.
Ja, op de dag is er wat leven tussen het beton,
Maar ’s avonds na half negen raak je niks met ’n kanon.
Dus pech voor elke zeeman die de wal op kwam,
Toch hou ik van je Rotterdam.
……
De laatste tijd gaat ’t de goeie kant op, dat is waar.
Zelfs Feyenoord wordt soms weer ’s kampioen, om de tien jaar.
En wonen in ’n kubus, nou dat kan in het Blaakse Bos,
En in m’n kroeg aan de Oude Haven raak ik potjelos.
Straks loop ik op je marathon te hijgen als een gek,
En voor dat beeld van Zadkine vind ik ook nog wel ’n plek.
Het komt wel, maar ik wou dat ’t wat vlotter kwam,
Toch hou ik van je Rotterdam, wat dachie dan?
Toch hou ik van je Rotterdam.
Fragment van een liefdesverklaring
aan onze stad, die ik een jaar of
twintig geleden schreef. Ik heb het
zo gedaan dat je de eerste paar regels
nog denkt dat het over een vrouw
gaat. Als je deze krant regelmatig leest, dan besef je hoeveel de
mensen van onze stad houden. In de
rest van de media komt dat niet zo
tot uiting. De media worden immers
grotendeels gestuurd vanuit Mokum.
Enige jaren geleden had Rotterdam
zeven (7!) kranten, nu niet een meer,
want dat AD-tje reken ik niet mee.
Het nieuws wordt in Amsterdam
gewogen, en daarbij worden wij

meestal te licht bevonden. Als er
op de televisie mensen op straat
worden geïnterviewd, (Wim Kan zou
zeggen: “Mensen naar d’r mening
vragen die ze niet hebben”), dan is
het altijd op de Albert Cuijp. Als er
in Artis een schildpadje moet worden
gewogen, rukken er vier cameraploegen uit; Blijdorp, een onvergelijkbaar veel mooiere dierentuin, is
veel minder in het nieuws, dan moet
er minstens een aap met zeven lullen
zijn geboren. Over de voorkeur voor
de plaatselijke Mokumse voetbalclub
heb ik het maar helemaal niet. Het
vijftigjarig bestaan van het betaalde

voetbal werd in het Olympisch
Stadion gevierd, met twintig mensen
op de tribune, in de stad waar al het
betaalde voetbal op een na failliet is
gegaan, en niet hier, waar de oudste
betaald voetbal vereniging van Nederland speelt, Sparta, en waar drie
betaalde verenigingen functioneren,
dit jaar zelfs in de Eredivisie. Ik
weet het, als je dit soort dingen zegt,
trekken ze bij krant en tv de woorden
“gezeur”, “rancuneus” en “minderwaardigheidscomplex” uit de la, en
dan zijn ze er weer van af.
Groot was dan ook mijn vreugde
toen verleden week de TV-recensent
van de Volkskrant, en als er één krant
Mokums is dan is die het wel, Wim
de Jong, de kat de bel aan bond. Hij
schreef dat hij het als Rotterdammer
toch niet zo leuk vond “dat mijn stad
alleen maar op tv komt wanneer een
sociale missstand aan de orde moet
worden gesteld”. Ik citeer nog even
verder: “Junks, hoeren, oude wijken,
stakingen, aso’s, armoede, integratie:
als er vanuit Hilversum weer eens
een journalistieke safari door de
moderne stadsjungle moet worden
gemaakt, leiden alle donkere dwarsstraten naar ons nationale rampgebied Rotjeknor”. Behalve briljant geschreven is deze tekst natuurlijk een
perfecte weergave van de feiten. Hij
schrijft dat je als Rotterdammer toch

wel eens uitziet naar een gelijkaardige docu uit een andere stad,
bijvoorbeeld de hoofdstad, waar
hele wijken worden geterroriseerd
door bepaalde groepen, maar
waarvan de burgemeester mag
stralen in een programma van Mokummer van Nieuwkerk. “…hebben we onze mannetjes niet in het
mediapark?” schrijft de Jong nog
ﬁjntjes. Nee, die hebben we niet.
Wat er aan mannetjes zit, weet
niet eens waar Rotterdam ligt, laat
staan dat ze er ooit geweest zijn. Ik
geef altijd maar het volgende voorbeeld. In de jaren zestig, toen ik bij
Lurelei op de Leidsekade speelde,
had ik eens een mooi pak aan, en
maakte Eric Herfst, een fantastische man overigens, mij daarover
een compliment. Waar had ik dat
pak gekocht, zo informeerde hij. Ik
zei bij de Bijenkorf. O, hier op de
Dam. Nee, bij ons op de Coolsingel.
Verbaasd zei hij: “Hebben jullie ook
een Bijenkorf?”
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NU EEN LIGIER BROMMOBIEL!

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

NU KOPEN BETEKENT COMFORTABEL EN DROOG RIJDEN
IN DE VEELAL NATTE HERFST- EN WINTERMAANDEN

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

LIGIER
X - T O O2

Voor ons geen kunst!

CiTO
houdt u
MOBIEL

COMFORTABEL RIJDEN
Advies, reparaties, onderhoud en installaties

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

BANDje VERSTANDje
Autobanden nieuw/gebruikt

vanaf 12 euri allin
ook Smart, scOOter, oldtimer, caravan,
24u service/ afspraak, in/verk/ruil/huur.
Lek/tril/lawaai/reserve/wiel/eenlingspecialist

0180 619 411
Paul Bestebreurtje Barendrecht

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

met bromfiets certificaat of autorijbewijs (B)
of motorrijbewijs (A) of het nieuwe AM rijbewijs
45-KM WAGEN LIGIER X-TOO MAX v.a. € 9.690,Aflevering bij u thuis

CiTO
SUBARU ROTTERDAM
Offical Ligier Dealer

KLAVERBAAN 62 CAPELLE /
GRENS R’DAM • 010-4676789
www.citoautobedrijf.nl
óók voor occasions!o

Tel.: 06 - 41 49 44 09
Email.: marbella790@hotmail.com

de POPULIER
AUTODEMONTAGE EN HANDELSONDERNEMING

TUJCB

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

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

Openhaarden & Kachelcentrum

“De Griffioen”
Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

INTERIEURADVISEURS

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Dag en nacht
bereikbaar

WWW.DEPOPULIER.COM
Nikkelstraat 97 • 3067 GR Rotterdam • Fax: 010 - 420 14 87
MEUBELSTOFFERDERS

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Begrafenissen en crematies
Rotterdam e.o.

‘N AUTOWRAK? BEL DAN: 010 - 421 65 00

M

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.

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

Leo Peute Schilderwerken

Voor al uw saus- en schilderwerk
zowel binnen als buiten

’n goed kunstgebit?

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.

Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59

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 22”
Al breekt men half Rotterdam
af, altijd weet een Rotterdammer “Waar dat nou was”.
Ook bij de extra tram van
lijn 16 in de Alettastraat hk
Vlietlaan waren er weinig
problemen. Een enkeling
sprak over de hoeken van
Benthuizerstraat/Zaagmolenstraat, Pijperstraat/Boezemstraat, Spanjaardstraat/
Schiedamseweg, Heemraadsstraat/Korenaarstraat, Hilledijk/Slaghekstraat, Claes de
Vrieselaan/Nw Binnenweg en
Straatweg/Kootsekade.
S. Aulman (Krimpen aan de Lek)
herinnert: “De foto moet genomen
zijn op een zondag, want de trams
reden daar alleen op die dag naar
Het Kasteel; de tram naar Sparta was
een soort lijnversterking van lijn 16
van de Oudedijk naar Spangen. Kennelijk is dit de heenreis, want na het
voetballen bleven ze niet zo keurig
in de Alettastraat en Brouwersstraat
opgesteld staan, maar rukten direct
weer in. Op hoogtijdagen, eind
jaren 40, stonden ze zelfs opgesteld
in de Weteringstraat: een mooi en
veilig rondje voor de jongetjes om
trammetje te wippen. Je ‘stapte op’
bij de afslag Goudse Rijweg en dan
meepiepen Weteringstraat-Brouwersstraat, als je er tenminste niet
vanaf werd gestuurd (gemept of
geduwd).”
S. van der Meulen (Krimpen a/d IJssel) zit er ook niet naast: “Als ik mij
goed herinner is dat de Vlietlaan. Als
je van de Goudse Rijweg kwam en
de Vlietlaan op ging, was dat rechts
de eerste straat; ik dacht dat de
sigarenwinkel van Bep van Klaveren
op de andere hoek zat.”
Albert Taco Molenaar (staat hier
niets dan wordt Rotterdam bedoeld)
vertelt: “Ik herkende al snel het pand
aan de Vlietlaan. Je rijdt er direct
tegen aan als je de Goudse Rijweg
richting Vlietlaan uitrijdt. Op de
plek waar de trams staan, staat nu
haaks op de inmiddels gesloopte rij
huizen een nieuwbouwblok. In het
eerste pand op de tweede verdieping
daarvan woont nu een goede vriendin van mij en zij kijkt dus langs
de zijgevel van de oude drogisterij.
Een tijdje zat daarin Owaze. Ik vind
het een mooi echt oud-Rotterdams
pand en heb er vanuit het huis van
mijn vriendin een schilderij van
gemaakt (http://www.ditisrotjeknor.
nl/schild.jpg). Het straatje waar de
trams staan is de Alettastraat en
deze is nu verdwenen. Het daarnaast

TOEN
liggende straatje, de Helenastraat, is
er nog wel met nieuwe bebouwing.
Ik denk niet dat het jammer is, dat
de oude straatjes verdwenen zijn,
want op een oude kaart waren er
uiterst smalle, rug-aan-rug woningen
te zien, terwijl er nu een mooie binnenplaats is.
Wel zou het jammer zijn als het afgebeelde drogisterijpand zou worden
gesloopt.”
Bep van der Veeken-Bleij weet
zeker wat de foto toont: “In 1957
trouwden wij en ons eerste huisje
was Alettastraat 13, dat lage huisje
waar de tram voor staat. Dat was iets
heel bijzonders, want bijna iedereen
had in die tijd inwoning. Het huisje
was klein, benedenwoning en twee
kamers, maar het was helemaal van
ons. Ik heb er nog met twee kinderen
gewoond, maar dat werd toch iets te
krap. In 1963 zijn we naar IJsselmonde verhuisd. De drogist op de
foto heette Ketting en er tegenover
had je de groenteboer, Jan Maljers.
De tram die zondags voor onze deur
stopte bracht supporters naar Sparta
voetbal.”
Mevrouw W.J. Molenaar-Christan
schrijft: “Tot mijn verbazing zag ik
daar een foto van mijn oude buurtje.
De tram rijdt door de Alettastraat
in Kralingen. Op de hoek was de
drogisterij van Kruise. In die tijd
had nog bijna niemand telefoon en
bij Kruise kon je bellen voor de

dokter enz. Ik ben geboren in de
Helenastraat nr. 3 - 2e verdieping
(nu afgebroken). Later verhuisden
we naar nr. 5 een benedenhuis en
toen ik trouwde ging ik op nr. 5 - 2e
verdieping wonen. Sinds 1961 woon
ik in Lombardijen.”
Carla de Maat heeft het goed: “De
oplossing: de straat waar de tram
uitkomt is de Alettastraat; de straat
van de drogist is de Vlietlaan. Als
ik het goed zie is het de straat waar
mijn tante altijd heeft gewoond. De
Alettastraat bestaat niet meer. Ik
weet niet meer sinds wanneer, mijn
tante is verhuisd naar Hoppestein in
1972 of 1973. Nou ik ben benieuwd
of het goed is en ik hoop dat de
straatnamen goed staan geschreven”.
(Er zijn over het laatste geen klachten hier, Carla. Avds).
Cock van den Hooven (Breda) ziet
geen problemen: “Ja, dat is voor mij
een eitje! De foto is genomen op de
hoek van de Alettastraat/Vlietlaan.
Er was daar een keerspoor via de
Weteringstraat, Brouwerstraat,
Alettastraat en zo terug naar de
Goudse Rijweg. Op deze foto staat
een aantal trams opgesteld (ik denk
om passagiers te vervoeren naar
het voetbalveld), maar via deze
keerlus heeft in de oorlogsjaren en
even daarna lijn 20 zijn eindpunt
gehad. Lijn 20 reed via de route
van lijn 22 naar de Bentincklaan.
Op de hoek was de drogisterij van
de heer Kruusse. Aan zijn accent

NU
te horen kwam hij van elders, ik
denk uit Zeeland. Daarnaast was
een schoenmaker gevestigd en links
daarvan was, dacht ik, bakker de Koning op de hoek van de Helenastraat.
Misschien vergis ik mij en was dat
op de hoek van de Heer Gillisstraat.
Hartstikke leuk om iedere keer weer
die oude foto’s terug te zien en te
proberen te raden.”
Jan Weda (Maassluis) zag het licht:
“De afgebeelde drogisterij kwam mij
bekend voor, maar ik zocht het eerst
op de Crooswijkseweg, tot het ‘licht’
verscheen dat het bij de Vlietlaan
moest zijn. Wat wij zien is de verdwenen Alettastraat met een aantal
trams voor een thuiswedstrijd naar
Sparta in Spangen. Lijn 16 kreeg
dan versterking. Het eindpunt of
beginpunt - hoe je het noemen wilt
- was een ‘keerlus’, eind Goudserijweg, Weteringstraat, Brouwerstraat,
Alettastraat”.
Van Annie van Klaveren (juist, dié
Annie) ontvingen wij: “Ik wil ook
eens reageren op de raadfoto: het
is de Vlietlaan hk Alettastraat. Wij
woonden op de andere hoek en
hadden een sigarenzaak: Bep van
Klaveren. De drogist was de uit
Delft afkomstige Dirk Ketting. Ik
kwam ook uit Delft, maar Bep wilde
nooit uit Rotterdam weg. Daarom
ben ik 1955 ook maar naar Rotterdam gegaan. Boven de drogist
woonde Jaap Stam, de groentenboer.
Op de 2de étage had Arie Venderbos,

de melkboer, zijn woning. Ik wil
iedereen bedanken voor deze ﬁjne
krant. Ik laat m’n eten er voor staan,
eerst moet ik alles gelezen hebben.
O ja, die afgebeelde tram ging op
zondag naar Sparta. Bep en ik waren
dan vaste passagiers”.
Uit de grote stapel inzendingen
lieten wij de brief van Hans Holierook, Prinsenlaan 531, 3067 TZ
Rotterdam vallen. Naar hem gaat de
Rotterdamse attentie.

Spelregels
Voor deze rubriek, maar ook voor de
andere door mij geredigeerde artikelen,
geldt een aantal huishoudelijke regels:
1. Stuur nooit originele foto’s aan mijn
adres. Ik ben fysiek niet in staat, ‘even’
naar een brievenbus te lopen om de
zaak te retourneren;
2. Schrijf uw naam en adres óók in
de brief. Direct bij ontvangst worden
brieven en enveloppen van elkaar
gescheiden;
3. Als u een reactie verwacht, vermeld
dan even uw telefoonnummer. Mijn praten gaat me beter af dan het schrijven;
4. Stel mij a.u.b. geen vragen over
abonnementen, exemplaren van reeds
verschenen Oud Rotterdammers of
andere administratieve zaken. In het
colofon kunt u lezen waar u wél met uw
vragen moet zijn;
5. De Oud Rotterdammer levert onder
geen enkele voorwaarde óf tegen welke
prijs dan ook originele afdrukken van de
in deze krant gepubliceerde foto’s. Wel
wil ik u graag naar adressen verwijzen,
waar uw vraag wel gehonoreerd wordt.

Nieuwe opgave
De stad kan niet zo hard veranderen, altijd zijn er vele tientallen lezers
van deze krant die tot op de vierkante meter vertellen, waar de raadfoto
genomen is.
Ik kom niet iedere week in dit stukje Rotterdam, maar onlangs ‘hapte’
ik er nog een pilsje weg. Voor mij leek alles veranderd, maar bij betere
bestudering van de omgeving bleek het wel mee te vallen.
Juist, waar was dat nou, waar de tram nu is?
Oplossingen vóór 16 oktober 2006 per post zenden aan
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam
of via email naar
waarwasdatnou@xs4all.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op de gelukkige winnaar.
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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....

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

TAXI

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

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

10% KORTING
DINSDAG

WOENSDAG

PERMANENT
DAG

KLEURINGS
DAG
(+GRATIS LOWLIGHT)

Openingstijden:
Di, wo, do & vr van 08.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur

GEEN
AANBETALING

OP DE
VOLGENDE DAGEN:

DONDERDAG

KNIP
DAG

Onze vakkundige
medewerkers
heten u van
harte welkom.

VRIJDAG

FOHNEN,
WASSEN &
WATERGOLVEN

€ 15,-

Adressen:
Rododendronplein 9, 3053 ES Rotterdam, tel. 010-4180414
Teldersweg 177, 3052 TG Rotterdam, tel. 010-4187246

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:

Krimpen (2 min. vanaf de Algerabrug):

Swanlaweg 6-8
Tel. 0180 - 328231

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

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

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

KNIP UIT, NEEM MEE !!
U laat uw auto uitsluitend behandelen door vakmensen, u rekent
op uitstekende service en nette behandeling. U wilt zowel voor
uw auto als voor het onderhoud niet teveel betalen. U kiest voor
Het Motorhuis!!
NEEM DEZE KNIPBON MEE BIJ UW
BEZOEK DAN ONTVANGT U TER
KENNISMAKING EEN PRAKTISCH
WINTERPAKKET ... GRATIS!!
(één pakket per bezoeker/klant, zolang de voorraad strekt)

Metaalhof 55 Rotterdam - Alexanderpolder
Tel.: 010 - 850 41 50, www.motorhuis.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.....

- Horstenbuurt in Zuidwijk, 1975 (verz. L.v.V.) -

Kom je ook
uit Zuidwijk?

- Mooiste tuin van Vreewijk in 1977 (verz. L.v.V) -

Een poosje geleden moest ik een V-snaar van mijn auto bij een
garage laten vervangen. Geduldig op mijn beurt wachtend luisterde
ik onwillekeurig, maar met veel interesse, naar een gesprek tussen
de baliemedewerker van ongeveer veertig jaar en de klant voor mij,
die de zestig al was gepasseerd.
Hun gesprek ging over Zuidwijk. De baliemedewerker, die nu in Spijkenisse woont,
was in de Horstenbuurt geboren en had
daar ook zijn jeugdjaren doorgebracht. De
man op leeftijd woonde vroeger met zijn
gezin nabij de Meyenhage en deed in zijn
vrije tijd veel vrijwilligerswerk. Zo schreef
hij stukjes in het maandkrantje “De Zuidwijker”, was jeugdleider bij voetbalclub
Zwart-Wit 28 op de Vaan bij de Oldegaarde
en had in de Credokerk aan de Slinge, in
de jaren zeventig, een jongensclub die “De
Makkers” heette. “Ik denk nog met plezier
terug aan die ﬁjne tijd”, mijmerde de ba-

liemedewerker en sprak over de prachtige
ruime groene trapveldjes, die in zijn buurt
voor de jeugd waren aangelegd. “Weet
je dat Zuidwijk kort na de oorlog werd
gebouwd om de tachtigduizend burgers te
huisvesten, die dakloos waren geworden
door het bombardement van mei 1940 op
het Centrum van Rotterdam?”, vroeg de
wat oudere man. “Ja”, zei de baliemedewerker, “want mijn oom en tante, die ook
in Zuidwijk woonden, kwamen uit het
Brabantse Nooddorp vandaan, waar nu
winkelcentrum Zuidplein te vinden is.”
Leen van Vreewijk

Vreewijk en
de mooiste tuin
Elk jaar gaan er in de zomermaanden mensen van de Keuringscommissie
op stap om in Vreewijk de tuinen te bekijken en te beoordelen.
Bijna dertig jaar geleden moest ik even in de
bibliotheek aan de Grift, nabij de Groene Zoom,
zijn waar ik bij toeval de uitslag zag hangen
over wie de eretitel “De Mooiste Tuin” van dat
jaar in de wijk had gewonnen. Omdat deze tuin
zeer nabij de Brink gelegen was, die op zich al
de moeite waard is om te bezoeken, ging ik er
even een kijkje nemen en een foto maken. Op
het huisnummer aangekomen (de straat weet ik
helaas niet meer) was niets van tuinen waar te
nemen, dus ging ik op zoek naar de achterzijde.
Via een steegje werd ik als bezoeker verrassend getrakteerd op een prachtig uitzicht op een
groot gezamenlijk plantsoen, waar alle daar gevestigde woningen met hun forse achtertuinen
aan grensden. Waarlijk een groene oase! Direct

viel mij echter de eerste tuin naast mij op, die
een oerwoudachtig karakter had gekregen door
weelderige overwoekering van onkruid en
waarbij het groene mos met paddestoelen niet
mocht ontbreken. Zo te zien stond het tuinstel
ook al jaren vastgekleefd op het terras. Bij een
opvallend keurig gesnoeide heg ernaast stond
een wat oudere man zijn tuin te schoffelen. Van
een afstand vroeg ik hem waar ik de mooiste
tuin van de wijk kon vinden. “Die is hier bij
mij”, riep hij met enige trots in zijn stem. “Want
naast de lelijkste tuin van Vreewijk valt mijn
tuin natuurlijk al gauw in de categorie mooiste
en zo heb ik gewonnen.”
Leen van Vreewijk

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’.
------------------------------------------------------Erf- en schenkingsrecht
------------------------------------------------------Legitieme portie onder
oude erfrecht
Welk erfrecht is van toepassing wanneer het
testament is opgemaakt vóór ingang nieuwe
erfrecht en er nú sprake is van erven? Wat is het
percentage van de legitieme portie volgens het
oude erfrecht? Het volgende is het geval: drie
broers erven van hun moeder, die al weduwe
was. Volgens haar testament heeft één broer
slechts recht op zijn legitieme portie.
Een van de kwesties die bij de invoering van het
nieuwe erfrecht aan de orde kwam was die van
de uitleg van testamenten waarin de betrokkene in zijn testament onder het oude erfrecht
kinderen slechts een legitiem portie toebedeelde.
Indien moeder onder het nieuwe erfrecht is
overleden, dan is de vraag wat de bedoeling van
haar beschikking was. Moet bij de bepaling van
de grootte van de legitieme portie het oude of het
nieuwe erfrecht uitsluitsel geven? Hier is geen
duidelijk overgangsrecht maar de uitlegregeling
van toepassing. Bij de uitleg van een testament
moet men letten op de omstandigheden waaronder het testament is gemaakt. Bij de parlementaire behandeling destijds is aangegeven dat als
omstandigheid heeft te gelden dat de uiterste wil
onder het oude erfrecht is opgemaakt zodat ook
het oude erfrecht bij de uitleg voor ogen moet
worden gehouden.
In het onderhavige geval zijn er drie kinderen. In
het oude erfrecht is de legitieme portie dan 1/4
deel. Onder het nieuwe recht zou dat slechts 1/6
deel zijn. Het is echter de vraag wat de wens van
de overleden moeder zou zijn geweest en of zij

met het toebedelen van slechts het legitieme deel
aan één kind heeft beoogd hem of haar zo min
mogelijk na te laten. Er werd dan ook destijds
geadviseerd om de testamenten aan te vullen met
de bepaling dat het kind in de legitieme wordt
gesteld volgens de wet geldend ten tijde van het
overlijden. Als dat niet is gebeurd, moet men in
principe van het oude erfrecht uitgaan. Het zou
anders zijn indien de overledene in het testament
alleen twee kinderen tot enig erfgenamen had
benoemd. Dan is het testament duidelijk en is
uitleg niet aan de orde. De hoofdregel geldt
dan weer dat het nieuwe erfrecht onmiddellijke
werking heeft en dat een eventueel beroep van
het ‘uitgesloten’ kind op zijn legitieme deel naar
nieuw recht moet worden berekend.
(M.m.v. notariskantoor van Ravesteyn & van der
Wee in Rotterdam)
-------------------------------------------------------Sociale voorzieningen
-------------------------------------------------------Sollicitatieplicht voor
ouderen tot 64 jaar

Dus inkomen van uw partner telt mee.
Sinds 1 januari 2004 geldt voor werklozen ouder
dan 57,5 jaar ook een sollicitatieplicht (inschrijven bij het CWI, aangeboden passende arbeid
aanvaarden, meewerken aan noodzakelijke bij- of
omscholing). Pas als u 64 jaar wordt, bent u van
deze verplichting vrijgesteld.
-------------------------------------------------------Consumentenzaken
-------------------------------------------------------Prijs autoreparatie
valt zwaar tegen

Het lukt me al jaren niet om een nieuwe baan te
vinden. Volgens mij komt dat uitsluitend omdat
ik al aardig in de buurt van de 60 jaar zit. Mijn
werkloosheidsuitkering loopt binnenkort af en
ben dan op de bijstand of de IOAW aangewezen.
Wanneer krijg ik IOAW en hou ik een sollicitatieplicht?

Indien de dealer tijdens de reparatie u niet op de
hoogte heeft gesteld van de extra kosten, dan is
hij in de fout gegaan. Over het berekenen van
de btw is het gebruikelijk dat de dealer opgeeft
of de kosten inclusief of exclusief zijn. De
vraag is natuurlijk nu of u alsnog een deel van
de extra kosten kunt terugvorderen. Uw dealer
is waarschijnlijk bij de Bovag aangesloten. Die
heeft algemene standaardbepalingen dat een
garagehouder bij reparaties de opgegeven prijs
met niet meer dan 20 procent mag overschrijden.
Wijs uw garagehouder daarop. Gaat hij daarop
niet in, dan legt u deze kwestie voor aan de
Geschillencommissie auto.

Het voordeel van de IOAW ten opzichte van de
bijstand is dat u geen vermogenstoets meer krijgt.
U heeft recht op deze inkomensvoorziening voor
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers indien u boven u 50ste jaar de
werkloosheidsuitkering hebt gekregen. Net zoals
de bijstand is de IOAW een huishouduitkering.

Onze auto heeft bij de dealer een grote beurt gekregen. Hij belde op met een aantal voorgestelde
reparaties dat bij elkaar zo’n 500 euro zou gaan
kosten. Toen wij aan het eind van de dag de auto
gingen halen, was de rekening ineens 900 euro.
De dealer draaide daar omheen, zijn prijsopgave
was zonder btw en er waren wat andere dingen
ontdekt die toch ook moesten worden aangepakt.
We hebben het bedrag betaald onder protest.
Kunnen wij hier nog iets aan doen?

-----------------------------------------------------Financiële kwesties
-----------------------------------------------------Geld overmaken naar Zwitserland
Wat is de voordeligste manier om geld over te
maken naar Zwitserland? Informatie van diverse
banken hebben mij dat niet duidelijk kunnen
maken. Moet ik bijvoorbeeld in euro’s overmaken
en het ter plaatse laten omzetten in Zwitserse
franken? Ik heb een keer 1000 euro overgemaakt
naar mijn dochter. Wat zij uiteindelijk op haar
rekening kreeg, viel mij zwaar tegen.
Er zijn vele mogelijkheden om geld over te
maken naar het buitenland. Maar de goedkoopste
manier is vaak met elektronisch- of internetbankieren. Gaat het om landen binnen de EU dan
is dat zelfs meestal gratis, hoewel de ontvanger
van uw overmaking soms nog wel wat kosten
(enkele euro’s per boeking) kwijt kan zijn als zijn
bank tarieven voor ontvangst uit het buitenland
hanteert. Zwitserland behoort niet tot de EU en
meestal zult u voor een overboeking naar dit land
kosten moeten betalen. U kunt die overigens ook
voor rekening van de ontvanger laten komen.
Maakt u in euro’s over dan zal de bank in
Zwitserland dat omrekenen in Zwitserse franken
tegen de dagkoers.

Hans
Roodenburg

Internationale kosten in het betalingsverkeer
kunnen ook beperkt worden indien u over het
zogenoemde IBAN-nummer (internationale
bankrekeningnummer) van de begunstigde
beschikt. Banken hanteren hierin – soms zeer
- verschillende tarieven. Indien u 1000 euro
naar uw dochter in Zwitserland elektronisch
overmaakt en u neemt ook haar ontvangstkosten voor uw rekening, dan moet u, afhankelijk
van uw bank, toch al gauw rekenen op 12
tot 18 euro aan kosten voor u. Bij hogere
bedragen betaalt u relatief minder. Maakt u
bijvoorbeeld 10.000 euro naar Zwitserland
over dan zijn de totale kosten, indien u die
allemaal voor uw rekening neemt, omstreeks
25 euro. Indien u de ontvangstkosten voor
rekening van de begunstigde laat komen, bent
u goedkoper uit.
Er zijn ook andere mogelijkheden (bijvoorbeeld
spoedbetalingen en aan begunstigden die niet
over een IBAN-nummer beschikken). Dan
lopen de kosten snel op. Duizend euro naar
Zwitserland overmaken kost u dan al gauw
40 tot 50 euro. Vraag bij uw bank naar de
goedkoopste mogelijkheid.

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 BIJZONDER CADEAU!!
Deze prachtige BEWAARBOX is te koop in diverse winkels of te bestellen bij De Oud-Rotterdammer. 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

www.deoudrotterdammer.nl
Virtuele boek/cd-winkel voor Oud Rotterdammers

BESTELBON
R Ogen als schoteltjes
R Mijn Looppad
R Onder de Trap
R Rob, Babyboomer
R Rotterdamse Stegen
R Mijn Vader die in de hemel is

9,95

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

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

R Waltzing the waves
R Opgegaan in Lucht
(Herinneringen aan jazz in Rotterdam)

Multishop Boden, Binnenhof 21
Boekhandel van der Pol, Kouwenoord 73
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

16,95
14,00
15,00
13,95
14,95
16,95
12,95
12,95

Rotterdam met een knipoog

14,95
14,95
14,95
14,95

R Deel 1
R Deel 2
R Deel 3
R Obers per uur

CD’s
12,95
17,50
19,95

R CD Café Rotterdam

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

R CD Terug naar Rotterdam
R CD Waltzing the waves

3,95

R + Verzendkosten
Naam
Adres
Postcode

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!
Belastinghulp voor iedereen!

Plaats
Telefoon
Email
Opsturen naar: Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

www.lancar.nl
de goudsmid
Voor een ontspannen behandeling aan voeten en handen kunt U nu terecht op de

Anatole Franceplaats 330a
Rotterdam – Ommoord

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

Alwaar u onder het genot van een kopje kofﬁe of thee in

Alle maaltijden kosten
slechts C 3,99 per stuk

Heeft u ook een onverwachte
uitnodiging om aangifte te doen
ontvangen van de Belastingdienst?

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

Aarzel niet en maak direct een
afspraak met Fiscoop.
Fiscoop helpt u snel en deskundig.

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

Algemene begrafenis- en
crematieverzorging b.v.

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR
(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

TEL. 010-485 51 10
Voor het verzorgen van uitvaarten in
geheel Rotterdam en omstreken
en heel Nederland
Al 40 jaar een
begrip in uw regio

tel. 010-2907307
info@ﬁscoop.nl

Walenburgerweg 110-114
3033 AK ROTTERDAM
tel.
(0031)10 - 465 34 07
fax:
(0031)10 - 265 61 12
e-mail: landegem@hetnet.nl

Alle geselecteerde merken printerschrijf-foto en tekenpapier
Alle kantoorartikelen op voorraad
Kom langs of vraag een offerte aan
Waar krijgt u momenteel nog een vakkundig advies?
Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

‘Vanonce’
van Uw voetproblemen wordt verlost.
Tevens

- Paraffinepakkingen
- Ontspanningsvoetbad

Behandeling alleen na
telefonische afspraak
06 – 41256681
06 – 52641715
010 - 4208333

Wilt U mooi gelakte nagels op handen en / of voeten?
Laat een acryllaagje aanbrengen en U hoeft Uw nagels
langere tijd niet te lakken. Verlengen behoort ook tot de mogelijkheid.
Geen verkoop van dure producten.
Behandelingen kunnen ook s’avonds plaatsvinden.
Fijn, als U de hele dag werkt.

Klikgebit, dé oplossing voor een loszittende prothese
- Volledige vergoeding via basis en aanvullende verzekering
- Kunstgebit op implantaten (KLIKGEBIT)
- Nieuwe prothese op maat gemaakt
- Reparaties en aanpassingen aan bestaande prothese
Vrijblijvend advies
Zevenkampsering 331
3068 HG Rotterdam Zevenkamp
Telefoon 010-4568242
Nabij Ambachtsplein / metrostation Ambachtsland / Bus 37 voor de deur
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Deelgemeente Feijenoord Rotterdam
Computeropleidingen SCC

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

Stichting Computercentrum (SCC)
start binnenkort met nieuwe computeropleidingen aan de Riederlaan
38a. Het cursusaanbod, praktijkgericht en op maat gesneden, biedt
onder andere Windows, Word,
Excel, Access, Ms Ofﬁce Totaal,
computertypen, Combi Word en
Excel.

Een onvergetelijke reis

Rustig tempo voor ouderen
Voor ouderen die met de computer
willen leren omgaan, heeft SCC
speciale cursussen. Onder deskundige begeleiding worden ze in een
rustig tempo wegwijs gemaakt in de
geheimen van de personal computer
(PC).

Nu de nieuwe voetbalcompetitie en het Europacupvoetbal weer zijn losgebarsten,
denk ik terug aan zaterdag 4 mei 1963. Twee reusachtige Liberty-schepen, de
Waterman en de Grote Beer, lagen uitnodigend op ons te wachten toen wij ons op
de Lloydkade bij het roodwitte legioen voegden dat Feyenoord ging steunen bij hun
strijd tegen Benﬁca in het verre Lissabon.
Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen
op maandag tot en met vrijdag, van
10.00 tot 17.00 uur, via de telefoonnummers (010) 291 90 29 of (010)
291 90 30.
Of surf op internet naar:
www.stg-computercentrum.nl

Argus viert jubileum met
boek over wijk Feijenoord
Vrijdag 22 september vierde Drukkerij Argus haar 25-jarig bestaan.
De drukkerij begon in 1981 in de
Steven Hoogendijkstraat, verhuisde
vervolgens naar de Persoonsstraat
en is nu gevestigd aan de Nassauhaven 169.
Een bezemkast als doka, een
tweedehandse pers en een dosis
doorzettingsvermogen van de
oprichters Cor de Bruyn en John
Liefting vormden de basis voor een
goedlopend bedrijf.
Ter gelegenheid van het jubileum
presenteerde Argus een fotoboek
over de geschiedenis en ontwikkeling van de wijk Feijenoord: Gallichoordt Feijenoord. Samen met
een aantal enthousiaste vrijwilligers
is dit boek samengesteld. In Gallichoordt Feijenoord staan verhalen
over de vroegste geschiedenis, de
ontwikkeling van de spoorwegen,
de havens en het sociale leven.

Stempel
Daarnaast verhalen over Rose,
Stieltjes, Roentgen en Pincoffs.
Mensen die een stempel hebben
gedrukt op de wijk.
Het boek herinnert tevens aan de
tijd dat er op Zuid mensen aan de
galg werden opgehangen. Dagelijks
bestuurder Robbert Baruch ontving
het eerste exemplaar uit handen van
John Liefting.
Het boek is in een kleine oplage
gedrukt, maar geïnteresseerden
kunnen nog altijd bellen met de
drukkerij, via telefoonnummer
(010) 485 56 73. Wie weet?

Najaarsmarkt in Simeon en Anna
Op 24 oktober is in Simeon en
Anna op de Strevelsweg 350
van 10.00 – 17.00 uur een grote
Najaarsmarkt. Al vroeg in het jaar
wordt er naar deze markt uit gekeken, omdat het de ultieme manier is
om nieuwsgierigheid van mensen
te bevredigen. Kijken wat de ander
wegdoet en iets moois kopen voor
weinig geld is volop in trek. De opbrengst komt geheel ten goede van
de bewoners van Simeon en Anna.
Wie nog spullen heeft voor deze
markt kan dat vanaf heden inleveren bij de Activiteitenbegeleiding
van Simeon en Anna. Ook sieraden,
kaarten of muziek zijn welkome
aanvullingen. Misschien vindt u het
leuker zelf een tafel te huren en uw
spullen tentoon te stellen. Ook dat
kan. Voor 5 euro beschikt u over
een eigen tafel.
Laurens is verspreid over heel
Rotterdam, bevindt zich in Barendrecht en in Oostvoorne. Met de

Aan boord van de Grote Beer
wees een steward ons de weg.
Het was even schrikken toen wij
ontdekten dat mijn vrouw en ik
in verschillende hutten waren
ingedeeld. Het schip had alleen
achtpersoonshutten en vanwege
de privacy waren steeds acht
vrouwen en acht mannen per hut
ingedeeld.
Bij nader inzien heb ik hier geen
spijt van gehad. Met acht toffe
knapen, voor wie alleen Feyenoord en Heineken belangrijk
waren, was het goed toeven.
Toen om 14.00 uur de trossen
werden losgegooid en wij de
Maas opvoeren, dacht ik dat
de wereld verging. Tientallen
scheepsﬂuiten en sirenes die een
oorverdovend afscheidsconcert
produceerden, de harmonie die
ons vanaf een salonboot uitgeleide deed, de menigte op de kade
die zong en schreeuwde en niet te
vergeten de zware scheepstoeters
van de vertrekkende schepen, die
het dek deden trillen. Balen confetti en serpentines daalden neer
op de uitzinnige feestgangers,
reclamevliegtuigen met allerlei
wensen daverden door het luchtruim. Omstuwd door een armada
van feestelijk versierde scheepjes
voeren wij de zee tegemoet; langs
Delfshaven, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, tot aan Hoek van
Holland toe en overal juichende
en wuivende mensen.
Over de reis kan ik verder kort
zijn; één groot feest, zingen,
eten en drinken (wat een groot
aantal feestgangers later nog ﬂink
zou opbreken). De vorige dag
had het in de Golf van Biscaje
ﬂink gestormd, windkracht tien!
In zeemanstermen; een zware

- Met acht man in een kajuit -

deining en ‘die liep nog’ zoals dat
heet. Dat was niet zo leuk en van
slapen kwam die nacht niets. Je
was al blij dat je het leven had en
een groot aantal drinkebroers was
die nacht meer dood dan levend.
Op aandringen van mijn onrustige
echtgenote zijn we nog een uurtje
(op eigen risico) aan dek geweest,
maar dat was wel erg heftig. Het
donderende natuurgeweld deed
ons terdege beseffen hoe nietig je
bent bij zo’n uitbarsting van de
natuur.
Toen we de volgende dag de
lui kabbelende Taag opvoeren,
was het leed voor alle kotsers
gelukkig snel geleden. Cor Steijn

omwonenden en wijkbewoners van
Simeon en Anna is een goede band.
Zij zijn met name van harte uitgenodigd. Laat u niet weerhouden,
want een ieder is welkom!
Inleveren voor 17 oktober 2006.
Inschrijven kraamhuur tot 3 oktober
2006.
Meer informatie kunt u opvragen
bij Marijke Luhrman en Diane
Veenman. Activiteitenbegeleiding
Simeon en Anna. T: 010 – 439 3670
of 439 3671

- Het vertrek van De Waterman op 4 mei 1963 -

kon weer met zijn orgel op het
bovenste dek gehesen worden en
voor de 300ste? keer galmde de
onbetwistbare top-drie ‘Hand in
Hand’, ‘We gaan nog niet naar
huis’ en ‘Toen wij uit Rotterdam
vertrokken’ over het water.
Eenmaal aan land verspreidde
de Nederlandse kolonie zich
snel over het centrum van de
oude stad, waar de bewoners
zich verbaasden over de (toen al)
hossende en zingende Hollanders
in complete Feyenoord outﬁt.
Trams en auto’s hielden stil, de
Portugezen zagen het lachend aan
en nergens klonk een wanklank;
er was niets dat het grote feest
verstoorde.
Over de wedstrijd had iedereen zijn bedenkingen. Een 3-1
nederlaag was geen schande,
maar de manier waarop! Een
bijziende scheidsrechter, die niet
zag dat Benﬁca’s tweede treffer
met de hand gemaakt werd en
een Benﬁca dat met alle middelen
Feyenoord het voetballen belette.
Ondanks de nederlaag heerste er
aan boord geen rouwstemming.
Het ‘hand in Hand’ klonk nog
vele malen en er werd net zo
vrolijk genoten van de terugreis,
want ‘Datte me toffe jongens zijn,
dat wille me wete!
Cor A. Freekenhorst
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Problemen met uw
(kunst)gebit?
Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

O P E N

H U I S

LOOP VRIJBLIJVEND BINNEN VOOR INFORMATIE OVER DE MOGELIJKHEDEN OP:

ZATERDAG 7 OKTOBER TUSSEN 10.00 EN 15.00 UUR
Maakt u op deze dag een afspraak, dan is de eigen bijdrage voor onze rekening!!!

Winkelcentrum Binnenhof
(naast de apotheek)
Niels Bohrplaats 15
3068 JK Rotterdam-Ommoord

Telefoon: 010 - 4200042

Kliniek voor Implantologie
& Kunstgebitten

www.klikser vice.nl

Closetzitting met
bidet in één!
Wij hebben voor u iets nieuws
als het om uw persoonlijke hygiëne gaat!
- Zachter dan het zachtste toiletpapier....
- Aangenaam, zuiver, fris, warm water....
- Reiniging (wassing) en droging inéén....

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

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

SNURKT U?
Vraag informatie over de Silensor
anti-snurk behandeling!
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Theatervoorstelling over een stad die van ons is
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Te Rotterdam
ben ik geboren
Zwemmen in het Maasbad, de geur van de vetsmelterij aan de Boezemweg, om de beurt in de teil, met de
boot naar Hoek van Holland.
In ‘Te Rotterdam ben ik geboren’ roept Spelend Lezen een
verdwenen Rotterdam op. Met
persoonlijke verhalen van oude
Rotterdammers over de geuren
en geluiden van de stad, over
de oorlog en de bevrijding, hun
eerste baantje en hun eerste
verkering. Over hun stad in
wederopbouw. De verhalen
worden afgewisseld met liedjes
en gedichten.
‘Te Rotterdam ben ik geboren’
is een feest der herkenning voor
oudere Rotterdammers.
De voorstelling is te zien op 20,
21 en 22 oktober in Theater ‘t
Kapelletje in de Van der Sluysstraat 176.
Spelend Lezen is een ad hoc

gezelschap dat zich erop heeft
toegelegd toneelstukken lezend
te brengen om zo de toeschouwer
een middenweg te bieden tussen
inleving en de eigen verbeelding.
Spelend Lezen bracht eerder o.a.
stukken van Herman Heijermans,
‘Het Water’ en ‘Familie’.
De voorstelling wordt gespeeld
door Sieg Bouts, Ger Brussaard,
Piet Romein, Jos Reith, Gerda
Sprenger, Aat de Waay, met
muzikale begeleiding van Jan
Mullens, Gome van den Akker.
Entree: € 5,-/€ 2,50 (65-plussers)
Aanvang: 20.00 uur, op 22 oktober om 14.30 uur
Reserveren: 010 - 466 77 78

Griekse avond in
Wijkcentrum West
Wij verzorgen deze themamaaltijden voor gasten
vanaf 55 jaar of die door een lichamelijke beperking
niet meer zelf kunnen koken.
Data:
Donderdag 12 oktober 2006
Begin maaltijd: 17.30 uur
Prijs: € 13,50
Menu:
- Griekse salade
- Griekse vleesspies/ Gyros
- Ratatouille/ Venkelknol/
Griekse rauwkost
- Diverse soorten gebakken
aardappelen
- Tzatziki saus/ Knoﬂook saus
- Grieks dessert

SLECHTS
15 STUKS

- Kopje kofﬁe (aangeboden door
het huis)
- Reserveren
Voor alle themamaaltijden
kunt u reserveren in het
Seniorenrestaurant in Wijkcentrum West Boksdoornstraat 80,
2982 BD Ridderkerk.
Tel. 0180-330.580
Wees er snel bij, want vol is
vol! Tip: Breng gerust uw
familie, buren of kennis mee.

- Joubertstraat (ca. 1927) -

Wandelen door mijn Rotterdam
We liepen vroeger eigenlijk overal naar toe. Mijn ouders hadden elkaar leren kennen
in Rotterdam, maar mijn vaders’ wortels lagen in het Grunnigerland en mijn moeder
kwam uit Zeeland, uit Breskens in Zeeuws Vlaanderen.
Zij waren donateur en lid van de
streekvereniging “Zeelandia“.
Regelmatig hield die vereniging,
in café “Modern” op de Coolsingel, garnalen en mosselavonden,
en daar liepen wij van Delfshaven
altijd naar toe, heen en terug. Ook
voor de repetities van de Zeeuwse
toneelgroep, meestal op zondagmorgen, liepen we naar het etablissement van de vader van Willy
den Ouden. Als we naar Rotterdam Zuid gingen, voor familiebezoek bij Opoe Merrelaar, dan
liepen we. En als Opoe Merrelaar
naar ons toe kwam, wat alleen met
een verjaardag gebeurde, dan liep
zij van de Joubertstraat in Rotterdam Zuid naar Delfshaven. De
kleindochter die haar begeleidde
was dan bekaf, Opoe niet. Zij gingen over de oude Maasbruggen,
want de “Heen en Weer” kostte 2
cent, en dat was geld weggooien.
Opoe was een echte Zeeuwse,
weduwe van een schipper, ze liep
niet in klederdracht, maar was wel
“zuunig”. Haar geld droeg ze altijd in een zak van haar onderrok,
en ze betaalde altijd contant.

Op visite
Op de verjaardag van Opoe
kwamen alle omes en tantes op
bezoek. Haar huisje was niet
erg groot en als er visite kwam,
werden de beddenplanken van de
bedstee op de stoelen gelegd om
meer zitplaatsen te creëren, want
het hele huis zat dan vol. Zo vol
dat wij, de kinderen, op de grond
met elkaar speelden. Bij voorkeur
onder de tafel, waarboven nog
zo’n ouderwetse gaslamp hing.
We knepen dan, op aandringen
van de omes, de tantes in hun kuiten. Die stopten af en toe een 2 ½
centstuk (mijn vader noemde dat
een tweevierduitstuk) in je hand.
Mijn oom Adriaan gaf wel eens
een dubbeltje. Hij was vrijgezel
en schipper van de “Stad Amsterdam V’ of zo; een beurtvaarder
tussen Amsterdam en Antwerpen.
Met die centen konden we in de
Joubertstraat bij de ﬁetsenmaker
een autoped huren en later zelfs
een ﬁetsje.
Pand verbeuren
In de tussentijd amuseerden onze

ouders en ooms en tantes zich
met pandverbeuren. Als we dat
in de gaten kregen, stormden
we naar boven om mee te doen.
Mijn vader, van alle markten
thuis, organiseerde dat. De gekste
opdrachten kregen wij dan;
met vier benen tegen de muur
staan, de tantes moesten meestal
de rondte zoenen. Er werd een
glaasje gedronken, de mannen
meestal een borrel en de dames
een advocaatje met vers geklopte
slagroom. ’s Avonds liepen we
weer naar huis. Langs Katendrecht naar het veerbootje, want
mijn vader had die 8 centen er
wel voor over, en dan langs het
park naar de Westzeedijk en naar
huis in Delfshaven. Als het erg
mooi weer was liepen we verder
tot aan de St.Janshaven en als we
dan overvoeren kwamen we op
Schiemond terecht, vlakbij huis.
En zal ik je eens wat vertellen. Je
zag haast nooit dikke mensen.
Harm Jager
harm_jager@kpnplanet.nl

EXCLUSIEF BIJ NISSAN ROTTERDAM
15X MICRA ELLE VOOR % 9.999

INCL.
AIRCO+RADIO/
CD SPELER

NU SLECHTS
4,9%*
RENTE!

We hebben nu wel een heel opvallende actie! De Micra Visia Cool Sound is bij ons wel heel
aantrekkelijk. Wij hebben er 15 speciaal ingekocht. Ze worden geleverd zonder levertijd maar wel
inclusief Airco, radio/CD-speler en ELLE accessoires! Kom snel naar de showroom: op = op.

NISSAN ROTTERDAM
Metaalstraat 5, ROTTERDAM-ALEXANDER
T: 010-456 33 33 www.nissanrotterdam.nl

SHIFT_to one

*OMSCHREVEN ACTIE IS GELDIG BIJ AANKOOP VAN DE NIEUWE MICRA NA AFTREK VAN ` 1.000 OP DE CONSUMENTENADVIESPRIJS VOOR ORDERS EN REGISTRATIES VAN 10 AUGUSTUS T/M 30 SEPTEMBER 2006. GRATIS RADIO-CD SPELER EN AIRCO OP VISIA-UITVOERINGEN, GRATIS CLIMATE CONTROL OP ACENTA
EN TEKNA VERSIES. CONSUMENTENADVIESPRIJS INCL. BTW EN BPM EN EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. BRANDSTOFVERBRUIK
MIN./MAX. (GECOMBINEERD) VERBRUIK: 4,5-6,8 L/100KM, RESPECTIEVELIJK 14,7-22,2 KM/LTR. CO2-UITSTOOT RESPECTIEVELIJK 119-183 G/KM. OVEREENKOMSTIG
RICHTLIJN 80/1268/EEG. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. AANBIEDING IS GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AFGEBEELDE VERSIE KAN AFWIJKEN VAN
ACTIEUITVOERING. BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE OF GEBRUIKTE NISSAN ONTVANGT U LEVENSLANG GRATIS APK. VRAAG ER NAAR IN ONZE SHOWROOM OF KIJK
OP WWW.APKFORLIFE.NL
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TANTE POST(bus)
Westhill
Sinds eind augustus ben ik abonnee en
was blij verrast toen ik in het nummer
van 5 september een brief bij tante POS
las over de Westhill op Zuid. Dit riep
veel herinneringen op. Ik ben van een
wat latere periode dan mevrouw Tilly
Sarens. Want alle commotie over de heer
Kleinstra en Adri Stravers ken ik alleen
uit verhalen. Cor Stravers herinner ik
mij niet alleen van de Zondagschool,
maar ook van de meisjesschool aan de
Frankendaal, in Vreewijk, waar ik bij
haar in de 1ste en 2de klas heb gezeten.
Ze woonden tweehoog op de Beijerlandselaan en zijn later naar Zwijndrecht
verhuisd, waar beiden zijn overleden.
Naar aanleiding van de brief van Anny
Leenen (in de O.R. van 19 sept.) wil ik
zeggen dat de Westhill zondagschool
op Zuid bij de Maranatha kerk heel
succesvol was. Ik ben er als kind op
gekomen bij de Juniors (9-12 jaar) en
daarna naar de Oudsten met de heer
Kuipers en Veldhuis als leiders. Het was
gebruik dat je met je 14de jaar afscheid
nam en assistent werd bij de Kleinjtes
(6-9 jaar). Wij hadden het echter zo naar
ons zin, dat we met een aantal nog een
jaar extra bij de Oudsten zijn gebleven.
Wij kregen bij het afscheid een psalm
en gezangbundel. Ook ik heb die nog
(wel opnieuw ingebonden). Ik herinner
me uit die tijd nog een ﬁetstocht naar
Klaaswaal. Wat we daar gingen doen?
Geen idee. In 1956 werd ik assistent bij
de Kleintjes, in die tijd had de zondagschool, verdeeld over vier afdelingen,
ruim 200 kinderen. Het organiseren van
zowel de kerstfeesten, voor de Kleintjes
en Juniors in de aula van de HBS aan
het Afrikaanderplein), als de jaarlijkse
uitstapjes waren altijd een hele klus. Ik
weet dat we met de Kleintjes wel eens
naar de Diergaarde zijn geweest, dan
werd er een tram gehuurd, die vertrok
vanaf de bocht bij de Randweg.
Onze Westhill-zondagschool Immanuël
was lid van de afdeling Westhill-Rotterdam, waarvan mevrouw Luijdjens uit
Hillegersberg (Rozenlaan) secretaresse
was. Ik weet nog dat er ook bijeenkomsten georganiseerd moesten worden,
zowel landelijk, als plaatselijk. Al schrijvend komen er steeds meer herinneringen en namen boven. Het was een leuke
tijd! In 1964 ben ik nog in de Maranatha
kerk getrouwd en toen heb ik deﬁnitief

afscheid genomen van Rotterdam.Zuid.
Coby van der Eijk, Zwolle
-----------------------------------------------Een stukje Rotterdam,
ech wel
Een vraag naar de Coolsestraat bracht
bij mij herinneringen boven aan mijn
naoorlogse jaren in de omgeving van de
Diergaardesingel. Na een periode van
inwoning, woonde ik in het hoekhuis
aan de Batavierenstraat/Diergaardesingel, boven café Doejaaren. Onder ons
woonden de families Blom en Poldervaart, Sirks, Deijkers en Breevaart en op
de tweede galerij Dekens, Timmermans,
Ju en Kriek. Het was een sociaal, meelevend stel mensen, met een internationaal
tintje dankzij de Noorse, Poolse, Schotse
en Russische meisjes, die met hun in de
oorlog ontmoette Nederlandse mannen
waren meegekomen.
Aan het eind van de Baravierenstraat,
bij de Kruiskade, zaten slager Holzhauer
en C.Jamin, Kiesewetters garagebedrijf
en schoenmaker Zeeman, die het lappen
in de steek liet als er een meldpremie te
verdelen viel bij de vrijwillige brandweer. Dan had je nog de ﬁetsenstalling,
waar nog wel eens een ‘geleende’ ﬁets
terecht kwam, groenteboer Smits en het
melkwinkeltje van Spranger. Daarnaast
de waterstoker, die later wasmachines
ging verhuren. Dan het hofje naar de
Anna Palowna, waar onzedelijke daden
werden bedreven en de opgroeiende
jeugd timede hoe lang de klant ‘bezig’
was.
Indruk maakte de half blinde, pruimende
bewoner, die met enge nauwkeurigheid
zijn rochels in de afvoerput mikte en dan
terugkeerde naar zijn geliefde zitplaats,
het benedenkozijn. Verderop zat radio
Faranti, waar heel wat van die naoorlogse geluidskassies werden weggesjouwd.
En niet te vergeten Jan Gast, met zijn
groeiende electrobedrijf.
Coen Moulijn vond er zijn vrouwtje, bij
de Spaaij’s en Johnny Jordaan had op de
Diergaardesingel zijn etablissement.
Het is voor mij soms een openbaring als
ik mijn zoons en hun Schotse moeder
over die tijd hoor vertellen. Vaders hadden het toen veel te druk met de broodnodige centjes verdienen om er veel van
mee te krijgen. Het was een rijke buurt,
met de speeltuin en dat huisje op het
veld waar nu het Bouwcentrum staat,
waar Mia de kinderen bezig en in toom
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hield. Een stukje Rotterdam, ech wel.
Carel van Druten
Boekenrode 82, 3085 JK Rotterdam
-----------------------------------------------Geachte redactie,
Ik heb de Wilhelmina Kweekschool
bezocht van 1945 tot 1949. Er zaten in
onze klas 20 meisjes en vijf jongens.
Drie van die jongens zijn met een
klasgenootje getrouwd. De leerlingen op
de foto in de krant van 19 september (de
oude) herken ik wel, maar ik weet niet
meer alle namen.
Het was een ﬁjne, gezellige school;
iedereen kende iedereen. Hoogtepunt
van het jaar was de verjaardag van de
directeur. Ik herinner mij ook nog een
kerstviering in een kerk in de Zwarte
Paardenstraat. Ruim 20 jaar geleden heb
ik met mijn klasgenoten ook een reünie
gehouden. Ik heb nog wel contact met
enkele klasgenoten, maar elk jaar een
reünie lijkt mij fantastisch. Ik wens alle
oud-schoolgenoten gezondheid en alle
goeds.
C.J. Verver-Van Dipte
Charly Tooropsingel 216
3059 WG Rotterdam
------------------------------------------------Kuipgala
Ik was zaterdag 16 september in het
Feijenoord-stadion voor het grote feest
ten bate van de Dream Foundation en
ter gelegenheid van het eenjarig bestaan
van De Oud-Rotterdammer.
Het was een geweldige manifestatie, alle
zalen vol publiek, met voor iedereen wat
wils. Maar de zaal van De Oud-Rotterdammer, met al z’n artiesten, was
voor mij ‘je van het’. Grandioos, ik heb
genoten van de vele oud-artiesten en het
aanstormend talent. Iedereen zong de
oude Rotterdamse liedjes uit volle borst
mee. Ik kon gelijk eens rondneuzen in
De Kuip. Dat had ik nooit eerder meegemaakt, want ik woonde in Kralingen
en dan kwam je haast nooit op de ‘boerenzij’. Nu was de kans daar en ik heb er
dankbaar gebruik van gemaakt.
Het was een geweldig evenement, wat
een organisatie. Petje af voor deze
mensen, naar ik hoorde allemaal vrijwilligers. Zo zie je; waar een wil is, is een
weg.
Joop Eijgelsheim, Hoogeveen

Rellen in de
Afrikaanderwijk
Eind jaren zestig was er een enorm tekort aan arbeidskrachten in Rotterdam. De werving van personeel in Nederland stagneerde dusdanig dat het
bedrijfsleven in overleg met de overheid besloot
buitenlandse arbeidskrachten te werven.
Zo werden duizenden gastarbeiders gehaald uit Spanje, Marokko
en Turkije om de economie van
ons land te bevorderen. Huiseigenaren in de oude woonbuurten
speelden daarop in. Leegstaande
panden werden niet meer aan
jonge gezinnen verhuurd, maar
veranderd in pensions, waarin
gastarbeiders letterlijk en ﬁguurlijk werden gepropt om maar zoveel mogelijk ﬁnancieel voordeel
te behalen. De meeste gastarbeiders die in de Afrikaanderwijk
kwamen wonen, waren van Turkse afkomst en de Nederlandse taal
niet machtig. Van een behoorlijke
communicatie met de oorspronkelijke bewoners kon daarom geen
sprake zijn. De buurtbewoners
kwamen in verzet omdat, in hun
ogen, de leefbaarheid in de wijk
te wensen overliet en de overheid
verzuimde een perspectief voor

de toekomst te bieden om de wijk
op te knappen. In de zomer van
1972 barstte in de Afrikaanderwijk de bom en braken er rellen
uit die duurden van 9 tot en met
14 augustus. Een knokploeg van
bewoners kraakte daarbij een
Turks pension en vernielde de
huisraad. Ongeveer 75 bewoners werden gearresteerd voor
openlijke geweldpleging. Door
deze spanningen en de slechte
behuizing hebben vele duizenden
oorspronkelijke bewoners hun zo
geliefde wijk verlaten.
Leen van Vreewijk

Belangrijk nieuws voor de klanten van Fiscoop!

De Oud

Op 12 september heeft de minister van Financiën de drempel voor teruggaven van inkomstenbelasting voor de jaren 2001 en 2002 vervallen
verklaard. Deze drempel was 454 euro.

Zoekt

Bezorger(s)

Vanaf nu kunnen ook lagere belastingteruggaven worden
gevraagd over de jaren 2001 en 2002!!!

voor de wijk Rotterdam Charlois en Feijenoord

Veel klanten van Fiscoop konden voor de jaren 2001 en 2002 niet geholpen worden. Ze kregen soms maar 200, soms maar 300 euro terug.

Wilt u eenmaal per twee weken deze krant bezorgen,
neem dan contact op met:
De Oud-Rotterdammer, Tel: 0180-322575
Email: info@deoudrotterdammer.nl

Nu is er een nieuwe kans het misgelopen geld op te eisen.
Maak snel een nieuwe afspraak met Fiscoop.
Let op: voor 2001 heeft u nog de kans tot 31 december 2006.

tel. 010-2907307
info@ﬁscoop.nl

Bent u uw jaaropgaven kwijt?
Fiscoop vraagt deze graag voor u op.
(NB: ook als u nog geen klant van Fiscoop bent, helpen wij u graag.)
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Jan Blaauw met nieuw boek:

‘De hoofdcommissaris is nog niet uitverteld’
Jan A. Blaauw (78), ex-hoofdcommissaris van de Rotterdamse politie, heeft een grote
hekel achter de geraniums te zitten. “Alleen de lucht al”, zegt hij smalend. Hoewel al
sinds 1990 gepensioneerd, is hij actiever dan ooit. Nog lang niet uitverteld. Volop bezig
met zijn onderzoeken, recentelijk nog in het nieuws met de ‘Puttense moordzaak’, het
aantonen van de gerechtelijke dwaling, gevolgd door de vrijlating van de ten onrechte
veroordeelden. Binnenkort, op 20 oktober, presenteert hij zijn inmiddels elfde boek bij
boekhandel Donner. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries neemt het eerste exemplaar
in ontvangst.
Getiteld ‘Moord te Rotterdam’
(uitgeverij De Fontein), beschrijft
Jan Blaauw honderd jaar (18791979) moord in ruim 40 verschillende geruchtmakende zaken. Hij
biedt daarbij inzicht in de daders, de
motieven, de methoden en het politieonderzoek. Blaauw beantwoordt
tegelijkertijd interessante vragen,
zoals: ‘Waren moorden vroeger
minder gruwelijk dan tegenwoordig? Hoe reageerde de samenleving
op een moord? Wat was de rol van
de media daarbij? Waren de straffen
voor moord vroeger zwaarder dan
nu? Is een gerechtelijke dwaling
een hedendaags fenomeen?”
Naam maakte de bekende, haast
roemruchte, Rotterdamse hoofdcommissaris Jan Blaauw, met zijn
onthullende boek over de Duitse
seriemoordenaar Bruno Lüdke.
Deze werd in 1943 verdacht van
maar liefst 52 moorden en in
1944 in Duitsland geëxecuteerd.
In 1957 verscheen hierover voor
de Duitse televisie de reconstructieﬁlm ‘De Nacht toen de Duivel
kwam’. Blaauw: “Die ﬁlm wordt
vandaag de dag nog herhaald, één
van de grootste Duitse leugens.
Bruno Lüdke heeft geen enkel mens
vermoord en werd ten onrechte ter
dood veroordeeld.”
Onlangs maakte de Italiaanse
ﬁlmproducent Davide Tosco hier
een documentaire over waarbij
onze Rotterdamse hoofdcommissaris ﬁjntjes de onschuld van Lüdke
uit de doeken doet. De ﬁlm ging
recentelijk in Brussel in première
onder de titel ‘Les Sales Têtes’, in
het Engels ‘The Face of Evil’ en zal
behalve voor de Italiaanse televisie
waarschijnlijk ook te zien zijn in
Duitsland en Nederland.

Oorlogsvrijwilliger
Johannes Albertus Blaauw werd op
2 april 1928 geboren in de Drentse
plaats Borger, slaagde in 1944 voor
zijn Mulo-diploma en vertrok toen
uit het reeds bevrijde Brabant (waar
hij toen woonde) naar Engeland.
Daar meldde hij zich met ‘een
leugentje voor bestwil’ aan als
oorlogsvrijwilliger. Hij was 16,
maar vertelde dat hij al 18 was. De
Engelsen gaven hem een opleiding
als radio-operator bij de Royal Air
Force (RAF). Hij kwam in 1947 terug naar Nederland waar hij diende
bij de Luchtstrijdkrachten (LSK) en
afzwaaide als korporaal-radio-telef
(Air Trafﬁc Control).
- Waarom bent u toen naar de politie gegaan? Wilde u zo graag agent
worden?!
Jan Blaauw: “Mijn vader zat bij
de rijkspolitie en die liep altijd in
dat prachtige uniform. Hij werd
in de dorpen en steden met ontzag
benaderd, zeer gerespecteerd. Ja, als
politieman ben je wat, dacht ik toen.
Maar de werkelijke reden was dat
ik de spanning zocht van het vak
politieman. Ik wilde natuurlijk ook
naar de rijkspolitie. Ging ik voor de
keuring, word ik me daar nota bene
afgekeurd voor hamertenen!”
Dat was een klap van jewelste voor
de jonge Blaauw. Maar hij zette
door, liet zijn hamertenen rechtzetten en werd tenslotte goedgekeurd
voor de gemeentepolitie. “Ik kon
toen kiezen voor het district Amsterdam of Rotterdam. Mijn vader
zei meteen, ‘niet naar Amsterdam
gaan’. Ja, dat gaf onmiddellijk de
doorslag in mijn keuze”, zegt hij
lachend.
Hij begon 1950 als beginnend agent
op de politiepost in Charlois aan de
Kerksingel en slaagde er in 1955,
als eerste na de oorlog, in om het
diploma van inspecteur te behalen.
“Mijn vader was apetrots op mij.
Maar ik was niet zeker waar ik naar
toe zou worden gestuurd. De toenmalige hoofdcommissaris H.M.C.A
Staal riep mij in dat jaar bij zich.
Tot mijn grote opluchting zei hij:
‘Als ik jou nou eens inspecteur
maak in Rotterdam?!’ Ik greep die
kans natuurlijk met beide handen
aan en was per direct van de straat
af als agent, aldus Blaauw.”
Zijn carrière ging vervolgens
razendsnel van hoofdinspecteur tot
uiteindelijk hoofdcommissaris van
politie in 1986.

Politie van nu
- Was de politie in uw tijd beter dan
de politie van tegenwoordig?
Blaauw: “Elke politiegeneratie
denkt dat ze beter zijn dan de vorige. Als diender ging je de straat op
voor controle met de ﬁets, nog met
zo’n ouderwetse pingpongbel. Een
hele andere tijd. Van hasj, laat staan
heroïne of cocaïne had je nooit gehoord. Voetbalvandalisme bestond
nauwelijks. In 1970 stonden wij met
slechts 20 man toen Feyenoord de
Europacup won. Met op onze petten
een roodwitte rozet. Het was in die
tijd, ‘komen, zien en overwinnen’.
Geen enkel probleem.”
In het afscheidsboek van Jan
Blaauw schreef een oud-collega:
“Weet je nog Jan… Vervolgens
deed hij het verhaal over een
nachtelijke vechtpartij in een café,
waar we met een ploegje dienders
in de jeep op af waren gegaan. Wij
hebben op een ouderwetse manier
van achteren vandaan die kroeg in
één keer leeg gerammeld. Enkele
minuten nadat wij aan het bureau
waren teruggekeerd belde een andere kroeg op met de vraag waar we
bleven. ‘Hadden we de verkeerde
kroeg leeg geslagen!’, zeg. Wat een
tijd. Weer goed afgelopen, gelachen, geen klachten”, aldus deze
ex-collega.
Blaauw: “Dat de tijden zijn veranderd is duidelijk. Door de opkomst
van drugs en wapens is het geweld
tegenwoordig alleen maar toegenomen. Ik herinner mij dat wij in 1980
voor het eerst kogelvrije vesten
kregen. Twee stuks, voor de hele
stad! En we zeiden: ‘Wat motten
we met die dingen, weg er mee.’
Tegenwoordig heeft elke diender
een kogelvrij vest.
Met nog je pingpongbel op je ﬁets
kregen we ook voor het eerst de
zogenaamde gsm. Gebruikten we
nooit. We hadden alleen altijd een
dubbeltje op zak als je plotseling
moest bellen.”
Kritiek
Kritiek heeft Jan Blaauw wel op
het huidige politiebeleid, zeker ook
over de daarbij behorende politieke
beslissingen. Resoluut zegt hij: “Nu
is de politie een bedrijf geworden,
een concern. Maar het principe
moet blijven: ‘De klant is koning’.
Tegenwoordig is dat ver te zoeken.
Hoe kan je nu nog goede contacten
houden met de burger als je zegt:
‘Kom morgen of volgende week

maar terug om aangifte te doen’.
Neen, dat doet het image van de
politie geen goed.
De dienders moeten goed zichtbaar
terug op straat, niet in surveillancewagens. Meer efﬁciency, een
nationale politie en een landelijke
recherche. Den Haag moet geen
problemen gaan oplossen voor
de politie in Groningen en in
Maastricht. Dienders moeten weer
carrière kunnen maken, doorstromen naar de recherchediensten. Nu
is er onvoldoende doorstroming
waardoor politieagenten elders hun
heil zoeken. Dat is kapitaalvernietiging.”
Hij is een sterk voorstander van het
meer inzetten van agenten in burger
om zo de pakkans te vergrootten.
Uit zijn 40-jarige loopbaan geeft
hij daarvan enkele voorbeelden: “In
1980 had je op de Lijnbaan series
van inbraken. Het liep de spuigaten
uit. Met een mannetje of acht in
burger zijn we toen gaan posten en
pakten de daders op heterdaad. In
de zestiger jaren waren er erg veel
inbraken in Oud-Mathenesse. Het
vreemde was dat er altijd voor acht
uur ’s avonds werd ingebroken,
nooit daarna. Zo kon je voorspellen
wanneer er weer werd toegeslagen.
Na posten grepen agenten in burger
de dader. ‘Waarom breek je altijd
in voor 20.00 uur?’, vroegen wij.
De inbreker antwoordde: ‘Omdat
ik altijd het Journaal wil zien van
8 uur!’
Lachen
Hij vervolgt: “Zo werden door de
douane in de vijftiger jaren een

Nederlander en een Duitser aangehouden voor het smokkelen van
drie dozen vol sloffen sigaretten en
meegenomen naar de ‘Pluk maar
Kaalstraat’. Daar ontsnapte die
Duitser, een stuurman. Wij werden
gewaarschuwd, maar waar moest je
gaan zoeken?
Op intuïtie rijden wij naar het
Kleinpolderplein bij Rijksweg
13. Staat daar een vent te liften.
Vroegen wij: ‘Waar gaat de reis
naar toe?’ Zegt die vent: ‘Was?
Was sagen Sie?’ En ik zei meteen:
‘Jezus, we hebben hem!’
Met Jan Blaauw is het altijd lachen
geblazen. Vol met anekdotes.
“Destijds op Charlois was er een
dominee die een grote tuin had met
appel- en perenbomen. Die werden
constant door kwajongens uit de
buurt gejat. De dominee was het
spuugzat en zette een bord in zijn
tuin met de tekst: ‘De Heer ziet u’.
De volgende dag stond er op het
bord: ‘Jawel, maar hij verraadt ons
niet.”
En met zijn bekende pretoogjes vertelt Jan Blaauw tot slot: “Sta ik een
keer voor het stoplicht, slaat mijn
motor af. Ik weer starten en starten,
maar kreeg de motor niet aan de
praat. Begint er een automobilist
achter me te toeteren als een gek.
Ik stap uit, loop naar zijn geopende
raamportier en zeg tegen die vent:
‘Als u nu even uitstapt en onder
mijn motorkap kijkt, dan houd ik zo
lang uw toeter vast.”
De hoofdcommissaris is nog lang
niet uitverteld.
Jim Postma
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De paardenstal van
Van Gend en Loos
In de Jacob Loisstraat, tussen de Spoorsingel en de v.d. Schellingstraat, bevonden
zich de paardenstallen van de NV van Gend en Loos. De stallen, de karren (en soms
de paarden) waren voor veel kinderen uit de buurt belangrijke speelobjecten.
Schuin tegenover de paardenstal
was op de hoek van de Jacob
Loisstraat en de Nicolaas Zasstraat “De Geldersche Winkel”.
Die winkel was gespecialiseerd
in Gelderse vleeswaren, maar
verkocht ook melk, boter, kaas en
eieren. De winkelier, de heer D.
Korpershoek, was helemaal weg
van paarden. Hij had in zijn jonge
jaren als boerenarbeider met paarden gewerkt. Ook de vrouw van de
winkelier was een “paardengek”.
De koetsiers van Van Gend en
Loos moesten ’s morgens al vroeg
aan het werk, 07.00 uur! De paarden moesten, voordat ze uitreden,
worden geroskamd, ze moesten te
drinken krijgen, opgetuigd worden, enz. Maar ook de koetsiers
zelf wilden, voordat ze er met
paard en wagen op uit trokken, de
inwendige mens versterken om
hun zware dagtaak aan te kunnen.
Brood hadden ze van thuis meegenomen, maar het was wel lekker
om daarbij (’s winters) warme
of (’s zomers) gekoelde melk te
kunnen drinken. Daarvoor zorgde
de “melkboer” aan de overkant.
Hij had aluminium kannetjes waar
circa een halve liter melk in kon.
De vrouw van de melkboer zette in

de wintermaanden ’s morgens een
grote pan met verse melk op het
gasstel en wanneer een koetsier
aan z’n ontbijt begon en warme
melk wilde hebben, kocht hij een
kannetje. Nee, geen opcenten
voor het opwarmen of zo, gewoon
service. De normale prijs voor
de hoeveelheid melk. ’s Zomers
kwam de melk uit de ijskast. Met
recht een ijskast, want eind jaren
dertig, begin veertig waren er
nog maar heel weinig elektrische
koelkasten. De Geldersche winkel
had een elektrische koelkast, maar
ook een ijskast. Daarin werd de
boel koel gehouden door grote
langwerpige vierkante ijs-staven,
geleverd door de ijscentrale uit
de Gouvernestraat. De ijscentrale
reed met logge vierkante in wit en
rood gekleurde karren, getrokken
door een paard. Uit die karren
droop altijd smeltwater. Werd er
een staaf ijs bij de melkboer of de
slager afgeleverd, dan kwam de
jeugd er op af om een brok ijs te
kunnen bemachtigen en dat op te
slurpen.

ten. De kinderen van de melkboer
waren over het algemeen ook
al vroeg op. Voordat ze aan het
ontbijt gingen waren ze vaak in de
paardenstal te vinden. Even een
kijkje nemen bij de hoefsmid, of
meehelpen de paarden te drinken
te geven of helpen bij andere klusjes. Dat was aan de kinderen wel
te merken, wanneer ze na het ontbijt naar school gingen, ze roken
(stonken, zeiden de klasgenoten)
naar de paardenstal.
De paardenstal had vele voordelen voor de jeugd uit de buurt.
Wanneer je de grote deur doorging
stond je in een grote hal waarin ’s
avonds de paardenwagens ‘geparkeerd’ stonden. Rechts had je drie
stallen, waarboven de hooiopslag.
Achterin, links in de grote ruimte
was de werkplek van de hoefsmid
en daar waren ook nog ruimten
voor opslag van stro en er was
nog een stal voor een enkel paard.
Zoals gezegd een prachtige ruimte
om te spelen wanneer de baas van
de stal, meneer Wiersma, het goed
vond.

Spelen in de stal
De “Geldersche winkel” was dus
al vroeg open voor de vroege klan-

Verdwenen
Na de oorlog kwam het normale
leven weer op gang. De paar-

1988

-

2006

denstal had nog steeds aantrekkingskracht op de jeugd. Wanneer
de eerste wagens terugkeerden,
konden ze de stal inrijden. In de
stal werd dan gekeerd en de wagen
op z’n plaats gezet, nadat het
paard was uitgespannen en op stal
stond. Maar hoe meer wagens er
terugkeerden, hoe minder ruimte
er was om in de stal te keren. Dan
werden de wagens, zonder paard,
buiten gestald. De kinderen van
de melkboer verbleven vaak in de
paardenstal waar ze zich vermaakten met vrienden en vriendinnen.
Ook ’s middags vermaakten ze
zich op de paardenwagens die in

Ontruiming- en Ontstoppingsbedrijf

“HAK-KOENS”

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

Feestelijke heropening
keukenkelder
[BUFSEBHPLUPCFSBT
10% korting
PQBMMFBGEFMJOHFO
LPSUJOHHFMEUBMMFFOPQ[BUFSEBHPLUPCFS
#JOOFOXFHQMFJO ,"3PUUFSEBN
5FM  GBY
JOGP!KVOHFSIBOTOM
(FPQFOE NBBOEBHVVS EJOTEBHUNWSJKEBHVVS
[BUFSEBHVVS [POEBHVVS

• 24 uur Service.
• Ontstoppen en indien nodig vervangen van rioleringen en/of afvoeren.
• Ontruimen van woningen en/of bedrijfspanden, ook bij brandschade
( betaling in overleg met verzekeringsmaatschappij ).
• Bij wateroverlast zijn wij het geschikte adres voor het leegpompen
van uw kelder.
Tevens het speciale adres voor dakbedekking
en het ophogen van tuinpaden.
Telefoon/Fax: 010 - 2230857
Mobile
: 06 - 41692564 of 06 - 41692542

de Nicolaas Zasstraat of in de Jacob Loisstraat stonden te wachten
totdat er ruimte was om ze in de
stalling te zetten. Dan werden de
wagens door de koetsiers, daarbij
geholpen door de jeugd, de stallen
ingeduwd. Toen de paarden en de
paardenwagens door toenemend
autovervoer overbodig werden,
werden de stallen, na verbouwing
in gebruik genomen door Verkade.
Toen Verkade het gebouw verliet
kwam er een religieus genootschap in.
D. Korpershoek Dzn.

DE PIL
De Pil is deze uitgave
door omstandigheden
helaas verhinderd zijn
vaste column te schrijven. In de volgende
editie is hij weer gewoon van de partij.
Overigens kunt u al zijn columns uit het
afgelopen jaar nog eens terug lezen op de
website van De Oud-Rotterdammer,
www.deoudrotterdammer.nl

Wij maken uw auto
als nieuw van binnen
en van buiten
CONTACTADVERTENTIES
r!
aa
kl
om
Showro
vanaf

€ 49,95

Car Cleaning
SORGUN
Zwaanshals 203c
3036 KM Rotterdam
Tel. 06 - 53 11 40 77

Dame,
Wel ‘t pondje maar niet het hele
varken.
Een heer (60 jaar), niet roker,
(ont)spannend ontmoeten?
Reageer onder briefverm. 264-OR.
------------------------------------------------Hobbyist zoekt contact met volwassen dames voor een vrijblijvende
fotoserie.
Reageer onder briefverm. 265-OR.
-------------------------------------------------
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Jungerhans … wie kent het niet?
Als mijn vader familie, vrienden of kennissen op bezoek kreeg, nam hij ze steevast mee
naar het mooiste geschenkenhuis van Rotterdam; Jungerhans. Daar reisden ze met de
tram naartoe en werd, onder het genot van een kopje kofﬁe, in de winkel rond gewandeld. Waardoor mijn vader zo trots was over deze winkel is mij ontschoten, maar hij
sprak erover alsof de zaak de zijne was.
Jungerhans is al sinds 2 mei 1882
in Rotterdam gevestigd en viert volgend jaar dus het 125-jarig bestaan.
In de loop der jaren waren er ﬁlialen aan de Coolsingel, de Nieuwe

Binnenweg, de Mathenesserlaan en
zelfs buiten de regio.
Op 2 mei 1952 sloeg de 5-jarige
Anton Jungerhans de eerste paal
voor het huidige pand aan het

Binnenwegplein. Er volgde een
bouwperiode vol verrassingen; met
oude palen, een waterput en zelfs
funderingen van oude gebouwen,
die de bouw bemoeilijkten. Maar
op 24 juni 1953 kon burgemeester
Van Walsum de nieuwe zaak toch
ofﬁcieel openen. En kon mijn
vader beginnen met zijn rondleidingen voor z’n gasten. Wat zou de
man trots zijn geweest als hij had
geweten dat zijn schoondochter
sinds 1990 als verkoopster bij zijn
favoriete winkel werkte.
Zwaar weer
Jungerhans was niet alleen favoriet
bij mijn vader. In de zestiger jaren
stonden er geregeld rijen kopers
voor de deur. Het bedrijf telde toen
150 personeelsleden, zowel fulltime
als parttime. Rond de jaarwisseling
werd traditioneel een groepsfoto
gemaakt van alle medewerkers.
Die foto’s hangen nog in de winkel
aan het Binnenwegplein, maar
zouden wat mij betreft best eens in
de etalage ten toon gesteld mogen
worden.

Nostalgie alom!
De decennia na de oorlog ﬂoreerde
Jungerhans. Een teruglopende
economie, toenemende concurrentie en stijgende lasten brachten
Jungerhans eind jaren 90 in zwaar
weer. Uit bezuinigingsoverwegingen wordt de derde etage gesloten,
waar klassieke meubelen werden
verkocht en later verdween ook de
befaamde ‘Proﬁtahal’ in de kelder.
Herstel
Gelukkig lijkt het herstel in zicht.
Dankzij enkele investeerders die de
knip trokken zijn de overlevingskansen van Jungerhans aanzienlijk
toegenomen. Er is weer prachtig
Delfts Blauw te koop, evenals een
schitterende collectie Swarovski
kristal. Zelfs de kelder wordt 7
oktober heropend en gaat weer
meedraaien in de verkoopactiviteiten. Stilaan herovert Jungerhans
zijn plekje als het meest vooraanstaande geschenkenhuis met een
voortreffelijke bruidsservice.
Echte Rotterdammers zullen hier
ongetwijfeld blij mee zijn. Ik in
elk geval wel. Binnenkort krijg ik
vrienden uit Spanje te logeren en, u
raadt het, ik zal ze met gepaste trots
rondleiden (nog even zonder kofﬁe)
door deze oer-Rotterdamse winkel.
R.P. Kanaar

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

Over het stadhuis aan de Coolsingel
Omstreeks 1950 begint op
een aantal plekken in Rotterdam 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 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

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

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
een plechtige harde stem roept:
“Ga bij mijn voeten vandaan”.
Even later lopen zij met een

glimlach verder als blijkt dat een
straatjochie deze indrukwekkende
uitspraak heeft gedaan, 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 uit maakte 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

Vrijwilligers
en mantelzorgers
voordelig naar
het theater
Vrijwilligers en mantelzorgers van
Marktplaats Vrijwillige Zorg, een
Rotterdams project dat vraag en
aanbod op het gebied van vrijwillige
inzet in de thuissituatie bij elkaar
brengt, kunnen ook in het seizoen
2006-2007 voordelig naar het
theater. Tot en met juni 2007 kunnen
zij iedere maand naar een concert
of voorstelling, waarbij de korting
soms oploopt tot wel vijftig procent.
Najaar 2004 is Marktplaats Vrijwillige Zorg een samenwerkingsverband aangegaan met enkele Rotterdamse culturele instellingen (RO
theater, Scapino Ballet en Concertgebouw de Doelen). Zorgvrijwilligers en mantelzorgers, betrokken bij
één van de aangesloten organisaties
van Marktplaats Vrijwillige Zorg,
kunnen daardoor voordelig uiteenlopende voorstellingen en concerten
bezoeken. Marktplaats Vrijwillige
Zorg, een project van CVD Stap,
beoogt zo aandacht te geven aan
vrijwilligers en mantelzorgers en ze
te belonen voor hun inzet.
Dat het samenwerkingsverband
een groot succes is, staat als een
paal boven water. Sinds de eerste
voorstelling, in het najaar van 2004
(Pygmalion), stromen de aanmeldingen van enthousiaste vrijwilligers en
mantelzorgers binnen. “In maart dit
jaar mochten we zelfs de duizendste
bezoeker huldigen”, vertelt Tanja
Versteeg, projectleider Marktplaats
Vrijwillige Zorg.
“We denken dat deze extra waardering ook dit jaar een groot succes
wordt. Toch kunnen we het niet
vaak genoeg zeggen: Word vrijwilliger via Marktplaats Vrijwillige
Zorg. We hebben nog genoeg leuke
vacatures en je kunt voordelig naar
een voorstelling”, aldus een enthousiaste Versteeg.
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Binneweg Kozijnen

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing

‘Werking is wonderbaarlijk’
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De wetenschap maakt dan ook telkens
nieuwe vorderingen die alom verbazing wekken. Dit laatste deed Leonie de Visser
van de firma Sovaat Medical; al 31 jaar actief in de alternatieve geneeswijze en
sinds 15 jaar bezig met de ontwikkeling van het apparaat RT-220. Dit is inmiddels
operationeel. Het valt niet mee om het wantrouwen dat medici bij elke nieuwe
vinding hebben weg te nemen. Vandaar dit artikel over Sovaat Medical en de RT-220,
omdat hart- en vaatziekten nog altijd doodsoorzaak nummer één zijn in ons land.
Hoe eerder daar verandering in gebracht kan worden, hoe beter het is.

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.

Leonie de Visser komt uit
Hoogvliet. In haar praktijk voor
alternatieve geneeswijzen maakt
ze gebruik van behandelingsmethoden die gebaseerd zijn op
gecombineerde geluidsgolven
en magneetvelden. Vijftien jaar
geleden ben ik aan een apparaat daarvoor gaan werken;
inmiddels is het zesde model
gereed en zijn er patenten
verleend op de apparatuur. De
beide technieken vullen elkaar
aan. Het is een pijnloze en zeer
patiëntvriendelijke behandelwijze, die ook nog eens prima
resultaten geeft. Amputaties en
gangreen zijn ermee te voorkomen, vaatvernauwingen worden
verminderd of zelfs opgeheven.
Het principe van de RT-220
(resonantietherapie) komt in het
kort gezegd neer op het via de
voetzolen in het lichaam brengen van geluidsgolven, gecombineerd met magneetvelden van
een speciﬁeke frequentie. De
patiënt ligt daarbij ontspannen
achterover. De geluidsgolven
dringen via de huid in het
lichaam en stijgen zelfs door
tot het hoofd. De lichaamsvloeistoffen en het weefsel dienen
daarbij als geleider voor de geluidsgolven. Waar de resonantie
(plaats van een vaatvernauwing)
optreedt, geven de trillingen
hun energie af. De energieoverdracht resulteert in de geleidelijke afname van de vernauwing.

De RT-220 is inmiddels een
mobiel apparaat dat op een
gewone wandcontactdoos kan
worden aangesloten. Standaard
duurt een behandeling ongeveer
20 minuten
Testresultaten en
onderzoeken
Op het ogenblik wordt er een
groot klinisch onderzoek opgezet in Berlijn met dr. Ragg. Deze
arts had tot voor kort zelf ook
knieklachten, maar na nog geen
10 minuten aan het apparaat
te hebben gezeten, mompelde
hij: ‘es geht’. Een paar weken
later klom hij in de bergen
zonder een centje pijn. Bij de
eerste testen met het apparaat
rapporteerde hij dat een patiënt
van hem die al 6 maanden plat
op bed lag, binnen 3 weken
weer kon lopen. ‘Dit soort geluiden horen wij aan de lopende
band,’ aldus mevrouw de Visser. ‘Wij hebben verschillende
mensen geholpen die al jaren
klachten hadden en voor een
beenamputatie in aanmerking
kwamen, die na een kuur van
RT-220 hebben ondergaan, hun
been konden behouden. Een
van onze eerste patiënten, dhr.
Paasse uit Soest, 83 jaar, had
15 jaar geleden nog maar kort
te leven. Deze man geniet nu
volop van het leven. Hij loopt,
ﬁets en rijdt in zijn auto weer
overal naar toe.

Sovaat Medical werkt met een
aantal artsen en een internist
samen
Bij welke klachten?
De resonantie Therapie kan
gebruikt worden bij bloedvatvernauwing.
Symptomen hiervan zijn onder
andere chronische pijn in armen
en/of benen, koude voeten en
ledematen, zwart-blauwe en
bleke voeten en/of handen,
kramp, vermoeide benen bij het
lopen, niet genezende wonden
(diabetici), duizeligheid, oorsuizing en concentratiestoornissen, pijn in de hartstreek. De
therapie blijkt echter ook te
werken bij gewichts-, spieren zenuwaandoeningen,
kneuzingen en sportblessures,
moeilijk geneesbare botfracturen, reuma. Het streven van
Leonie de Visser is dat iedereen
gebruik kan maken van deze
patiëntvriendelijke therapie.
Alleen thuisbehandelingen.
Tevens diverse andere
therapie behandelingen
mogelijk voor overige
klachten.
Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl
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In het spionnetje
Dit is een spionnetje waar het goede en het foute elkaar afwisselen. Spionneur maakt
(regelmatig?) een foutje, maar wil dat zo snel mogelijk recht zetten. Ook zie ik soms foute
dingen, die bij nader inzien best goed kunnen zijn. Fout is bijvoorbeeld de gedachte, dat
ik bij het tikken van deze woorden tégen de 2de oktober zit aan te kijken. De chirurgen
in Dijkzigt scherpen hun messen en wachten op mijn komst. Goed is echter, dat u bij het
lezen van deze woorden weet, dat voor mij de boel achter de rug is. Goed is ook de aandacht die ik de afgelopen veertien dagen van De Oud Rotterdammer-lezers kreeg en die
mij sterkte wensten voor de ingreep.
Fouter dan fout is om iemand
van deze kant te laten schrijven
over de overkant. ’t Is net zo erg,
wanneer iemand van de overkant
over deze kant schrijft.
In het laatste spionnetje werd
over de Carnisse Kerksingel
gesproken. Natuurlijk moest
dat de Charloisse Kerksingel
zijn! Buslijn 50 werd door mij
op de route Breeweg – Centraal
Station (nz) gezet. Fout…fout…
fout! Er had uiteraard buslijn 52
moeten staan.
Fout heeft Ruud Glimmerveen
het, die de bus op de Bree zijn
begin/eindpunt wil laten hebben.
Volgens deze Delfshavenaar
loopt de Bree vanaf de Groene
Hilledijk naar het Breeplein;
tot de luchtbrug heet het dan
Breeweg.
Goed waren echter de vele
schriftelijke, email en telefonische reacties die binnenkwamen
bij DOR. Deze reacties hebben
voor de correctie gezorgd.
Ook goed was om te publiceren,
dat ik me had laten inspireren
door de ‘zuid-boekjes’ van
deskundige Rein Wolters. Fout
was echter, om na te laten even
aan Rein te vragen of ik foto’s
uit zijn grote verzameling mocht
plaatsen.
Niet zo fout, maar bijzonder goed
was het prettige telefoontje dat ik
had met Thea Mosch-Luckerath.
Zij is de weduwe van HAL-fotograaf Hans Mosch, dé maker van
de foto met twee sleepboten en

de Nieuw Amsterdam.
Thea beheert de
(foto)nalatenschap van haar overleden man en herkende een aantal
weken geleden in dit blad direct
de foto van hem. Zij vertelde me
enthousiast over de (emotionele
en artistieke) waarde die deze
exclusieve HAL-fotoverzameling
heeft. Met een adres en telefoonnummer extra in m’n agenda zeiden we gedag tegen elkaar. Voor
HAL-foto’s weet DOR waar-ie
moet zijn.

had, tweelingzus van Cornelia.
Beide dames zouden nu rond de
66 jaar moeten zijn.
Met name Arie Boogaard is
nieuwsgierig naar de huidige
adresgegevens van beide dames:
“Het meisje achterop uw ﬁets
noemde u Davie, wonende
Schoonderloostraat. Nou wil het
geval, ik ben bezig met een reünie
en ben op zoek naar Davida en
Cornelia de Deugd. Davida liet
zich ook Davie noemen; is het die
Davie en weet u haar woonplaats?

Reünie
Mijn verhaaltje over Davie uit de
Schoonderloostraat leverde bij
sommige lezers direct herinneringen op. Zij twijfelden er niet aan,
dat ik het over Davida de Deugd

Ik ben een oud-Rotterdammer,
zelf woonde ik op het Heiman
Dullaertplein; ons huis stond op
de hol naar de Schoonderloostraat
(arieboogaard@hotmail.com).
Bert Leening uit Apeldoorn ging

door Aad van der Struijs

nog een stapje verder en stuurde
drie foto’s van ene Davie “die ik
wel zou bedoelen”. Bij ’t bekijken
van de foto’s moet ik Bert gelijk
geven: ’t is de Davie die ik ‘mijn’
meisje mocht noemen. Duidelijk
is, dat ik toen al een goede smaak
had! Of dit ook voor Davie gold,
kan ik misschien nog een keer
vragen. “t Is jammer dat die 6 x
9 Kodakjes geen vlijmscherpe
foto’s opleverden.
Niet zo lang geleden ging mijn
telefoon. Aan de andere kant
van de lijn zat ene Cor Lefel uit
het Australische Melbourne. Hij
vertelde, dat hij in Australië het
maandblad Dutch Courier uitgeeft; een volledige kleuruitgave
in de Nederlandse en Engelse taal.
Door zijn lezers was hij op De
Oud Rotterdammer geattendeerd
en hij vond een vorm van samenwerking niet verwerpelijk. Eerder
had hij met de initiatiefnemer
van deze krant gesproken (Fred
Wallast) en die had zeker ook de
deur niet dichtgegooid. Ik zegde
mijn medewerking toe en begin
september viel de 32 pagina’s

dikke krant in mijn bus.
Direct op pagina 2 zag ik iets
heel bekends (ja, natuurlijk had ik
Beatrix in kleur op de voorpagina
ook herkend); het was een artikeltje en verantwoording over uw en
mijn krant. Toen ik het las, was ik
trots! Maar ook blij en tevreden.
De Oud Rotterdammer van
vandaag is de eerste uitgave van
het tweede levensjaar. Binnen 52
weken heeft Fred Wallast ‘een
droom’ van hem weten te realiseren tot een Rotterdamse tweewekelijkse krant in een oplage
van 80.000 exemplaren. Het is
een krant, die niet alleen in onze
(Rijnmond)regio, maar ook in het
buitenland op de kaart staat. Geemigreerde Rotterdammers weten
via Internet de krant te vinden;
vaak nemen ze daar bovenop een
postabonnement.
Fred, van harte!
Dank je dat ik ongestoord en
ongecensureerd in het spionnetje
mag blijven kijken. Da’s eigenlijk wel logisch: ik heb altijd
(on)gelijk!
Spionneur
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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.

Reünie 1e Gijsingstraat
In verband met een reünie in november 2006
zoeken wij nog een aantal vrienden die van 1940
tot 1960 met elkaar optrokken. We hopen hen
via deze oproep te bereiken.
De ontbrekende vrienden zijn; Annie en Riet
Augustein, Cor Coppens, Sjors van Dongen,
Wil van Dijk, Piet en Sjaan Engelbracht, Jaap
Hoogstad, Bep Jochems, Hans en Piet Lokermans, Leo en Reinier Lops, Annie Lusdonk, Wim
Niewenhuizen, Jos Kafoe, Mennie Prins, Jan
Schoots, Jan van der Spek, Jan, Nellie en Piet
Ulop, Annie van Veen, Janna en Riek van der
Velde, Harrie Vonk en Piet Wurts.
Thom J. Zegers
Osseweistraat 114
3023DD Rotterdam
Tel.010-2763705
E-mail; t.j.zegers@hetnet.nl
------------------------------------------------------Rehobothschool
In de jaren 1954-1960 zaten wij op verschillende
scholen in Zuidwijk onder de vlag van de Rehobothschool met bovenmeester Wander. Op o.m.
de Vaerhorst, de Schere, de Keijenburg en ook
nog op een noodschooltje aan de Larenkamp. De
meeste leerlingen van toen zijn nu bijeen, maar
we missen er nog een paar die we tijdens een
reünie er wel bij willen hebben. We zoeken nog
naar Hannie Dalebout, geb.datum 4-12-1947
en woonde toen op Maldenburg 41. Willie van
Dalen, geb.datum 15-8-1947 en woonde toen op
Lokhorst 7. Betteke Stuifzand, geb.datum 10-31948 en woonde toen op Heienkamp 3. Yvonne
Stuifzand, geb.datum 3-9-1946 en woonde toen
op Heienkamp 3. Verder zoeken we nog Ineke
van Egmond en Ineke Zoeteman waarvan nadere
gegevens ontbreken. Als laatste zoeken we Eddie
van Schaik wiens vader een sigaren/sigarettenwinkel dreef mogelijk aan de Nederhorst, de
Slinge, de Keijenburg of elders in Zuidwijk.
Als u iets weet gaarne reacties aan:
Gerard Voogt
010-4026772 (7.30-15.00)
06-16378584 (hele dag)
E-post:g.voogt@dzh.rws.minvenw.nl
------------------------------------------------------Een onvergetelijke middag
Ergens in 1936 of ’37 stonden mijn vader en ik
op de Meent/hoek Pannekoekstraat te wachten
op een optocht of zoiets, vanuit de richting van
de Coolsingel.
Aan de overkant van de Meent stonden afbraakpanden, sommige al gesloopt. Terwijl wij daar
wachtten, brak er brand uit; vlammen en dikke
rookwolken.
Even later kwam de optocht eraan; bereden
politie voorop. De paarden schrokken hevig van
de brand, steigerden en er sloeg er zelfs één op
hol. De brandweer kwam snel, met zo’n lange
ladderwagen en de brandweerlieden ernaast
hollend. Daarbij kwam een van hen ten val en
belandde onder de wielen, zodat er ook nog een
ziekenwagen aan te pas moest komen.
Alles bij elkaar om nooit te vergeten, maar wat
voor optocht het was, is mij volledig ontschoten.
Misschien is er nog een lezer die zich dit voorval
ook kan herinneren.
Piem van Wijngaarden-Aukes
Kipstraat 221, Rotterdam

Aad Braber
Ik ben al lang tevergeefs op zoek naar een oude
kameraad. Als ik hem via De Oud-Rotterdammer
niet kan vinden, lukt het nergens meer.
Ik zoek de in Rotterdam geboren en getogen
Aad Braber, geboren in 1924. In de jaren ‘45/’55
voer hij als hofmeester voor de rederij Muller &
Zoon op de Vrijburgh en de Domburg. Familie
en kennissen die hem hebben gekend, worden
verzocht contact op te nemen met H. Panke, tel.
010-4128428 of, bij geen gehoor, met 0049202-714982.
H. Panke
Schiedamsedijk 76b
3011 EL Rotterdam
-----------------------------------------------------Brug
Ik zoek informatie over een brug in het centrum
van Rotterdam, die in de oorlog is verwoest.
Het bijzondere van deze brug was dat, als er
een boot onder door moest, de voetgangers
trapsgewijs de brug over moesten.
Ik hoop dat er lezers zijn die mij hierover meer
kunnen vertellen of er misschien zelfs nog een
foto van hebben.
J.J. van der Wel
Kennemerland 31
7325 ZG Apeldoorn
j.v.d.wel5@kpnplanet.nl
-----------------------------------------------------Eendrachtstraat
Wat een geweldig idee, die reünie in de Schotse
kerk op 7 oktober. Ook de bewoners van de
Kortenaerstraat, van Brakelstraat en Schiedamsesingel zijn uitgenodigd. Mis deze kans niet!
Het is fantastisch elkaar na zoveel jaren terug
te zien. Er zijn zóveel herinneringen. De avond
begint om 19.30 uur
Dus geef je snel op:
Lucybub49@hotmail.com of 0181-636714.
-----------------------------------------------------Oproepje
Wij zijn twee zussen en zoeken onze halfbroer,
van wiens bestaan wij pas sinds kort op de
hoogte zijn.
Hij is geboren tussen 1947 en 1949 uit een
buitenechtelijke relatie van onze (overleden)
vader Martin Jansen, geboren in 1916 en
indertijd wonende in de
Kleijnstraat in Rotterdam-Delfshaven. Hij
werkte in die periode als chauffeur bij Jamin of
bij de Gulf. Over de moeder van onze halfbroer
weten we niets. Ook zijn ons geen namen
bekend.
Het schijnt dat meerdere buurtbewoners van
toen, wellicht ook uit de Spanjaardstraat, van
deze affaire op de hoogte waren en zich er misschien nog iets van kunnen herinneren.
Zelf tasten we volledig in het duister, dus elke
tip is welkom.
Reacties graag op tel.nr. 010-5017045 of
0180-411499.
email: agnesaliet@hotmail.com

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
Barendrechtcentrum
Zorgcentrum Borgstede
Marjoleinlaan
BarendrechtCarnisselande
Dienstencentrum
Waterpoort
Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
Avenue Carnisse 95
Albert Heijn
Carnisse Veste
Primera
Carnisse Veste
Hans Anders
Carnisse Veste
Ridderkerk
Bibliotheek Ridderkerk
St Jorisplein 77

Bibliotheek
Reyerweg 62
Bibliotheek
Maaslaan 2
Boekhandel Sanders
Amerstraat 18
Drogisterij A. Flach
Dillenburgplein 12
Super De Boer
Ridderhof 72
Super De Boer
Vlietplein 191
Super De Boer
Dillenburgplein 5
Gemeentehuis Ridderkerk
Koningsplein 1
Zevenhuizen
Bibliotheek Zevenhuizen
Dorpsstraat
C 1000
Dorpsstraat 129
De Zevenster
Leliestraat 3
Dierenkliniek
Zuidplasweg 1a
Schiedam
Bibliotheek Schiedam
Stadserf 1
Bibliotheek
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
Hoek v. Holland
Wijkcentrum De Hoekstee
Mercatorweg 50
Overige
Bibliotheek
Hendrik-Ido-Ambacht
Hoge Kade 52
Bruna
HI Ambacht
WC De Schoof
Bibliotheek Barendrecht
Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34

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

De Oud

Colofon

Heerlijkheid Schoonderloo
Op 11 oktober is er een reünie voor leerlingen van het schooljaar 1951/’52 van de Heerlijkheid Schoonderlooschool. Wij missen nog enkele klasgenoten en hopen dat wij ze via dit oproepje kunnen bereiken.
Weet u de woon- of verblijfplaats van hen, of herkent u zich op de foto, laat het mij dan even weten. We
zoeken nog naar:
Yvonne Peters, Bep Smits, David van de Berg, Pim de Smit, Hans Verschoor, Aartje van Gelder, Gerrit van
de Windt, Annie Reis, Michel van Erkel, Davida de Deugd, Cornelia de Deugd, Peter Kramer, Kees Dol en
Gerda de Boer.
Arie Boogaard, Bertus Aafjeshove 46, 3437 JN Nieuwegein, 030-6032422

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 37
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
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Ben Rietveldt, Tel: 06 – 23 66 24 12
T.G. Louwen, Tel: 06 – 13 53 50 58
Redactie:
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Fred Wallast Bedrijfscommunicatie neemt bij de vervaardiging van De
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Hid Hero Hiem; wat een genot!

Telefoon: 0515-575299
email: hotelhidherohiem@home.nl
www.hotelhidherohiem.nl

Een krant uitgeven is een intensief karwei. In het eerste jaar moesten werkelijk alle
zeilen bijgezet worden om de krant goed op de been te krijgen en vakantie was er niet
bij. Dus was ik, na dat eerste jaar en alle commotie rond het verjaardagsfeest in De
Kuip, hard toe aan een paar daagjes uitblazen. De keuze viel op Friesland, waar we in
Bolsward een aantrekkelijk hotelletje vonden. Op z’n Fries Hid Hero Hiem geheten, wat
zoveel betekent als Huis van Hid Hero, de stichtster van het weeshuis.
We arriveerden na een kleine twee
uur rijden bij het hotel en werden
zeer aangenaam verrast. Hid Hero
Hiem bleek een voormalig weeshuis
dat was gepromoveerd tot historisch
monument. Meteen bij binnenkomst
werden we getroffen door de aparte
sfeer en toen we de kamer zagen
waren we meteen verkocht. De
kamer bleek een compleet appartement, met een aparte woonkamer,
bad- en slaapkamer, helemaal in
oude stijl ingericht, maar voorzien
van alle moderne comfort. Inclusief
een magnetron, maar die is het hele
verblijf onaangeroerd gebleven,
want de keuken in het eigen restaurant bleek zo goed, dat de gedachte
aan een magnetronmaaltijd geen

moment bij ons opkwam.
Hoewel het hotel aan de rand
van het centrum van Bolsward is
gelegen, was er van overlast geen
sprake. Het was heerlijk rustig en
we konden ongestoord genieten van
de prachtige rustieke binnentuin
met zitjes en appelbomen.
Verkennen
Bolsward zelf is een schitterend
oud plaatsje met een gezellige
winkelstraat in het centrum, maar
natuurlijk hebben we uitgebreid de
omgeving verkend. Op de ﬁets keken we onze ogen uit in de leukste
plaatsjes als Hindeloopen, Stavoren
en IJlst. Eigenlijk is Friesland één
groot open luchtmuseum. En zo,

net buiten het seizoen, is het overal
heerlijk rustig.
Na een dag in de buitenlucht
smaakte het diner overheerlijk en
konden we echt genieten dankzij de
meer dan vriendelijke, zeer behulpzame bediening.
Als rechtgeaard uitgever kon ik
het natuurlijk niet laten met de
hotelier te praten over zijn nering
en toen hij hoorde dat ik een krant
in Rotterdam uitgaf die deze week
precies een jaar bestaat, bood hij
spontaan aan bij wijze van verjaardagsgeschenk iets te doen voor de
lezers van De Oud-Rotterdammer.
Vandaar dat we deze week voor
de fanatieke puzzelaars van onze
krant een extra mooie hoofdprijs

aanrader, temeer daar er ook nog
eens alleszins redelijke prijzen gerekend worden.

hebben in de vorm van een arrangement voor twee personen in
hotel Hid Hero Hiem. Mocht u niet
de gelukkige winnaar worden van
deze prachtige prijs, dan blijft dit
bijzondere hotel toch een absolute

Fred Wallast

Puzzel mee en win !!!
De Oud-Rotterdammer bestaat precies één jaar en dus beginnen we in deze krant aan een
nieuw puzzeljaar. Dat doen we meteen met een mooie knaller om onze verjaardag ook voor de
lezers een feestelijk tintje te geven. Naast de gebruikelijke prijzen hebben we dit keer namelijk
een fantastische hoofdprijs;
een heerlijk arrangement voor twee personen in het prachtige Friese
hotel Hid Hero Hiem, waar u twee nachtjes verblijft en kunt genieten van de sfeer en
mooie plaatsjes in de omgeving.

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 12 OKTOBER 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 puzzel in de krant van 19 september bevatte helaas een foutje, waarvoor onze excuses. Veel
lezers wezen ons hier op, maar dat belette hen niet de juiste oplossing te vinden, die luidde;
Rotterdam, een veilige haven. En geen ‘veilige stad’, zoals sommige inzenders dachten. De
winnaars van deze puzzel zijn:
F.F. Elbers, Sliedrecht
J. Voorbergen, Pernis
W. Middeldorp, Hendrik Ido Ambacht
J.C. Gardenier, Oostvoorne
C.G. van Kersen,Schiedam
P.J.M. Brien, Krimpen aan den IJssel
Aart Versteeg, Oosterhout
A. van de Heuvel, Barendrecht
E. Hulsman, Maassluis
A. Halter, Ridderkerk
Horizontaal
1. wiskundig lichaam; 7. zo klein mogelijk of uiterst klein; 13. nieuw (in samenstelling); 14.
land in Azië; 16. hulzen van gedorste korenaren; 17. kopie (prent); 20. steensoort; 21. vrouwelijk beroep; 23. scheepstouw; 24. Europeaan; 26. heuvel van fijn zand; 28. loot (stek); 29.
bekend kinderspeelgoed; 31. muzieknoot; 33. royal navy (afk.); 34. familietwist; 35. familielid;
37. vrouwelijk roofdier; 40. sterk ijzerhoudende grondsoort; 41. niet parkeren (afk.); 43.
meisjesnaam; 45. mannelijk dier; 46. gard; 47. persoonlijk voornaamwoord; 48. roemen; 50.
familielid; 52. selenum (afk.); 53. weg met bomen; 55. onroerende goederen (afk.); 56. vrijage (verloving); 57. Amsterdams peil (afk.); 58. pret (gein); 60. eminentie (afk.); 61. karaat
(afk.); 62. mep; 64. drietenige luiaard; 65. gehoororgaan; 67. toiletartikel; 69. Europa (afk.);
71. natrium (scheik.afk.); 72. halsboord; 73. voorbeeld (pasvorm); 75. tuimeling; 77. betrekking; 79. voortgezette opleiding (afk.); 80. rivier in Friesland; 82. lang zwaar stuk hout; 84.
deel van jaar (afk.); 85. wandelhoofd; 87. mond (gezicht); 89. rivier in Engeland; 90. munteenheid in Indonesië; 92. deel van etmaal; 94. slijk (drek); 96. kippenloop; 97. netvleugelig
insekt; 99. vreemde muntsoort; 100. saai (monotoon); 101. uit kamwol gesponnen garen.
Verticaal
1. graafmachine; 2. blauwe kleurstof; 3. aanzien (faam); 4. brandstof; 5. maanstand (afk.);
6. maalstroom; 7. dienstbode; 8. dierengeluid; 9. interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 10.
niet wild (getemd); 11. sterk gevoel van weerzin; 12. plaats in Gelderland; 15. muzieknoot;
18. sprookjesfiguur; 19. zoen; 21. deel van gelaat; 22. internationaal (afk.); 25. borstbeen;
27. asvaas; 30. toegankelijk; 32. wandeldek op passagiersschepen; 34. een groot aantal;
36. aluminium (afk.); 38. getijde; 39. persoonlijk voornaamwoord; 40. int. vliegtuigkenteken
België; 42. buit van een roofdier; 44. werp- of steekwapen; 46. interest; 47. land in Azië; 49. ik
(Lat.); 51. ledemaat; 52. baardje; 54. paling; 58. internationaal feestelijk padvinderskamp; 59.
salaris; 62. schaaldier; 63. voertuigen opstellen op een aangewezen plaats; 66. oosterlengte
(afk.); 67. boksterm (afk.); 68. mobiele eenheid (afk.); 70. ultra-violet (afk.); 72. in elkaar
gevouwen vellen als deel van een boek; 73. uitgeput; 74. jongensnaam; 76. trap; 78. algemene kiosk onderneming (afk.); 79. over (langs); 81. rivier in Utrecht; 83. watering; 85. personage uit Sesamstraat; 86. grof (hard); 87. eetlust; 88. toonbank (tapkast); 91. hoofddeksel;
93. universiteits-bibliotheek (afk.); 95. spoedig; 97. Chinese rekenmunt. 98. muzieknoot.
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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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Speciaal voor de lezers van

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol Niet naar een bejaarden- of verpleeghuis?
berichten over de dienstverlening van Humanitas, over Dan hebben wij een goed alternatief!
het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Aan de Varnasingel (Oosterflank) wachten prachtige
tweekamerappartementen
op u. Met een uitstekend restaurant, een mooie tuin met
terras, een fysiotherapeut en
alle zorg, tot en met verpleeghuiszorg, die u eventueel nodig heeft. Prijs: gerenoveerd
ca. € 135.000,- k.k. OngereWilt u inlichtingen over de (huur- of koop) woningen van Hu- noveerd: ca. € 125.000,- k.k.
manitas, de dagopvang, de dagbehandeling, de restaurants, Complex De Oosterwiek, Resde fysiotherapie, de ergotherapie, het herinneringsmuseum, taurant ‘De Bezige Bij’. Inlichde wandschilderingen of heeft u een andere vraag?
tingen bij NVM-makelaar Kok
Bel Oetske of André: 010 - 461 53 47.
010 - 418 11 08. Huren kan

ook, ca. € 670,- p.m., inclusief
service en warmte. Ook in de
Prinsenwiek (Prins Alexander)
met restaurant ‘De Prins Pinguïn’ zijn nog huurwoningen
beschikbaar. De huurprijs is
ca. € 640,- inclusief service en
warmte. In de Nancy Zeelenbergflat in Charlois (met restaurant ‘De Gevlekte Giraf’)
kunt u zelfs al huren voor ca. €
430,-, eveneens inclusief! Inlichtingen voor alle huurwoningen: PWS Team Humanitas 010 - 750 67 00.

Weleens stoelen gemat, oude TV’s gepolitoerd, fineer gerepareerd,
oude boeken geconserveerd of suppoost/rondleider geweest?
Toon bij Humanitas als vrijwilliger uw kunsten!

Kijk Humanitas-TV!

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.

Het Reminiscentiemuseum
waarover wij al eerder schreven, opent een dezer dagen
zijn poorten voor een breed
publiek. Het winkeltje, de
woonkamers (ca. 1930 en
1960), de slaapkamers met
kinderspeelgoed en schoolbanken, de schuur en de
keukens (1920, 1940 en
1960) zijn ingericht. Met de
ontwikkeling van dit herinneringsmuseum Humanitas-Akropolis zijn we er nog
niet. Humanitas is van plan
om binnen een jaar in een
aantal complexen ‘satellietmusea’ te openen. Deze dependances van het Reminiscentiemuseum
zullen
(waarschijnlijk) niet de omvang hebben van het museum in Humanitas-Akropolis,
maar zullen ook een goed
beeld geven van gebruiksvoorwerpen, woninginrichting en gereedschappen uit
de vorige eeuw.
Deze voorwerpen, boeken,
tijdschriften, kleding en gereedschappen zijn in groten

getale door bewoners en medewerkers van Humanitas bijeengebracht.
Van
rommelmarkten,
antiquairs, kringloopwinkels en
musea hebben
wij ook de nodige – materiële – hulp gekregen ter aanvulling van de collectie. Waar
Humanitas nu behoefte aan
heeft zijn mensen die zich als
vrijwilliger een paar uur per
week of per maand willen inzetten als suppoost of rondleider m/v. Als u twee rechterhanden heeft bent u ook welkom als restaurateur van de
collectie. Hierbij kunt u denken aan stoelen matten of
opnieuw singelen en bekleden van stoelen, politoeren
van oude radio’s en televisies,
repareren van bladderend fineer, conserveren van oude
boeken en tijdschriften, pendules en klokken weer aan de
praat krijgen, enzovoorts.

Eind oktober houdt het Reminiscentiemuseum
een
open dag voor belangstellende vrijwilligers waar u vragen
kunt stellen, informatie kunt
krijgen en u een indruk kunt
krijgen van de atelier- en
werkruimten. Ook zullen wij
een aantal voorbeelden tonen van zaken die reparatieof restauratie nodig hebben.
Mocht u zin, tijd en kennis
van zaken hebben of wilt u
nadere informatie, dan kunt
u bellen met de conservatrice van het Reminiscentiemuseum Humanitas-Akropolis,
mevrouw Inez van den Dobbelsteen: 010 – 461 53 47 of
461 53 49.

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64
Email: info@humanitas-rt.nl
Web: www.humanitas.nu

HumanitasTV, met
Humanitas heeft altijd plaats
voor ziekenverzorgenden en
o.a. reportages van
verpleegkundigen
evenementen en activitei(fulltime of parttime)
ten van binnen en buiten
Telefoon
010 - 461 53 47
onze 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 een verpleeghuis wonen zoals thuis?
Kleinschalig wonen in Humanitas Hannie Dekhuijzen
maakt het mogelijk!
Wonen in een verpleeghuis was jaren geleden
synoniem met een ziekmakende ziekenhuissfeer, witte zusters en
stalen bedden op slaapzalen waarin verpleging centraal stond.
Met het verkleinen van
woongroepen, het gebruik maken van slaapkamers voor een, twee
of vier personen en een
gericht aanbod van activiteiten trad in verpleeghuis Hannie Dekhuijzen
al verbetering op in de leefen woonsituatie van, met name demente, ouderen. In dit
verpleeghuis voor psychogeriatrische cliënten wil men
echter veel verder. Binnen het
kader van de visie van Humanitas en met name de uitgangspunten ‘use it or lose it’
en de ‘ja-cultuur’ gaan we
overstappen naar kleinschalig wonen, zoals thuis. Dat betekent dat bewoners straks
ook werkelijk samen wonen
en leven ‘zoals thuis’, in groepjes ter grootte van een gezin
uit hun jeugd: zes personen.
Activiteiten uit het dagelijks
leven, zoals eten klaarmaken,

stofzuigen of boodschappen doen, hebben een positieve invloed op het welbevinden van deze groep
cliënten. Ook organiseren
we een vorm van ‘verenigingsleven’ zoals men dat
vroeger gewend was.
Naast een woonkamer annex keuken voor gezamenlijk gebruik, heeft elke bewoner dan natuurlijk wel de
beschikking over een eigen
zit-/slaapkamer en een badkamer met toilet.
Inmiddels zijn er plannen
om ook in andere Humanitasvestigingen te komen
tot kleinschalige leefvormen.

