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Het is weer Sinterklaastijd!
De Sinterklaastijd staat weer voor
de deur. Hier en daar kom je in een
etalage een enkele Zwarte Piet tegen
en soms een verdwaald pakje. Het
lijkt wel of de winkelier zich plotseling herinnert dat de Sint binnenkort
weer zijn verjaardag komt vieren. En
dan maar snel wat Sinterklaasversieringen in de bestaande etalage
zet. Zo van: “Oh ja, dat is waar ook.”
In mijn herinnering was dat vroeger
toch heel anders.
Ik woonde in de Vliegerstraat, een zijstraat van
de Heemraadsingel en de Claes de Vrieselaan.
De tijd voor 5 december was altijd heel spannend. Mijn moeder en mijn oma, die boven ons
woonde, waren al enige weken in de weer met
het kopen van cadeautjes. Die werden overal
verstopt, zodat we ze niet voortijdig zouden
zien. Mijn moeder verstopte ze soms zo goed dat
ze pas met de grote schoonmaak in het voorjaar
weer tevoorschijn kwamen.
Het begon eigenlijk allemaal met de intocht
van Sinterklaas, die naar mijn idee veel groter,
mooier en leuker was dan tegenwoordig. Natuurlijk werden we als kinderen helemaal in de
stemming gebracht en misschien ook een beetje
bang gemaakt op de kleuterschool. Ik heb, denk
ik, heel wat Sinterklaastekeningen en Zwarte
Pietjes van wc-rolletjes gemaakt. Was het niet
op de kleuterschool dan wel toen mijn kinderen
klein waren.
Etalage
Op woensdagmiddagen ging ik vaak met mijn
moeder naar de stad. We liepen over de Nieuwe
en Oude Binnenweg naar de Coolsingel. De
meeste winkels waren speciaal voor de gelegenheid van een ‘Sinterklaasetalage’ voorzien. Mooi
ingepakte pakjes, Zwarte Pieten en Sinterklazen
sierden de etalages. Bij Jamin lagen de suikerbeesten, fondantharten, kikkers en chocoladesigaretten in de vitrines. Bij speelgoedwinkel
Terpstra op de Nieuwe Binnenweg heb ik heel
wat keren voor de winkelruit gestaan, begerig
kijkend naar al het moois dat je daar kon kopen.
Er was zoveel te zien dat ik eigenlijk niet wist
wat ik op mijn verlanglijstje moest zetten.
Kennelijk was er in die tijd ook zoiets als een
koopavond. Ik herinner me tenminste dat we in
het donker voor de meer dan feestelijke etalages
van de Bijenkorf gestaan hebben. Wat was
daar ontzettend veel aandacht aan besteed. De
Bijenkorf had net als nu een heleboel verschillende etalages. Pieten kwamen uit schoorstenen,
de Sint zwaaide je vrolijk toe, treintjes reden
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- Onthaal van Sinterklaas bij de Oostmaaslaan in 1945 -

door de etalages. Maar vooral die prachtig,
ingepakte cadeaus. Wat was ik nieuwsgierig
naar wat er in die pakjes zou zitten. Wist ik
veel dat het maar etalagemateriaal was! Ik
vind het nog steeds jammer dat dergelijke,
groots opgezette feestetalages langzamerhand
zijn verdwenen.

Hulpsint
Aan de Claes de Vrieselaan, vlak tegenover
onze straat, was het kledingverhuurbedrijf
van Van Nooyen gevestigd. Met enige regelmaat stopten daar taxi’s voor de deur. Dan
kwam er weer een Sinterklaas met zijn gevolg
naar buiten. Toen ik aan mijn moeder vroeg

hoe dat kon, antwoordde ze dat dat hulpsinten
waren. Sinterklaas kon toch niet zelf op één
dag naar alle kinderen? Ach, wie twijfelt er na
zo’n logische verklaring aan zijn moeder?
Ria Kwawegen

Rotterdamdag en Sinterklaas
Op 11 november zijn we naar de Rotterdamdag van de Stichting
“Ons Rotterdam” geweest in de Grote- of St.Laurenskerk. We hebben de stand van “De Oud Rotterdammer” bezocht, hebben daar wat
boeken gekocht en kennis gemaakt met Fred Wallast en Aad van der
Struys, wat ik heel erg leuk vond.
Na aﬂoop nog even de Hoogstraat over
gewandeld. Maar of het nu aan mij ligt,
weet ik niet, maar het is niet meer de
Hoogstraat van de jaren 50 en 60 van de
vorige eeuw. Lang niet meer zo gezellig en
een beetje verwaarloosd, vind ik. Onwillekeurig gingen mijn gedachten terug naar
de Hoogstraat uit mijn kinderjaren. Tegen
Sinterklaas was het er extra gezellig. Veel
bakkerswinkels hadden een snoeptafel, je
keek je ogen uit als kind. Suikerbeesten
in alle maten, chocoladeﬁguren, gevulde
muizen en allerlei lekkere marsepeintjes.
Voor een snoeper zoals ik was en eigenlijk
nog ben, een eldorado. Bijna in elke winkel
was wel een Sinterklaas. Ik vond het maar
een druk baasje, want zo had ik, op van de
zenuwen, zittend op zijn schoot een liedje
gezongen of in de volgende winkel was hij
er ook al weer, nog eerder dan ik.
Na de oorlog was het tegen de feestdagen

erg gezellig in de stad. De snoeptafels waren
verdwenen, maar er kwamen mooie etalages
voor in de plaats. Vooral de etalages van de
Bijenkorf waren fantastisch. Tegen Sinterklaas gingen mijn vriendinnen en ik de
stad in om cadeautjes te kopen. Een vast
adres was “Willem de Jong” op de Korte
Hoogstraat, daar kochten we 78 toeren
platen. Die werden dan door de verkoper
uit grote bakken vol platen gevist en in een
van de cabines achterin de winkel voor ons
proefgedraaid. Ook de Bijenkorf pluisden
we helemaal uit, vooral de boekenafdeling.
Daarna naar een van de mooiste zaken van
Rotterdam “Au Goût Artistique” op de
Coolsingel. Na aﬂoop gingen we, moe van
het winkelen, naar het “Carillon” op het
Beursplein om kofﬁe te drinken. Nog even
naar banketbakkerij “van Linschoten” op
de Hoogstraat een amandelstaaf kopen voor
thuis en dan, moe maar voldaan naar huis.

En dan begon de pret pas goed, avonden
waren we bezig met surprises en gedichten
maken. En was het heerlijk avondje uiteindelijk voorbij, was het een gezellige rommel
in de kamer en dronken we chocolademelk
met daarbij een stuk boterletter.
Nu schiet Sinterklaas er een beetje bij in en
liggen de pakjes onder de boom. Ook best
gezellig hoor, maar met de kerst kun je de
gasten niet het hele huis door laten struinen
om een pakje ergens onder het bed vandaan
te halen.
Wil Ketting - van Zijl
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TANTE POST(BUS)
Voetbalfoto
Het op de foto
getoonde team in de
uitgave van 14 november is de Sportclub Rotterdam
die zouden fuseren
met Den Haag tot
Holland Sport. Van
de spelers zijn de
volgende namen
bekend: Heyster,
Broeders, Jan Everse Sr, Henk Schouten, Heyster, Mijnsbergen, Kentie, Aad Dame,
keeper Wim Landman, Tinus Osterholt en Aad Bak.
In 1955 sloeg Feyenoord een slag die nog altijd geldt als één van de meest opzienbarende uit de geschiedenis van het Nederlands voetbal.
In het seizoen 1954/55 moesten de ploegen in de vier afdelingen van de eerste klasse
zich zien te plaatsen voor de nieuw te vormen hoofdklasse. Feyenoord moest bij de
eerste negen van de veertien ploegen in zijn afdeling eindigen en tot de laatste speeldag was het onzeker of het zou lukken.
In diezelfde maanden gingen er geruchten over het verdwijnen van de Haagse vereniging Holland Sport. Bij die fusieclub speelde een aantal Rotterdammers die profs
waren geweest bij de eind 1953 opgerichte Nederlandse Beroeps Voetbal Bond. Deze
‘wilde bond’ was door de KNVB niet erkend, maar de oprichting ervan forceerde de
aanvaarding van het betaald voetbal door de KNVB in 1954.
Feyenoord-voorzitter Cor Kieboom en diens rechterhand Jan van Rikxoort besloten
in het diepste geheim besprekingen te voeren met Lodewijk Röpcke, de Amsterdamse eigenaar van Holland Sport. Kiebooms doel was een overname van het hoog
geklasseerde Holland Sport, zodat Feyenoord verzekerd zou zijn van een plaats in de
hoofdklasse.
Uiteindelijk won Feyenoord op de laatste speeldag uit met 0-1 van Alkmaar en plaatste
zich op eigen kracht voor de hoofdklasse. De deal met Holland Sport was dus niet
meer nodig.
Röpcke besloot vervolgens de spelers van Holland Sport voor ƒ 175.000,- te verkopen
aan de Haagse zakenman Wim Rosenboom. Bij het afsluiten van de transactie bij de
notaris was ook Kieboom aanwezig, die tegen Rosenboom zei: “Holland Sport is nu
wel van jou, maar Henk Schouten, Aad Bak en Tinus Osterholt zijn van Feyenoord.”
Bron: Feyenoord compleet.
Jan van der Sande, De la Reystraat 466, 2987 XN Ridderkerk
0180-412722, 06 54 928 225
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Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-Rotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen).

Geachte redactie,
Wat Gerard Cox schrijft in zijn column
over de tallieman deed mij denken aan mijn
vader, die eveneens zijn hele leven in de
haven heeft gewerkt onder bijna dezelfde
omstandigheden als Cox vermeldt over zijn
vader. Mijn vader was buitenbaas/ijkmeester
bij Neerlandia, een klein cargadoors- en
rijnvaartkantoor, echter met een aantal
belangrijke klanten. Omdat hij soms twee
of drie karweien op één dag moest nalopen,
sjeesde hij in zijn leren jekker op de brommer door de hele haven om dat allemaal in
het oog te houden en te zorgen dat alles feilloos verliep. Kwam na een hele dag werken
pas laat thuis, werkte eerst zijn ijk-rapporten
bij, ging een paar uur slapen en stond dan
om halfzeven de andere ochtend weer bij
de Schiemond om het veerpontje naar de
Waalhaven te pakken. Snel bij een schip van
de Communauté (een Franse rijnvaartrederij)
de ijk opnemen en als de bliksem naar de
Waalhaven NZ om bij stuwadoor Moll en
Groen te zorgen dat zijn stammen, bestemd
voor Straatsburg, direct over boord geladen
konden worden en niet via de wal. Deze
manipulatie kost namelijk extra geld voor
het “teruggeven” en daar was de Franse
ontvanger beslist niet blij mee.
Mijn vader maakte weken van soms zestig
uur en was vaak dag en nacht in touw,
door weer en wind. Thuisblijven voor een
verkoudheid was er niet bij, want hij was
van mening dat de zaken zonder hem niet
liepen. Hij kende heel veel mensen in de
haven en kon daarom veel voor elkaar krijgen. Zelf heb ik ruim 50 jaar in de haven en
het transport gewerkt en heb tot in de jaren
zestig veel proﬁjt van zijn naamsbekendheid
gehad. Als zoon van “kleine Coentje” kreeg
óók ik bij de “oude garde” veel gedaan. Ik

ben het met Gerard Cox eens over dat ‘naar
de donder gaan’ van het sociale leven van die
ECT-mensen. Onze vaders hadden namelijk
nauwelijks een sociaal leven.
E.W.Th. Hanselman
Veenoord 368, 3079 NN Rotterdam
010 – 4 82 50 52
--------------------------------------------------Geachte redactie,
Ik maak u erop attent dat de foto van het m.s.
“Nedlloyd Bahrein” in uw uitgave pagina
3 van dinsdag 14 november niet juist is.
Volgens mij is het een M-schip en ik meen
te lezen Merwe Lloyd. Verder mat het schip
geen 31.100 ton.
Mijn vrouw en ik zijn pas in Rotterdam
komen wonen en lazen voor het eerst “De
Oud Rotterdammer”. Een compliment voor
de nostalgische inhoud; vooral mijn vrouw,
die in Rotterdam geboren is (1931) en haar
jeugd daar heeft doorgebracht, leest de krant
helemaal uit!
J.J. Bronsveld (gepensioneerd Nedlloyd-er
sinds 1985), Varenhof 233, 3069 KG Rotterdam, tel.: 010-2096090
--------------------------------------------------Geachte redactie,
Ik heb de familie Uit den Bogerd goed
gekend. Ze woonden een paar huizen verder
dan wij in de Julianalaan (nu Prinses Margrietlaan), op de hoek van de Willem van
Hillegeaersbergstraat, boven de groentewinkel. Net om de hoek was in een garage de
IJsfabriek. Ik mocht daar als jongen dikwijls
in de fabriek helpen. Er werden veel ﬂessen
met slagroom in de draaiende ijsmachine
leeg gegoten. Ze hadden heel veel ijswagens,
enkele carriers, maar ook een grote motorsloep die ‘s zomers op de Hillegersbergse
plassen ijs verkocht. Ik mocht dikwijls
meevaren. De ijsventers riepen: “IJs met

slagroom”. Op het kleine fotootje herken
ik vader en moeder Uitdenbogerd. Dik en
Hans en ik meen ook een Annie herinner ik
me nog goed. Na de oorlog ben ik nog in de
lunchroom bij Dik geweest, hij vertelde me
dat hij een motorongeluk had gehad dat hem
een been gekost heeft. Moeder hielp ook
in de zaak. Hans importeerde elektronische
apparaten o.a. TV’s uit Duitsland. Ik heb
hem een keer in de winkel op de Beneden
Oostzeedijk opgezocht. Ongeveer 1931 met
een autobus van de TOD (Terbregse Autobus
Dienst door ons genoemd “Tot Onze Droefheid”). Wij woonden op nr. 29, het rechtse
huis. Vader en moeder hebben dat huis “ in
de grond gekocht”. Op de plaats van die rij
hoge huizen stond een hek. Achter dat hek
liepen de koeien van Melkerij “De Vaan”
gevestigd in het pand op de Straatweg tegenover Lommerijk. In dat pand is later het
politiebureau ondergebracht, dat daarvoor
in de Hillegondastraat was, het pand waar
nu Kolpa in zit. Ik heb nogal eens in dat
bureau in de hoek gestaan. Ook moest ik wel
eens onder een stoel doorkruipen en kreeg
dan een haal met een gummistok op m’n
achterste. Voor die tijd woonde ik tot m’n 5e
jaar op de Kleiweg in de rij van kruidenier
Schiereck.
Een tweede leuke verrassing in DOR 23 was
de foto van het café hoek Nozemanstraat/
Vierambachtstaat. Ik ben boven dat café
geboren. Op de eerste etage. Daarboven
woonde de familie van Dalen, die later naar
Den Haag is verhuisd. In de Nozemanstraat
was de Lutherse kerk en de Schipperschool.
Ook was er een verhuisbedrijf. Wij speelden
dikwijls tussen de verhuiswagens. Ik hoop
reacties te krijgen van oude vrienden.
Adrie Kannegieter, Hoogvliet

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

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

Senioren dansochtend op zondag!!
12 november 2006
10 december 2006
14 januari 2007
Entree: € 3,50 incl. een kopje koffie of thee

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!

Zaal open: 10.30 uur
Van 11.00 tot 13.30 uur
Dansschool Meyer et Fils
Henegouwerlaan 53 b, Tel 010 – 4773277
www.meyeretfils.nl

Willy’s
Dromerijtjes
Alles voor uw hobby
kaartmaken en
andere handvaardigheden.
Ook workshops

www.willysdromerijtjes.nl

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

BANDEN OP ???
WINterbandenWIElen
kopen/r uilen/hur en bijB A N D j e V E R S TA N D j e
natuurlijk,24user vice/
lageprijs vraagniethoe
hetkan,doehetMAN/VRlek/trillawaai/reser ve/
wiel/eenlingspecialist
0 1 8 0 6 1 9 4 1 1 N U ! ! g eb r v / a
12*spor twr andopkna ppen
10*vraaguwmaat/prijs=bewijs

Dames, alleen of tekort?
Nl. heer, nietroker, 60, correct, discr., beschaafd,
begrip, zoekt u op, (ont)spannend ontmoeten?
Kleur, handicap, gebonden o.k.
Meer weten/afspr. 06-53438087
MARC TEUNISSE DIENSTVERLENING ROTTERDAM
VERHUIZINGEN - PAKKET-DIENSTEN
VOOR EEN GOEDE VERHUIZING ZONDER ZORGEN
IN- EN UITPAKKEN - DEMONTAGE EN MONTAGE
OOK ENKELE STUKS -- BIJ ONS IS NIETS ONMOGELIJK

TEL. 010-4853047 - MOBIEL 06-29501705
WWW.IKVERHUIS.NL

Knip uit !!!

Vanaf

Kinderen w./kn. tot 12 jaar
Heren w./kn.
Dames w./kn.
Gratis wasbeurt
Wassen & Föhnen / watergolven
Wassen, knippen & Föhnen / Watergolven
Permanenten inclusief
Verven / kleurspoeling
Uitgroei verven

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,00
12,00
15,00
00,00
15,00
28,00
45,00
25,00
20,00

Bellen voor een afspraak kan tijdens openingstijden op:
maandag t/m zaterdag vanaf 9.00 uur tot 17.30 uur. Alle
behandelingen zijn incl. verzorgende producten, van Keune

Tara’s Kapsalon
Dennekruid 59, Rotterdam-Ommoord, Tel: 010 – 220 15 38
Mob: 06 – 470 365 88, E-mail: taraskapsalon@hotmail.com
i-net: www.taraskapsalon.nl, kvk : 24 395170
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden
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Noordereiland, het noordelijkste
puntje van Rotterdam-Zuid
Vóórdat u in de pen klimt om te vragen waarom ik zulke onzin uitkraam: eens was het
Noordereiland gewoon het uiterste noorden van het eiland IJsselmonde. Pas door het
graven van de Koningshaven werd het een eiland. Zelf heb ik vroeger ook altijd lopen
beweren dat ik geen noorderling ben en geen zuiderling, maar iets er tussenin, maar
eigenlijk ben ik dus een zuiderling, want geboren op het Noordereiland.
Dat gebeurde in de Willem Barentzstraat, zo ongeveer op de plek
waar nu de Willemsbrug loopt.
Aangezien ik bijna 4 was toen we er
weggingen heb ik niet zóveel herinneringen, maar toch wel wat.
We woonden in een kleine, smalle benedenwoning: voor-tussen-achter, met
aan de achterkant van het huis de vrij
lange keuken, enigszins uitgebouwd
t.o.v. de woning. Het toilet was aan
het eind van de keuken, en kwam er

dus – héél hygiënisch - op uit.
Verder herinner ik me nog een rode
pluchen leunstoel, waarin ik graag op
mijn hoofd stond tegen de rugleuning.
Achter ons huis was een betegeld
‘plaatsje’ waar in mijn idee altijd de
groene trapauto van mijn jongste broer
stond. Die auto had zo’n vale kleur
groen die ook veel emaille schalen en
pannen e.d. uit die tijd hadden en die
door mij dus ook altijd geassocieerd
wordt met de jaren vijftig.

pleintje. Volgens mij was daar de
kleuterschool, een wit houten gebouw
met een zandbak, waar mijn broers op
zaten. Aan de andere kant kwam onze
straat uit op de Feijenoordstraat.
Onze huisarts was dokter Bergsma. Hij
had zijn praktijk op de Maaskade vlakbij de bruggen, en ik dacht dat hij er
ook woonde. Mijn moeder heb ik ook
vaak horen praten over waterstoker
Rijnhout en een winkel voor huishoudelijke artikelen: Mientjes. Ook staat
me iets bij van een drogist die De Pil

werd genoemd. –Van latere bezoeken
aan het eiland herinner ik me nog de
tunneltjes onder de opritten aan weerszijden van de Willemsbrug: één van de
twee was donker, met een knik erin,
vies, stinkend en dus griezelig. En tóch
trok dat tunneltje ons kinderen altijd...
Watersnood
Mijn moeder vertelde vaak dat ze
blij was dat we ervandaan gingen: zij
vond het nooit prettig met al dat water
rondom, zeker niet na het rampjaar

Tunneltje
Schuin boven ons woonden tante
Sien – een oudtante van mijn vader
- en oom Piet, die soms met ons op
vakantie gingen. Oom Piet zat altijd
te pruimen, en ik zie hem nog steeds
voor me: zittend op het stoepje, zwarte
zeemanspet op, houtjes hakkend voor
de kachel. Ik vond het erg knap dat-ie
nooit zijn vingers afhakte.
Tegenover ons huis was een school
met een smeedijzeren hek. Naar links
was aan het eind van de straat een

Els Beekmans

CCtje Verkiezingen

c foto burosolo.nl

Ze dronken een glas
En ze deden een plas
En alles bleef zoals het was

Cox Column

Dat was een favoriet gedichtje van
mijn ene oma. En dat sloeg op de
politiek. Er waren weer verkiezingen, en ik heb er een liedje bij zitten
zoeken, maar het niet kunnen vinden.
Dat kan toch haast niet, zou je zeggen.
Wat heb ik overgeslagen? Bent u ook
weer wezen stemmen? Ik ook, ik zou
niet weten voor de hoeveelste keer.
Ik kwijt mij altijd trouw van mijn
democratische plicht. Ik was bij de
Bevrijding vijf jaar, maar herinner me
nog altijd dat euforische gevoel dat er
ineens van alles weer mocht. Nee, dat
verzin ik niet. En bij alles wat weer
mocht hoort voor mij ook stemmen.
Al weet je tot in het stemhokje bij God
niet wat je stemmen zal. De eerste
keer was ik een jaar of twintig. Ik
woonde toen in de Goereese straat, in,
bij mijn schoonmoeder. Daar zou ook
een boek over te schrijven zijn, over
dat inwonen op een zolderkamer. Wat
een schande was dat eigenlijk, dat dat
moest omdat er domweg geen huizen
waren. En wat heeft het lang geduurd
tot de politiek dat de wereld uit
had. (Ik dwaal af, maar moet opeens
denken aan een cartoon van Peter van
Straaten, briljante man. Getekend is

1953 (overigens ook mijn geboortejaar, altijd goed voor een leuke
combinatie.….). Toen mijn ouders
in die januarinacht werden gewekt
door buren stonden ze direct met hun
enkels in het water. Uiteindelijk kwam
het water in onze woning tot een
halve meter hoogte, maar mijn ouders
hadden gelukkig veel spullen op tijd
kunnen redden. Ze kregen nog twee
katoenen dekens, waarvan de laatste
pas enkele jaren (!) geleden richting
Roteb is gegaan. Het niet-kunnenweggooien van spullen die nog goed
zijn heb ik dus niet van een vreemde,
maar datzelfde geldt denk ik voor veel
mensen van onze generatie. Na de
watersnood was onze woning altijd
muf en vochtig gebleven. Inmiddels
bestaat de straat niet meer: de hele
buurt is eind jaren zestig of daaromtrent gesloopt en op mijn geboortegrond is het met de Willemsbrug nu
een stuk drukker dan destijds.

een gigantische tuin, die in terrassen
naar boven loopt. Helemaal boven
aan staat een enorm huis. Beneden
zit een heer de krant te lezen en roept
net uit: “He he, de woningnood is
opgelost..!”) In die tijd had ik ergens
gelezen dat Witteveen een “zeer
bekwame man” (denk aan Wim Kan)
was, dus die heb ik toen gestemd;
inderdaad de VVD. Later werden
wij natuurlijk allemaal links. De
Telegraaf was fascistisch, de AVRO
ook, alle mensen in Oost-Duitsland
waren gelukkig en vonden het juist
ﬁjn om in de rij te moeten staan voor
een halfje krop, en alles wat in de
Vrij Nederland stond was waar, dat
soort werk. Dus stemden wij PvdA.
Onze grote held werd op een gegeven
moment Joop den Uyl. En ik moet
zeggen dat dat ook wel zo’n beetje de
laatste politicus is geweest waarvan
ik geloofde wat hij zei. Omdat ik op
den duur hoe langer hoe meer succes
kreeg buiten het linkse repertoire om,
hoorde ik op een bepaald moment niet
meer bij die club. Succes is verdacht,
en geld verdienen helemaal. Toch ben
ik altijd links blijven stemmen. Nou
moet ik er bij vertellen dat “links”
vroeger bijvoorbeeld betekende dat
je voor Ontwikkelingshulp was.
Dat is nu iedereen. Op een gegeven
moment werd D66 inderdaad het

redelijk alternatief. Achteraf kun je
in een bittere bui natuurlijk alleen
maar constateren dat je Van Mierlo
een mooi leven hebt bezorgd. Aardige
man overigens. Maar je komt er op
den duur achter dat elke politieke
partij een akelige slangenkuil is, waar
men elkaar de hersens inslaat voor de
baantjes. Zijn die eenmaal verkregen
dan ben je lid van de kongsie en ga
je elkaar, ongeacht partij, de bal toe
schuiven. Iedereen komt op den duur
weg met een mooie burgemeesterspost
of een andere prima betrekking. Toen
Ed van Tijn eens een blauwe maandag
minister van Binnenlandse Zaken was,
was hij niet te beroerd zijn aartsrivaal
Hans Wiegel Commissaris van de
Koningin in Friesland te maken. Het
was natuurlijk weer Fortuyn die er op
wees dat Nederland geregeerd wordt
door de Politieke Partijen! En hoeveel
leden zouden die tellen, bij elkaar? Ik
denk nog geen 200.000.
Maar ja, we moeten het er mee doen,
het is niet anders. Dus kregen we het
hele Circus weer voorgeschoteld. Kamerleden in de stad en aan de deur die
je anders nooit te zien krijgt, kamerleden in bespottelijke TV-spelletjes waar
ze anders op neer kijken, en de eerste
minister die zich op de televisie door
een snotaap met een pet op laat bejijen
en bejouwen.

Het stemlokaal bij ons op
de Blaakse Dijk zit uiteraard in een
dorpsschooltje. Bij het binnentreden
geeft dat ook weer een storm aan
herinneringen. Ik stem daar nu al
zo’n dertig jaar. Deze keer stond de
tafel met ofﬁcials aan de linkerkant,
anders altijd rechts. Achterin stond de
stemmachine, jammer, ik ben jaloers
op de gemeentes waar het weer met
het rode potlood moest. Zo’n hokje
rood maken is toch een veel leukere
bezigheid. Vanwege de herindeling
moesten wij ook plaatselijk stemmen.
En wat stemde ik dus? Voor het dorp
stemde ik Groen Links, omdat die
misschien het onzalige plan voor de
Noordrand van ons eiland kunnen
tegen houden, waar de idioten een
prachtig landelijk gebied om willen
hakken tot industrieterrein. En voor
het land stemde ik Pastors, met wie ik
het wel niet helemaal eens ben, maar
dat geldt voor de rest ook, en van wie
ik vind dat hij in Rotterdam heeft laten zien dat hij het kan. Arme Pastors,
niet eens een piepklein zeteltje…
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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 ● 3067 GM Rotterdam
Tel. 010-4554980 ● Fax 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

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

Autobanden nieuw/gebruikt

0180 619 411

Gespecialiseerd in:
Reiniging, reparatie en renovatie van
schoorstenen en ventilatiekanalen.
Rooktest, camera-inspectie,
voeringen trekken, kappen plaatsen

Tel. 010-4046459

MEESTER

AUTODEMONTAGE EN HANDELSONDERNEMING

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

Offical Ligier Dealer

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

Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd
van een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij onsaan het goede adres.
Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl
Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies
Rotterdam e.o.
Dag en nacht
bereikbaar

Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

Kijk ook op:

‘N AUTOWRAK? BEL DAN: 010 - 421 65 00

MEUBELSTOFFERDERS

SUBARU ROTTERDAM

www.uitvaart.nl/mourik

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

de POPULIER

M

CiTO

“De Griffioen”

vanaf 12 euri allin

Paul Bestebreurtje Barendrecht

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

Schoorsteentechniek
Rotterdam

BANDje VERSTANDje
ook Smart, scOOter, oldtimer, caravan,
24u service/ afspraak, in/verk/ruil/huur.
Lek/tril/lawaai/reserve/wiel/eenlingspecialist

’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.

www. De Oud

.nl
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 26”
De raadfoto van 4 weken
geleden liet menig Zuiderling achter z’n oren krabben: tramlijn 2 op de hoek
Hilledijk/Slaghekstraat/Polderlaan? Neen, dat kon niet
waar zijn.Ja, dat was wel
waar!
Lees de oplossing maar van Jan
Marijnissen (als hier niets staat
wordt Rotterdam bedoeld en zelfs
geen Oss): “De combinatie van Lijn
2 is op 9 juli 1964 verdwaald en
moet bij de Slaghekstraat naar de
Lange Hilleweg rijden, omdat hij
het in aanbouw zijnde metrostation
Maashaven op de Brielselaan een torenhoge kraan uit het lood stond, die
gevaar voor het verkeer opleverde”.
Foute en goede oplossingen kwamen
binnen en we doen maar even een
greep:
Robert Smith (Rozenburg): “Dat
is een hele mooie ! Waarschijnlijk
een verdwaalde lijn 2 op het traject
van lijn 9. Heel bijzonder, want lijn
9 reed altijd zonder bijwagen en
daarom valt deze combinatie extra
op. Op de foto draait de tram vanaf
de Hilledijk over de Slaghekstraat in
de richting van de Polderlaan. In de
omgeving de dansschool van Beenhakker, ﬂink wat gezellige kroegen
en de sigarenzaak van Rinus Israel.
Even verderop de Beijerlandselaan
met o.a. Colosseum en de gezellige
boulevard waar je prima kon ﬂaneren. Op deze kruising, waar 5 wegen
samen kwamen, gebeurde nogal eens
een ongeluk. Zo ben ik er met de
brommer eens ﬂink onderuit gegaan,
om een agent te ontwijken. Dar
gebeurde op een winterse zaterdag
ochtend,op weg naar school, toen
het had gevroren en er niet was gestrooid. De agent was “not amused”
en ik ook niet!”
Robbie Kopp (Brielle): “De tram
komt van de Hilledijk met links de
winkel in huishoudelijke artikelen
van C van Reeuwijk. Op de andere
hoek café Colosseum met daarnaast magazijn de Hal. U heeft de
lijnnummers en bestemming niet
weggehaald, omdat het een instinker
is (Ben ik zó slecht? AvdS). De tram
die er normaal reed was lijn 9, lijn
2 reed op de Putselaan. De achtergrond is de Beijerlandselaan/Slaghekstraat. Ik woonde van 1953-1964
op de Hilledijk.”
Inzending waarwasdatnou
F.J. Hemerik (Roosendaal): “Het

TOEN
antwoord is : Sluisjesdijk Eindpunt.”
Da’s dus fout!
W.van Erp (Papendrecht): “De tram
komt hier vanuit de Hilledijk, met op
de achtergrond huizen van de Beijerlandselaan en Slaghekstraat. Net de
achterkant van de tram zit cafe Colosseum met daarnaast magazijn De
Hal. Hoe lijn 2 op deze route terecht
kwam kan ik alleen maar raden, hier
behoort lijn 9 te rijden.”
E.M.Meulenkamp (Capelle aan den
IJssel): “Deze tram komt uit de Riederlaan (mag het de Hilledijk zijn?
AvdS) en rijdt hier een paar meter
over de Slaghekstraat om vervolgens
de Polderlaan en daarna de Lange
Hilleweg op te rijden, waar ter
hoogte van de Strevelsweg gekeerd
kon worden op het eindpunt van lijn
9. Op de achtergrond is links de Beijerlandselaan en rechts het deel van
de Slaghekstraat, dat naar de West
Varkenoordseweg loopt te zien.
Er is alleen een probleem zo kwam
lijn 2 nooit in Charlois! Wellicht
werd deze afwijking van de route
gebruikt, omdat de trams die over de
bruggen reden vaak grote vertragingen op liepen door de openingstijd
van de brug. Door het op deze wijze
inkorten van de route kon het tijdschema weer worden gehaald.”

Willem Verhoeven (Brielle):
“Voordat ik het waarschijnlijk goede
antwoord ga geven moet ik mijn
waardering uitspreken voor redactie
van “De Oud Rotterdammer”, want
het is voor mij als oud Rotterdammer van Zuid telkens weer een groot
genoegen om de diverse artikelen te
lezen.
Ik heb mijn jeugd doorgebracht
in de buurt van Maashaven en als
Rotterdammer van Zuid natuurlijk
aanhanger van Feyenoord. Naar mijn
idee heeft de fotomaker getracht ons
op het verkeerde been te krijgen,
want de plek waar lijn 2 zich op deze
foto bevond was normaal de plek
waar lijn 9 reed. De tram komt n.l.
vanaf de Hilledijk en begeeft zich
via de Slaghekstraat naar de Polderlaan. Links aan de achterzijde van
tram is nog zichtbaar de buitenterras
afscheiding van cafe Steenhoven,
terwijl boven de tram de huizen van
de Beijerlandselaan zichtbaar zijn.
De straat, waar men inkijkt voor de
tram is ook de Slaghekstraat, waar
aan de rechterzijde de winkel van
Milot zich bevond, waar de kaartjes
voor de Kuip konden worden
gehaald.”
A.J. Schoenmaker (Eindhoven):
“Hallo hier een oplossing uit
Eindhoven.De foto is genomen op

Nieuwe opgave no. 28
Deze week kreeg ik een brief van een lezer, die ‘klaagde’ dat
deze “Waar-was-dat-nou-rubriek” uitsluitend bestemd is voor
tramfanaten. Die opmerking bestrijd ik!
De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden bij de
foto is ‘Waar was dat nou?’ Er wordt niet gevraagd naar
tramlijnnummers, soorten trams of de routes die men reed. Ik
gebruik een tram (en wellicht later een RET-bus) in de foto
om het voor meer lezers herkenbaar te maken. Iedereen heeft
weleens per tram de stad doorkruist en van zo’n toevallige
reis blijft vaak heel veel hangen. Geldt dit ook voor bijgaande
foto? Wie kwam er nu, buiten de bewoners, in dit stukje Rotterdam? Waar was dat nou?
Oplossingen vóór 11 december 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

NU
de hoek Hilledijk-Slaghekstraat,van
hieruit rijd de tram de Polderlaan op.
Het lijnnummer is verkeerd,dit moet
niet 2 zijn, maar 9 richting Lange
Hilleweg ’t was echt lijn 2! AvdS).
U vraagt zich misschien af hoe ik dit
weet, welnu ik woonde in de Oranjeboomstraat en zat op school op de
LTS Hillevliet. Daarbij komt ook
nog dat ik heb gewerkt bij Sitskoorn
tapijt en gordijnen. Op de foto is dat
rechts van de tram. Even iets over
mezelf,ik ben 51 jaar
Ik woon op dit moment in Eindhoven en werk bij DAF-Trucks
als testrijder, ik volg de krant “De
Oude Rotterdammer” sinds de eerste
uitgave en het is zeker voor mensen
van mijn leeftijd een bijzonder leuk
blad. In de toekomst wil ik weer
in Rotterdam komen wonen. Ik zal
dit blad altijd blijven volgen en ik
wens de redactie veel succes in de
toekomst. Ik kijk nu alweer uit naar
de volgende uitgave.”
Leny van der Ploeg (onbekend):
“Volgens mij zien we hier lijn 2 op
het begin-/eindpunt aan de Doklaan.
Toen mijn nicht Corrie en ik zelfstandig genoeg waren om zonder
begeleiding op stap te gaan hebben
we hele woensdagmiddagen en stukken van de zaterdag ‘kapot geslagen’
door de lange ritten met lijn 2. We

woonden op Charlois en liepen dan
naar het beginpunt aan de Doklaan
om vervolgens niet eerder uit te
stappen dan op het Centraal Station.
We maakten de rit meerdere keren
achter elkaar, de enige wijziging
die we erin brachten was om van de
voorste naar de achterste wagen te
gaan. De achterste was onze favoriet, dan hingen achterin tegen de
stuurkolom aan. Nog herinner ik me
de geur van dat mooie glimmende
hout. En natuurlijk de conducteur
met zijn interessante geldwisselaar.
Wat me achteraf heeft verbaasd
is dat ons nooit gevraagd werd waarom we zo lang in de tram zaten.”
De Rotterdamse attentie gaat naar
naam R.Huizer, Joh. Huizingastraat
45, 3069WN Rotterdam: “Mijn
‘geheugen’ zegt me dat deze foto is
gemaakt op de hoek van de Slaghekstraat en de Polderlaan. Vreemd
genoeg zegt mijn verstand mij, dat
dit nooit deel heeft uitgemaakt van
het trace van lijn 2. Kortom: ik voel
me met deze foto ﬂink in de war
gebracht. Ik hou het op Slaghekstraat/Polderlaan, maar met een raar
gevoel in mijn buik..... Overigens
wel leuk om de oude trams in de
oude logo’s te zien rijden.” Hopelijk
helpt de attentie tegen de buikpijn!
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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
●
●
●

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

MAATWERK IN Erkend lid Centrale
MATRASADVIES Branchevereniging Wonen

GRATIS MONTAGE
&
BEZORGING

.... OMDAT VAKKUNDIG ADVIES,
OPTIMALE SERVICE EN
PERSOONLIJKE BENADERING
BIJ ONS VANZELFSPREKEND ZIJN!

FOHNEN,
WASSEN &
WATERGOLVEN

€ 15,-

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

Regiodealer

Krimpen (2 min. vanaf de Algerabrug):

Zevenhuizen:

Tiendweg 45a
Tel. 0180 - 512253

Swanlaweg 6-8
Tel. 0180 - 328231

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
(Advertorial)

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing

‘Werking is wonderbaarlijk’

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

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

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.
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
Bij de eerste testen met het apparaat rapporteerde de Berlijnse
arts Dr. Ragg 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
Voor behandeling:
Alleen in centrum Hoogvliet
Speciaal tarief:
4 weken voor € 300,00
i.p.v. € 800,00
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Wolter de Waard
huisarts

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

De pil steekt van wal

Spelen op het Buizenlandje

Parkinson

Hoewel ik nog niet zo lang ben
geabonneerd op ‘De Oud Rotterdammer”, heb ik via internet wel alle verhalen sinds de
eerste uitgave doorgekeken.
Wat mij opviel was de geringe
informatie over een stuk van
de wijk Het Westen, ontstaan
rond 1925. Ik praat dan over
het struingebied in mijn lagere
schooljaren 1945-1952 met de
grenzen Aelbrechtskade-Allard
Piersonstraat-Essenburgsingel‘s Gravendijkwal-Middellandstraat-Heemraadsingel.
Ik woonde in de Hugo Molenaarstraat
met uitzicht op het Virulyplein. Op het
plein zaten een schoenmaker, die mijn
eerste hoge schoenen heeft gemaakt,
een boekhandel waar je leesboeken kon
huren, beheerd door de oude vrouw
de Koning, die altijd wollen handschoenen droeg in verband met een
of andere allergie, bakker Jansse, die
een grote bak rozijnen aan onze kant
van de toonbank had staan om los te
verkopen!
Er zat ook een rijwielverhuurinrichting
waar je een step of ﬁets kon huren
waarop je je voor 25 cent een uur
lang een ongeluk kon ﬁetsen. En er
was een schuilkelder, die kort na de
oorlog werd gesloopt. Op de Burgermeester Meineszlaan/Virulystraat zat
nog kruidenier Van de Leede en in de
van Weelstraat de waterstoker tevens
kruidenier en kolenhandel Buijsse.
In de Hugo Molenaarstraat was ook
de speeltuin achter de huizen richting
Adrien Milderstraat. In deze laatste

Naar schatting vijftigduizend mensen in Nederland lijden aan de ziekte van Parkinson,
een aandoening die vooral tussen de 40 en
60 jaar ontstaat. De oorzaak is niet bekend,
maar we weten wel dat de symptomen ontstaan door een tekort aan dopamine, een
zogenaamde neurotransmittor in de zwarte
kernen van de middenhersenen.

straat woonde oorspronkelijk Barbara
Heck-van t Hof, die later als weduwe
en in het bezit van een sigarenwinkel in
Rotterdam Zuid, werd vermoord. Nooit
opgelost.
Buizenlandje
Als ik nu zo terug kijk heb ik daar
best leuke jaren gehad. Ik was bij de
padvinderij, ging naar de ‘Licht en
Lucht’-vakanties (zes weken iedere dag
heen en weer naar Oostvoorne en Hoek
van Holland) en zat op het kerkkoor
van de St.Willibrordkerk onder leiding
van D.P.de Keizer (Duppie). Deze
organiseerde deelname aan de Mattheus Passions en trips naar Engeland
voor deelname aan uitvoeringen van
Benjamin Britten.
Het zogenoemde buizenlandje bij de
Essenburgsingel was een geliefde
speelplaats. Hier is later de Diergaardetunnel gebouwd. Je was daar vlakbij
de spoorbaan waar je spijkers op de
rails kon leggen die, nadat de trein was

gepasseerd, prachtig platte exemplaren opleverden.
Spannend waren ook de straatgevechten met de donkere mensen uit
Indonesië,
die in onze verbeelding lange messen
hadden. Het was overigens meer dreigen en weglopen dan daadwerkelijk
vechten.
Het helpen van melkboer Landsbergen,
bakker Lindschoten en op de bok bij
de wasserij die met paard en wagen de
was kwam ophalen, gaven mede invulling aan de vrije tijd. Er was immers
nog geen televisie.
Hoe meer je opschrijft hoe meer herinneringen er bovenkomen, speciaal van
vriendjes en vriendinnen. Het is jammer dat deze zo weinig via SCHOOLBANK.NL terug te vinden zijn. Ik
kan deze contactmogelijkheid warm
aanbevelen.
Jac. De Waard
Opeinde Fryslan

Het eerste kenmerk is vaak trillen van een arm. Dat trillen wordt vaak minder bij willekeurige bewegingen en
verdwijnt tijdens de slaap. Meestal is er binnen twee jaar
ook een tremor (trillen) aanwezig in het been aan de zelfde
kant van het lichaam. Later ontstaan er stijfheid in de
spieren, met name armen en vingers en bewegingsarmoede:
het ontbreken van spontane bewegingen, een star gezicht,
problemen met schrijven, lopen met kleine pasjes, een
voorover gebogen houding. Ook kan men overmatig gaan
zweten en veel speeksel produceren. Op den duur ontstaan er
evenwichtsstoornissen en raakt men afhankelijk van anderen
voor wat betreft de verzorging.
Naast de ziekte van Parkinson komen er andere ziektes voor
met dezelfde symptomen: vergiftiging met bepaalde metalen, syﬁlis, herhaaldelijke beschadiging van de hersens zoals
bij boksers (Mohammed Ali), medicijnen als neuroleptica
dat wordt gebruikt in de psychiatrie en zelden tumoren in de
hersenstam.
De diagnose wordt vaak laat gesteld en niet zelden zijn het
anderen die de patiënt er op wijzen eens naar de dokter te
gaan. Beginnende Parkinson kan door de huisarts worden
behandeld. Ernstiger vormen vereisen behandeling met meer
geneesmiddelen en ligt dan meer op het terrein van de neuroloog. De revalidatiearts kan bij invaliderende vormen van
Parkinson ook een goede dienst bewijzen. Ongeveer 10%
van de patiënten met Parkinson moet worden opgenomen
in een verpleeghuis en wordt dan verder behandeld door
de verpleeghuisarts. Het is geen ziekte waardoor je komt
te overlijden, maar er is meer kans op complicaties die de
sterftekans doen toenemen.

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
------------------------------------------------------Nalatenschap aan kinderen uit een
vorig huwelijk
Mijn vrouw en ik zijn 30 jaar geleden gehuwd in
gemeenschap van goederen. Wij hebben samen
een kind. Uit een vorig huwelijk heb ik twee
kinderen. Met hen heb ik al vele jaren geen
contact meer. Hoe is het met de verdeling van
de erfenis in geval van overlijden van één van
ons en hoe wordt de erfenis verdeeld in geval wij
tegelijkertijd komen te overlijden?
Indien in een testament niet iets anders is
bepaald, dan geldt bij het overlijden van u en uw
vrouw het wettelijk erfrecht. Dat betekent dat
indien uw vrouw overlijdt u en uw enige kind de
erfgenamen zijn. Overlijdt u, dan zijn uw vrouw,
uw kind en de kinderen uit uw eerdere huwelijk
de erfgenamen (van uw deel in de gemeenschap
van goederen). Het wettelijk erfrecht voorziet er
tegenwoordig wel in dat de langstlevende ouder
over de nalatenschap kan blijven beschikken en
dat de kinderen een vordering houden tot het
overlijden van de langstlevende. Allebei tegelijk
overlijden is zeer zeldzaam (hooguit bij een
vliegtuigongeval). Maar ook dan geldt het hiervoor beschreven erfrecht. Misschien is het in uw
geval heel verstandig om toch eens na te denken
over een testament indien er veel bezittingen in

het geding zijn. Raadpleeg een notaris!
Bewindvoering erfenis beëindigen
Ik heb jaren geleden een erfenis gekregen onder
bewindvoering. Waar ik mee zit, is dat ik al 43
jaar ben en dat ik zelden iets hoor van mijn
bewindvoerder, een oom. Ik vind dat ik inmiddels
‘normaal ‘ ben en gewoon mijn eigen zaken kan
regelen. Ik wil van hem af, maar dan word ik van
het kastje naar de muur gestuurd. Ik heb al jaren
een rechtsbijstandsverzekering, maar daar zegt
men mij dat ik me erbij moet neerleggen. Hoe
kan ik dit probleem oplossen?
Een bewindvoerder beheert het door de erﬂater
aan een erfgenaam nagelaten vermogen. Een
erﬂater besluit meestal tot de instelling van
een testamentair bewind als hij zijn erfgenaam
niet in staat acht het nagelaten vermogen
behoorlijk te besturen. De bewindvoerder is
aangesteld door de rechter en die moet hem of
haar ook weer uit zijn functie ontheffen. Als de
bestaande bewindvoerder én u vinden dat u zelf
de goederen en/of het vermogen op verantwoorde
wijze kan besturen, dan is de procedure bij de
rechter vrij eenvoudig. Anders wordt het als de
bewindvoerder het niet met u eens is. Dan zal
u zelf bij de rechter moeten aantonen dat u in
staat bent tot fatsoenlijk beheer van het aan u
nagelaten vermogen. Indien u de juiste module
hebt van een rechtsbijstandsverzekering, kan men
u hierin bijstaan. In uw situatie is het dus van

groot belang dat u eerst met uw bewindvoerder
tot overeenstemming komt over beëindiging van
het bewindvoerderschap.
-------------------------------------------------------Sociale voorzieningen
-------------------------------------------------------Weinig overhouden in
AWBZ-instelling
Onze jongste dochter {thans 21 jaar} is
ondergebracht met nog enkele lotgenoten in
een AWBZ-instelling die wij ‘beschermd wonen’
noemen, omdat er 24 uur per dag deskundig
toezicht is. Werken in haar situatie is vooralsnog
geen optie door psychische klachten. Zij heeft
een WAO-uitkering van
circa € 500 netto per maand. Nu heeft zij bericht
gekregen dat zij na aftrek van haar eigen bijdrage voor de AWBZ nog slechts € 190 á € 200
netto per maand overhoudt om zelf te besteden.
Daarvan moet ze onder meer betalen de zorgpremie, kleding, telefoon etc. Is deze berekening van
de AWBZ-instelling correct?
Wat uw dochter overhoudt na aftrek van haar
eigen bijdrage (dat kan een lage voor zes
maanden zijn of een hoge bij duurzaam verblijf
in een AWBZ-instelling) kan wel kloppen. Er
is voor de rest ook niet zoveel aan te doen.
Onderzocht zou moeten worden of zij misschien
nog recht heeft op een aanvullende uitkering
van de sociale dienst. Immers de bijstandsnorm

voor alleenstaanden bedraagt netto € 574,37 plus
nog de mogelijkheid van een toeslag die wordt
bepaald aan de hand van haar woonsituatie. Na
aftrek van haar eigen AWBZ-bijdrage zou ze
misschien ietsje meer zelf kunnen overhouden.
Maar ‘armoe’ blijft het. Bij het aanvragen van
bijstand speelt het spaargeld en ander vermogen
dat uw dochter wellicht bezit ook nog een rol.
-------------------------------------------------------Financiële kwesties
-------------------------------------------------------Incasso van vergoeding bij veroordeelde
Onze dochter is een paar jaar terug slachtoffer
geweest van diefstal van haar mobiele telefoon.
Hiervan is aangifte gedaan bij de plaatselijke politie. Zij gaven weinig kans op enig
positief resultaat in deze. Aan de hand van een
‘uitdraailijst telefoonaanbieder’ heb ik als ouder
de vermoedelijke dader getraceerd: het was haar
ex-vriend. Na lange procedures bij politie en justitie is hij door de politierechter veroordeeld. Aan
hem werd ook een civiele vordering van € 500
euro voor vergoeding aan mijn dochter opgelegd.
Hij betaalt echter niet en nu is het justitioneel
incassobureau (CJIB) ingeschakeld.
Ik heb diverse malen geïnformeerd naar de stand
van zaken en kreeg steeds te horen dat men er
mee bezig is. Op een gegeven moment meldde
de deurwaarder dat er kans is op uitbetaling. We
zijn nu echter vijf maanden later en we hebben

Hans
Roodenburg

nog niets ontvangen. Heeft het zin om een andere deurwaarder in te schakelen om de ‘civiele
vordering’ om te zetten in klinkende munt?
Na een rechterlijke uitspraak over een vordering
op een veroordeelde zit u in principe bij een
incasso natuurlijk wel vast aan het justitioneel
incassobureau. Maar dat hoeft niet te betekenen
dat de incasso langzamer gebeurt dan bij een
ander - door u in te schakelen - incassobureau.
Immers alle bureaus zijn afhankelijk van de
vraag hoeveel er te halen is en of zij een verdwenen schuldenaar kunnen vinden. Indien hij
bijvoorbeeld alleen maar bijstand heeft, kan er
per maand slechts op een klein bedrag (in de regel ongeveer 15 procent) beslag worden gelegd.
Vaak moet dat ook nog worden verdeeld tussen
alle schuldeisers. Het vonnis zal ongetwijfeld
worden uitgevoerd, maar zoals gesteld het is
niet zo eenvoudig om bij spoorloze schuldenaars
zonder bezittingen of met weinig inkomen
verhaal te halen. U en uw dochter zullen toch
wel enig geduld moeten hebben en erop moeten
vertrouwen dat de deurwaarder zijn procedures
kan afhandelen. Uw staat in uw rechten. Het kan
ook geen kwaad regelmatig de deurwaarder op
te bellen en te vragen hoe het met z’n vordering
staat. U kunt hem ook tippen als u zeker weet
wat de verblijfplaats van de veroordeelde is.
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FEESTMAAND
multishop

®

PANGAROLLETJES
IN HOLLANDAISSESAUS
100 GRAM

OOSTERSE
ROERBAKGARNALEN 500 GRAM
SINTERKLAASROLLADE
MET GEROOKTE FOREL
100 GRAM

1,85

Koop nu uw Hallmark
Kerstkaarten bij Multishop.
Hiermee steunt u het KWF-Fonds

6,75
1,95

Hesseplaats 11b
3069 EA Rotterdam
Telefoon 010 - 286 75 20

Multishop, Binnenhof 21, Rotterdam-Ommoord, Tel: 010 – 2860776

ZHONG SHAN

Dansen voor senioren op de zondagmiddag!

CHINEES MEDISCH CENTRUM

Van 13.00 - 16.00 uur bij:

TRADITIONELE GEZONDHEIDSKRUIDEN,
ACUPUNCTUUR, MASSAGE
De behandeling wordt uitgevoerd door
Professor XU, bekend in de traditionele
Chinese Geneeskunde Vergoeding mogelijk door
Ziektekostenverzekering.

Zondag 3 en 7 December:
m.m.v. Jack Cross entree à € 5,00

Behandeling van de volgende klachten:
- Zenuw, spier en gewrichtspijnen
- Maag- en Darmklachten
- Impotentie en onvruchtbaarheid

Bel: 010 - 404 82 00
www.dansschooldeklerk.nl

(zowel mannen als vrouwen)

Schiestraat 16-18 (dichtbij Hofplein en openbaar vervoer)

- Diabetes
- Depressies

- Hoge bloeddruk
- Alle soorten huidziektes etc
Voor inlichtingen en/of
afspraken kunt u bellen:

010 - 265 04 08
Ons adres: Zwart Janstraat 127b,
3035 AP Rotterdam
Openingstijden:

ma, di, do, vr en za: 10.00 - 18.00 uur
wo 13.00 - 18.00 uur

AA Aanpakken&Aanpassen
Voor al uw klussen in en om het huis, o.a.:
Badkamers, tegelen, behangen, verven, spachtelputz,
laminaat, tuinaanleg, enz. enz.
Bel of mail vrijblijvend voor een advies en/of offerte:
Tel. 06-42433845 / 010-4797098, e-mail: ossel_silvius@kpnplanet.nl

Albert van ‘t Hartweg 59
2913 LE Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel. 0180-314125

multishop

®

Voor al uw: Tabak, lectuur, wenskaarten
en staatsloterij / lotto

Ontruiming- en
Ontstoppingsbedrijf

“HAK-KOENS”
• 24 uur Service.
• Schilder-, voeg- en tegelwerk
• 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.

Wensen u een gezellige
Sinterklaasavond

Tevens het speciale adres
voor dakbedekking
en het ophogen van tuinpaden.

Multishop
Goudsesingel 111, 3031 EE Rotterdam
Tel: 010 – 412 79 19

JVC 32” (81 CM)
LCD TELEVISIE
LT-32A70
Breedbeeld LCD-TV
HD-Ready TV’s met DVI ingang voor een
perfecte weergave van beeldmateriaal van
hoge kwaliteit.
- 10 W totaal RMS uitgangsvermogen
- Megatext: 8 pagina geheugen
(level 1.5)
- Geleverd met tafelstandaard
- 2 Scarts

VAN 1195,- NU

- AV IN
- W-XGA (1.366 x 768 pixels) panel
- HD-Ready
- DVI ingang
- Component ingang

Telefoon/Fax: 010 - 2230857
Mobile
: 06 - 41692564
of 06 - 41692542

Nieuw in Rotterdam-Ommoord: Electro scooters
v.a.:

€ 2595,=

Evt. te huur voor € 145,= per maand
Blijf mobiel !! Weer of geen weer, storm
en regen. U kunt erop uit als u het wilt, hij
brengt u overal.
Met de bijbehorende service en kennis van
Proﬁle Roerade is kwaliteit en nazorg gegarandeerd. Proefrit op afspraak.

€ 895,-

GRATIS bezorging | GRATIS montage | GRATIS installatie | GRATIS uitleg
Pleinweg 150-154 tel. 010-465 38 22 - Schiedamseweg 27 tel. 010-4779210

Pearl Buckplaats 27 (tegenover parkeerplaats C1000),
3069 BZ Rotterdam, Tel. 010-4559757

!
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Minder bureaucratie
bij aanvulling op AOW
Rotterdamse 65-plussers met een onvolledige AOW ontvangen voortaan automatisch hun aanvullende bijstandsuitkering
via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hierdoor ontvangen
zij hun totale inkomen, AOW plus aanvullende bijstand, van
één instantie. Het aantal mensen dat geen gebruik maakt
van hun recht op de aanvullende uitkering zal afnemen. Een
en ander is het gevolg van de samenwerking tussen SoZaWe
Rotterdam en de SVB, waartoe het college van b en w heeft
besloten.
Iemand die 65 jaar wordt, loopt vanaf
nu niet meer zo snel de aanvullende
bijstandsuitkering mis, doordat de
SVB automatisch toetst of de persoon
er recht op heeft. Iedereen die wel
recht heeft op aanvulling, maar er
geen gebruik van maakt, wordt door
de SVB actief benaderd en gewezen
op de mogelijkheid. De samenwerking tussen SoZaWe Rotterdam en de
SVB heeft daarnaast het voordeel dat
alle Rotterdamse 65-plussers met een
aanvulling op hun AOW-uitkering hun
totale inkomen via de SVB ontvangen:
zij krijgen dus in één keer één bedrag
op hun rekening. Daarnaast hoeft de
klant wijzigingen nog maar één keer
door te geven. Rotterdam zet hiermee
een eerste stap naar één loket voor de
oudedagsvoorziening van Rotterdammers.
Rotterdamse 65-plussers kunnen
aanspraak maken op een aanvullende
bijstandsuitkering, als zij tussen hun
15e en 65e levensjaar een periode
niet in Nederland hebben gewoond

Evert Fortuin als Licht-Matroos op de Westerdam

en daardoor geen volledige AOW-uitkering ontvangen. Zij komen alleen
in aanmerking voor de aanvullende
uitkering, als er geen sprake is van een
(toereikend) aanvullend pensioen. Op
dit moment ontvangen 3.800 Rotterdammers met een onvolledige AOW
een aanvullende bijstandsuitkering.
Wethouder Schrijer is ervan overtuigd
dat met deze samenwerking de dienstverlening aan de burger aanzienlijk
wordt verbeterd. “Meer ouderen krijgen waar zij recht op hebben”, aldus
de wethouder Sociale Zaken, Werk en
Grotestedenbeleid.

- In 1917 beheersten paard en wagen nog het straatbeeld -

Van hondenkar
tot superbok
De nieuwe tentoonstelling van de Stichting Historisch Charlois kiest als fotothema transport in,naar en van Charlois en
behandelt alle vormen van vervoer van hondenkar, geitenwagen, paard en wagen tot de bokken van Bonn&Mees.
Te zien zijn foto’s van diverse bedrijven, ooit begonnen als bodedienst en
intussen doorgegroeid tot volwaardige
transportondernemingen. Ook het wagenpark van vanDOORN’s speculaasfabriek komt aan bod.
Verder zijn te zien de vele bakkerskarren, melkwagens en groentewagens die
Charlois rijk was. De tentoonstelling
begint zaterdag 3 december en duurt

twee maanden. De Oudheidkamer
van onze stichting is gevestigd aan de
Grondherendijk 84 in Rotterdam Oud
Charlois (bereikbaar met bus 73). Onze
openingstijden zijn zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur, behoudens
feestdagen. Telefonisch zijn we bereikbaar op 010-4806618.

De Atlantic kan
meedogenloos zijn
We raakten verzeild in een orkaan. De Kapitein had extra maatregelen genomen.
Alles werd nog eens extra nagelopen of gesjord. De ruimen werden gecontroleerd
of er geen lading heen en weer sloeg. De Bel werd van de Bak ( voorschip ) afgehaald en in het Kabelgat gedeponeerd. Het was angstaanjagend. We moesten met
drie Matrozen deze klus klaren. We letten goed op de golven want soms moesten we
wegspringen omdat de Westerdam een golf indook en er enorm veel water op het
dek kwam.
Alles ging goed. Ik zal het nooit
vergeten toen ik daarna op de
Brug kwam omdat het mijn beurt
was om 1 uur en 20 minuten het
wiel over te nemen van mijn
collega die dit nu net achter de
rug had. Hij gaf de koers op die
ik moest varen, en hij ging naar
beneden om stand-by te zijn voor
eventuele calamiteiten. De Westerdam leek wel dronken in deze
huizenhoge golven. De wind
kwam van achteren en je zag en
hoorde hoe ons Schip telkens uit
de koers werd gedrukt door die
hevige winden en golven. Het
was hard werken achter het roer.
Ik deed het iets te goed, ik wilde
de Westerdam zo goed mogelijk
op koers houden.
De deur ging open en een stuurman kwam binnen en zei: welke
idioot staat hier achter het Wiel
? Ik kan geen oog dicht doen.
Wat bleek: iedere keer als je roer
gaf, dan hoorde je de tandwielen
ratelen omdat ik steeds behoorlijk roer, bakboord of stuurboord
gaf. Hij nam het roer even van
mij over en zei: luister beste
man, je hoeft niet steeds zo sterk
te sturen want als het schip
rechts uitzwaait dan komt die
vanzelf wel weer terug gezwaaid
op de goede koers, je moet zo nu
en dan rustig wat roer geven en
niet steeds als een waanzinnige
de bewegingen van het kompas
volgen. Kijk vooruit, en af en toe

op je kompas, dan zie je het zelf.
Brommend verliet hij de Brug
lachend gadegeslagen door de
Kapitein en de Stuurman die niet
van de Brug waren weg te slaan.

de hoge golven op brughoogte
zag. Gelukkig deden de motoren
hun werk en de Westerdam
luisterde naar zijn roer en lag
weer op koers.

Het werd echt menens nu. Ik zag
de Kapitein steeds tellen als de
Westerdam sterk overhelde naar
Bak of Stuurboord. Hij paste
steeds de koers aan zodat we zo
gunstig mogelijk op de golven
bleven. De snelheid was teruggebracht tot het vereiste minimum
slagen van de twee Schroeven
anders zou de Westerdam niet
meer naar zijn roer luisteren. Er
kwam een kanjer van een golf
en deze sloeg helemaal over het
voorschip heen. Ik vloog bijna
van mijn roermat af zo’n slinger
maakten we nu. Het schip trilde
in al zijn voegen toen zo honderden tonnen water oversloegen.
De kapitein en de Stuurman zetten zich schrap en hielden zich
vast aan de raamkozijnen. Het
schip dook zo diep in de golven
dat de twee schroeven boven water uitkwamen en de motor even
op hol sloeg. Dddddttt-Dddddtt.

De toestand bij de Passagiers
was belabberd. Velen waren zeeziek. Niemand mocht of kon aan
dek komen. Wij moesten vanaf
het achterschip via de schroefastunnel naar de midscheeps
lopen. Aan dek komen was
zelfmoord ook al waren er extra
looplijnen gespannen om je vast
te kunnen houden.

Maar het wonder gebeurde, de
kop kwam weer boven water uit
en het oceaanwater spoot aan alle
kanten van het schip via de vele
openingen in de verschansing
weer terug de oceaan in. Een indrukwekkend gezicht. We helden
zo over naar bakboord dat je zo

In de Messroom was alles glad,
je kon er gewoon bobsleeën
met je stoel vanwege de soep en
andere vettigheid die op de vloer
terecht gekomen was. De Koks
in de Keuken hadden allemaal
stormlatten aan de zijkanten van
hun ovens bevestigd om de pannen op het. vuur te houden. Gelukkig ging na een aantal uren de
wind liggen en werden de golven
ook weer normaal. Opgelucht
haalden we adem. We hadden 18
uur op een spookschip gevaren.
Nu draaiden de motoren weer
volle kracht vooruit. Full Ahead!
Een reis om nooit te vergeten.
E.B. Fortuin. Tel: 010-4.38.37.32
E-Mail: ebfortuin@tiscali.nl
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Eenvoudig en makkelijk

OPSTAAN
Dat is mogelijk vanuit onze fauteuils. Met een simpele druk op de knop
komt uw fauteuil omhoog en kunt u makkelijk opstaan. Door de verstelbare voetenbank kunt u heerlijk ontspannen. Ook is de rug afzonderlijk
verstelbaar. Gun uzelf het comfort van de
heerlijke Comforthuys fauteuils.

Gun uzelf ook zo'n heerlijke Comforthuys fauteuil! Hartelijk welkom!
Vervoersprobelem
en?
bel (010) 4567280
en u wordt gratis
gehaald en weer thuis
gebracht!

Rotterdam (Alexanderpolder) - Henk Speksnijderstraat 8
(naast Burchthuys Interieur) Telefoon: (010) 456 72 80)
Geopend van dinsdag t/m zaterdag. Vrijdag koopavond.

WAT KOST DE MICRA
EXCLUSIEF BIJ NISSAN ROTTERDAM?
INCLUSIEF
RADIO/CDSPELER

INCLUSIEF
AIRCO

INCLUSIEF
ABS

INCLUSIEF
ELLE
ACCESSOIRES
® E15.295? ® E 9.999? ® E12.985? ® E14.995? ® E13.999?

ALLEEN IN
DE MAAND
DECEMBER

De Micra is heel compleet. Standaard stuurbekrachtiging, de kleinste draaicirkel in zijn klasse, ABS, EBD en NBA, 4 airbags, elektrisch bedienbare ramen voor en centrale deurvergrendeling. Kom snel naar de Metaalstraat, OP = OP! Overigens is vakje twee de juiste prijs...

NISSAN ROTTERDAM

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

Gespecialiseerd in:
Hoogglans,
Bijzondere effecten
Spuiters van Piano’s
Vleugels en Meubelen
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Kleuradviezen
Tel. (010) 4420285
Fax (010) 4424954
www.kp-spuiterijen.nl

Hoofdweg Zuid 174 (sector F)
2908 LC Capelle aan den IJssel

!!NIEUW!!

Lunchroom ‘Negresco’
Ingang Woonmall Alexandrium III, Rotterdam

Weer bijten, lachen en genieten!

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

Specialist in Italiaanse en Franse belegde broodjes.

Tel:010-2205599

7SJKCMJKWFOEQFSTPPOMJKLBEWJFT
,VOTUHFCJUUFO GSBNFT QMBBUKFT
,MJLHFCJUPQJNQMBOUBUFO
,SPOFO  CSVHHFOPQJNQMBOUBUFO
&ÊOEBHTSFQBSBUJFTFSWJDF
/B[PSHFODPOUSPMF

,-J,TUBBU
WPPS
DPNQMFUF
EJFOTU
WFSMFOJOH

Ambachtsplein 42
W.C. Zevenkamp
3068 GV Rotterdam
Tel.: 010 – 456 03 12
Fax: 010 – 456 51 70

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG
(naast de apotheek)
/JFMT#PISQMBBUT
+,3PUUFSEBN0NNPPSE

5FMFGPPO 

XXXLMJLTFS WJDFOM

SNURKT U?

J.N. Lindaart

7SBBHJOGPSNBUJFPWFSEF4JMFOTPS
BOUJTOVSLCFIBOEFMJOH

http: www.zevenkamp.net

multishop

®

Je regelt ‘t op het

Voor al uw: Tabak, lectuur, wenskaarten
en staatsloterij / lotto

Kleiweg 147
3051 GN Rotterdam
Winkel :
Postkantoor:

010 2 850 850
010 4 189 723

Openingstijden winkel:

Ma t/m Vr.
8.30 u tot 18.00 u
Za. 8.30 u tot 17.00 u

Wensen u een gezellige
Sinterklaasavond

Openingstijden Postkantoor: Ma t/m Do.
8.30 u tot 17.00 u
Vr. 8.30 tot 18.00 u
Za 8.30 u tot 14.00 u
Algemene fax :
Internet :

010 2 850 730
www.bruna.nl

Multishop
Winkelcentrum De Esch, Rijnwaterstraat 43
3063 HC Rotterdam, Tel: 010 – 212 25 92

Diverse dealers rond Rotterdam

VRAAG HET GRATIS MICROCAR MAGAZINE AAN
Bel zonder kosten:

0800 - 024 20 24

TABAC& IFTS
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Hoﬂand Eurotuin en Eurotuin tuincentrum Brielle:

Ook in de winter gaat
het buitenleven verder
Vroeg donker, koud en mistig….. WINTER. Genieten van het
gure weer van achter het glas in de heerlijk verwarmde
huiskamer. Uitkijkend op….. ja, op wat? Ook in de winter
gaat het buitenleven gewoon door en wilt u eigenlijk ook
genieten van een mooie tuin waarin de planten mooi verlicht worden vanuit het straatwerk. Dat u ook zonder lieslaarzen aan met droge voeten bij de berging kan komen.
Wat heel veel mensen niet weten is
dat dit bij uitstek het seizoen is om
de tuin opnieuw aan te laten leggen.
Planten, bomen en heesters staan
nu “stil”, ze bloeien of groeien niet
in deze tijd, dus kunnen ze zonder
problemen verpoot worden naar de
nieuwe bestemming in de tuin. Een
ander groot voordeel is dat we in de
winter onze prijzen wat aantrekkelijker kunnen maken en dat kan best
wel eens een paar aardige centen
schelen.
Begint dan eindelijk het voorjaar…… dan is uw tuin al klaar. Het
straatwerk is gezet, brekerszand is
in alle naadjes verdwenen, de tuinaarde is ingeklonken en de planten
beginnen te bloeien op hun nieuwe
plekkie…… en de buren???? Die
moeten het traject van ontwerp,
offerte en beginnen nog doorlopen.
Tegenwoordig valt dit ook niet mee,
haast standaard, worden afspraken
niet nagekomen en als er al iemand
komt om de tuin op te meten dan
hoor je er vervolgens 9 van de 10
keer niks meer van. Wij kunnen u
beloven dat wij, Hoﬂand Eurotuin,
een uitzondering zijn en stellen als
prioriteit dat de klant koning is en
ook zo behandeld wil worden. Ontwerp en prijs maken we (meestal)
terplekke zo weet u direct waar u
aan toe bent en onze schriftelijke
offerte ontvangt u binnen 2 dagen
per post. Mocht u ons vervolgens
de opdracht gunnen dan wordt
er een datum vastgesteld waarop
de werkzaamheden plaatst zullen
vinden. We maken de tuin dan op
aansluitende werkdagen af, zonder
tussen poses. Op deze manier
houden we de overlast voor u en
de buurt beperkt tot een minimum.
Tijdens de werkzaamheden overleggen we constant of alles naar wens
gaat, misschien wilt u de border

toch iets groter dan het ontwerp
aangeeft, of ietsje meer naar links
of rechts…….. geen probleem. Op
deze manier krijgt u de tuin die U
wilt en waar U de komende 15 tot
20 jaar plezier aan gaat beleven. We
werken alleen met klasse materialen van RedSun, GardenHome
en TUINvisie waar u uiteraard
volledige schriftelijke garantie op
krijgt. Ook op de uitgevoerde werkzaamheden krijgt u schriftelijke
garantie en mocht er onverhoopt
toch iets misgaan dan hebben we
een serviceteam klaar staan die het
probleem binnen een week komt
oplossen. Hierdoor houden we
alleen tevreden klanten en zoals u
weet is mond tot mond reclame de
beste reclame die er is.
Op ons 17000 m2 grote tuincentrum, te Brielle, hebben we
de grootste sortering bestratings
materiaal van de regio, terras tegels,
beton- en gebakken klinkers en
natuursteen van alle topmerken.
Ook voor schuttingen, blokhutten
en tuinhout kunt u bij ons terecht.
Heel uniek is de uitstekende
kwaliteit van onze tuinplanten die
wij verkopen met bloei- en groei
garantie. In ons overdekte gedeelte
hebben we een bonte collectie van
allerlei potterie en decoratiematerialen, gereedschappen, bestrijdingsmiddelen, kamerplanten en
bloemen. Iedere afdeling is bemand
door vakmensen op hun speciﬁeke
gebied, dus ook voor advies bent u
hartelijk welkom.
Op dit moment pakken we groots
uit met onze kerstshow vol leuke
aanbiedingen. Tijdens uw inkopen
kunt u een kopje kofﬁe drinken in
onze gezellige kofﬁehoek die nu
helemaal in kerstsfeer is.
Kortom… als u deze winter niet bij
Eurotuin bent geweest……………..

- Tien jaar geleden nam Marius Goedegebuur afscheid als wijkagent van Tuinenhoven en Groenenhagen en droeg zijn
taken over aan zijn opvolgster Elvera Sutter. Foto privé-collectie -

Marius Goedegebuur
tevreden over 35 vruchtbare jaren bij de politie
Willem van Hanegem herinnert zich Marius Goedegebuur zonder twijfel als een lastig
opponent. In 1976 liet de voetballer zich tijdens een tv-interview met Theo Koomen van
TROS-Sport laatdunkend uit over de lichamelijke conditie van een wijkagent, toen hij
zijn eigen matige conditie met de hunne vergeleek. Wijkagent Marius Goedegebuur nam
dat niet en daagde ‘De Kromme’ publiekelijk uit voor een duurloop over tien kilometer.
Dat deed de in de Rotterdamse
Millinxbuurt geboren en getogen
agent bij Wibo van der Linden in
een live uitzending van TROSActua. Hij beloofde voorts dat
hij de Feyenoorder “zoek zou
lopen”. Willem voelde wel voor
de uitdaging, maar wilde eerst nog
drie weken trainen. “Uiteindelijk
durfde hij het toch niet aan”, gniffelt Goedegebuur dertig jaar later.
Zijn vader was ook politieman.
Marius was de vierde van vijf
kinderen en woonde aan de Dordtselaan boven een kantoor van de
Belastingdienst. Vlot doorliep
hij de kleuterschool en de lagere
reformatorische Graaf Jan Nassauschool en vervolgens verliet
hij als gediplomeerd hovenier de
Tuinbouwschool in Barendrecht.
Op zijn zeventiende kwam hij
bij de Plantsoenendienst voor
onderhoudswerk in Bergpolder.
“Mijn loon was 27,05 gulden per
week”, diept hij lachend uit zijn
geheugen op.
Op het vervullen van de militaire
dienstplicht volgde de avond-mulo
en daarna solliciteerde Goedegebuur succesvol bij de politie. In de
Boezemdwarsstraat in Crooswijk
werd hij opgeleid om daarna in
1961 in actieve dienst te treden bij
het bureau Nassaukade in de wijk
Feijenoord. Al kort daarna volgde
overplaatsing naar de posten Afrikaanderplein en Linker Veerdam
op Katendrecht.
“In die rosse buurt heb ik veel

meegemaakt, leuk en niet leuk.
Op een keer stapte “s avonds een
hoertje binnen die was gebeten
door een aap. Ik met ongeloof
lachen, natuurlijk. Dus trok ze
haar rok op en daar had ze me
in haar been toch een bloedende
jaap. Die meerkat was de kooi
ontvlucht in de Walk Inn Bar en
ging na de beet aan de haal. Wij
zoeken, en ja hóór, daar was ie,
weggekropen onder een auto. Het
was februari, dus stervenskoud en
daar moet een aap niks van hebben. Het dier stak me een hand toe
en in mijn armen heb ik hem als
een kind naar het bureau gebracht.
De volgende dag stond het in alle
kranten.”
Geruime tijd werkte Goedegebuur
als rechercheur en maakte van
alles mee tussen een winkeldiefstalletje en roofmoord. “Het ergst
waren ongelukken met kinderen,
dat neem je mee naar huis. Zoals
die keer op de Persoondam bij
ijzerhandel Vles. Een joch van
acht had zich al spelend verstopt
in een grote doos. Een vrachtwagenchauffeur dacht dat het een
lege was en verpletterde doos én
kind. Dan moet je wel naar de
ouders van die knul en het daar
vertellen.”
Vijf jaar werkte Goedegebuur bij
de Hondenbrigade op eiland Van
Brienenoord. “Ook een leuke tij”,
zegt hij. Goede herinneringen
bewaart Marius aan zijn laatste
zestien jaren bij de politie als

wijkagent in Tuinenhoven en
Groenenhagen in IJsselmonde.
Thuis bladert hij soms door zijn
albums met foto”s en knipsels van
zaken waar hij in 35 jaar mee te
maken heeft gehad. Van rellen op
Katendrecht, een uit de hand gelopen demonstratie tegen Janmaat
en voetbalrellen bij Feyenoord.
“Het is een rijk en een voor mij
dierbaar dossier geworden”,
formuleert hij.
Onlangs is Goedegebuur de zeven
kruisjes gepasseerd. Het tellen
der jaren is de in 1996 (vanwege
functioneel leeftijdsontslag) met
werken gestopte politieman niet
aan te zien. Lichamelijk is hij tiptop in conditie. Zijn hobby als leraar (shihan) in de zware en harde
full contact karatestijl Kyokushin
is daar niet vreemd aan. Menig
jong sportman kan in conditie en
uithoudingsvermogen niet aan
hem tippen. Marius Goedegebuur
drukt zich zonder verblikken of
verblozen honderd keer op.
Voor zijn inzet, adviezen en
weerbaarheidstrainingen voor
tal van organisaties en in het bijzonder voor vereniging Musashi
werd Goedegebuur vorige week
in Westmaas tot zijn verrassing
onderscheiden met de zéér hoge
graad 7de dan Kyokushin karate.
Tal van kopstukken van de Nederlandse Kyokushin Organisatie
waren daarbij aanwezig.
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In de Oud Rotterdammer van dinsdag 31 oktober stond een stukje
van de heer Hooghuis over Het Witte Dorp, de redactie van de Oud
Rotterdammer ontving naar aanleiding hiervan vele brieven van
oud bewoners. Twee ervan staan in deze “weet je nog... “-rubriek.

Witte Dorp (1)

- Leo van der Velde (l) en Joop Stedehouder (r) -

Vrienden produceren
prachtige cd voor
zieke Wim Koopmans
De Rotterdamse zanger
Wim Koopmans werd in
september getroffen door
een herseninfarct. Langzaamaan herstelt hij. De
65-jarige crooner zal echter
nog geruime tijd moeten
revalideren voordat hij zijn
oude leven kan hervatten.
Dat zeggen zijn vrienden
Joop Stedehouder (68) en
Leo van der Velde (60).
Voordat Wim Koopmans werd
geveld was er het plan een cd uit te
brengen. “Dat kon ineens niet meer,
maar er borrelde wel een ander idee
naar boven”, vertelt Stedehouder,
eigenaar van opnamestudio JSM
in Oostvoorne. Van der Velde
van L&D Entertainment vult aan:
‘Het leek ons prima om Wim een
extra hart onder de riem te steken
door een cd samen te stellen van
bestaand werk van hem. Samen
hebben we negentien nummers
uitgekozen met als titel ‘The best
of Wim Koopmans American Songboek’.”
Stedehouder lacht tevreden: ‘Iedereen heeft belangeloos meegeholpen
en toestemming verleend het materiaal rechtenvrij te mogen gebruiken. De opbrengst van de cd is na
aftrek van uitsluitend de materiële
kosten voor Wim Koopmans.
Net als zijn vader, Piet Koopmans,
de man van de geweldige improvisaties bij het legendarische

accordeontrio The Three Jacksons,
beschikt Wim over een bijzonder
muzikaal gehoor. In 1972 begon
hij zijn eigen orkest ‘The New
Formation’, waarmee hij in alle
grote zalen en theaters concerten
gaf. De grote doorbraak kwam tien
jaar later toen Rita Reys en Pim
Jacobs zijn kwaliteiten als zanger
ontdekten.
Alle radio- en tv-stations wilden
hem in hun uitzending en Wim
groeide uit tot een great performer,
die ook in Amerika zijn vleugels
uitsloeg. In 1990 toerde hij door dat
werelddeel en trad met de bigband
van Peggy Lee op in Chicago,
Cincinnati, Pensylvania, Seattle
en Kansas City. De kroon op zijn
werk was een optreden in de show
van Tony Bennett, die nog steeds
Wim’s grootste idool is.
‘The best of Wim Koopmans
American Songboek’ is in alle grote
zaken te koop. De adviesprijs is
19,95 euro.

Website vernieuwd!!!
De website www.deoudrotterdammer.nl is vernieuwd. Niet alleen
is de vormgeving gewijzigd, ook
de inhoud van de website is ﬂink
aangepast. Vanaf nu kunt u op
de website onder meer de reeds
verschenen kranten integraal terug
vinden in het archief. Daarnaast publiceren we veel artikelen die lezers
hebben ingezonden, maar die om de
een of andere reden de kolommen

van de krant niet hebben gehaald.
Natuurlijk blijven de bekende
rubrieken, zoals Rechten en Plichten
en de columns van huisarts Wolter
de Waard gehandhaafd. Om het allemaal nog aantrekkelijker te maken
plaatsen we ook veel meer foto’s op
de website. Kortom, redenen genoeg
om de website veelvuldig te bezoeken, want vanaf nu vindt u telkens
weer iets nieuws op de site.

In de Oud Rotterdammer
van dinsdag 31 oktober
stond een stukje van de
heer Hooghuis over Het
Witte Dorp. Ook ik heb
daar een stuk van mijn
jeugd doorgebracht en
ik las het stuk met veel
genoegen. Inmiddels heb
ik e-mail contact met de
heer Hooghuis en langzaam maar zeker komen
de herinneringen weer
boven drijven.
Ik woonde in de Damloperstraat
30 van 1941/1942 tot juli 1960.
Waarom niet eerder oud bewoners
in De Oud Rotterdammer een
stukje schreven of oud-vrienden
en kennissen zochten is duidelijk;
ik ondernam ook nooit eerder een
poging. Maar als er een schaap
over de dam is....
Inmiddels ben ik alweer 3 jaar
met pensioen en heb dus wat
meer tijd om ook iets te schrijven. Op het pleintje speelden we
natuurlijk een partijtje voetbal. Je
begrijpt dat de mensen die om het
plein woonden daar niet blij mee
waren. Regelmatig kwam daarom
Pijpie, de wijkagent, op zijn ﬁets
naar de plaats des onheils, maar
ergens onderweg was er altijd wel
iemand die even kwam waarschuwen dat hij in aantocht was en dan

vlogen alle voetballers naar huis of
verscholen zich ergens.
Bij ons thuis was zingen een must.
Met mijn broer Jan en zus Annie
dus lid geworden van de Kleine
Stem West. Leuke tijd geweest en
ik ben daar na mijn voetballeven
weer mee begonnen en inmiddels
alweer 20 jaar lid van het Westlands Mannenkoor. Gevoetbald
heb ik ook bij HWD en zelfs een
poosje in het eerste met Bertus
Leeﬂang, Dingeman Meiboom,
de gebroeders van der Pluim, Rini
Hagen, Zatopek en vele anderen.
Na juli 1960 verhuisde ik door
omstandigheden naar Zuid en ver-

loor ik mijn vrienden en kennissen
uit het dorp uit het oog, zoals de
Fam. van Maanen, Wim en Pleuni
Asselmans (van Walsum), de fam.
de Korver, Paul Robijn, Richard
Reichard en iedereen die mij nog
kan herinneren. Misschien dat er
nog oud-buurtgenoten of oudspeelmakkers De Oud Rotterdammer lezen en willen reageren op
dit stukje, want ik ben benieuwd
hoe het met hen gaat.
Aat van Unnik (Aatje Unnik)
telefoon 010-4744739
E-mail: a.van.unnik@zonnet.nl

Witte
Dorp (2)
Hiermee wil ik graag reageren op het stukje over
het witte dorp van S.A.
Hooghuis in De Oud Rotterdammer van 31 oktober
2006.
Mijn vader Arie Twigt staat op de
foto op de middelste rij voor die
man in het witte pak. Mijn vader
is opgegroeid en gestorven in het
Witte dorp. Verder heeft hij een
oorkonde compleet met een feest

- Arie Twigt uit de krant -

ontvangen toen hij 25 jaar bij de
brandweer was. Volgens mijn
broer Henk Twigt was het nummer
van de brandweerwagen voor het

Witte dorp niet 55 maar 57. Nummer 55 was van Spangen de Multatulistraat of de Vosmaerstraat.
Mijn broer, inmiddels 77 jaar, kent
al die mannen wel, ik alleen van
naam aangezien ik 10 jaar jonger
ben. Ik heb ook nog een foto van
tijdens en net na de bouw van het
witte dorp.
Verder ben ik geïnteresseerd in
allerlei foto’s krantenknipsels en
dergelijke van het Witte Dorp.
Wil den Belder Twigt
Wagnerlaan 13
3208 BN Spijkenisse
Tel. 0181 645 610
E-mail: ptettelaar@tiscali.nl
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Nieuw in de webwinkel

Cox Columns gebundeld!! www.deoudrotterdammer.nl
Virtuele boek/cd-winkel voor Oud Rotterdammers
De Boekwinkel van De Oud-Rotterdammer is weer uitgebreid met twee
nieuwe boeken. Alle boeken zijn te bestellen via de bestelbon in deze krant
of via de webwinkel op www.deoudrotterdammer.nl.

BESTELBON
❏

Cox Columns
Cox Column is voor De
Oud-Rotterdammer wat
Philip Freriks is voor het
Columns
Acht Uur-journaal. De
rubriek van deze oer-Rotterdamse zanger/acteur/
tekstschrijver vormt het
Gerard Cox
anker in de krant. Een
anker dat de krant aanzien geeft en toont dat De Oud-Rotterdammer
het waard is gelezen te worden. Want een man
van zijn reputatie verbindt zijn naam niet aan het
eerste het beste wijkkrantje.
Gerard is vanaf de eerste uitgave op zijn vaste
plek op pagina drie aanwezig in De Oud-Rotterdammer. Dertig columns verzorgde hij inmiddels. Soms vol nostalgie, soms snerend, soms
humoristisch, maar altijd realistisch.
Zijn columns passen perfect bij de uitstraling
van De Oud-Rotterdammer en hebben er voor
een belangrijk deel aan bijgedragen dat deze
relatief nieuwe krant zich in nauwelijks een jaar
heeft opgewerkt tot (misschien wel) de best
gelezen krant van Rotterdam.
De columns van Cox verdienen het zonder meer
bewaard te blijven. Daarom heeft De Oud-Rotterdammer besloten zijn CC-tjes te bundelen
in een boekje waarin u ze nog eens allemaal
kunt nalezen. Met de feestdagen in aantocht
heeft De Oud-Rotterdammer, in samenwerking
met uitgeverij Artemis, speciaal voor de lezers
van de krant een mooie aanbieding. U kunt dit
bijzondere boekje bij voorintekening aanschaffen en dan betaalt u geen € 12,90, maar slechts €
10,90 (excl. € 1,00 verzendkosten).

U kunt ‘Cox Columns’ bestellen via de bestelbon in deze krant of via de webwinkel op www.
deoudrotterdammer.nl

2C0o0x
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❏
❏
❏
❏

Bruggen in Oud Rotterdam
Bij het lezen van de titel
denkt men aan een boek
vol technische gegevens
over de vele bruggen die
onze stad in het verleden
kende. Wie de boeken
van de Rotterdamse
volksschrijver Peter
Troost kent, weet wel
beter.
In dit boek wandelt de schrijver met u niet alleen
langs de oude bruggen, maar hij maakt u ook
attent op de mensen – uw ouders en grootouders
– die van deze bruggen gebruik moesten maken.
Bruggen waren en zijn nog steeds belangrijk in
een havenstad als Rotterdam. Zonder bruggen
zouden wij niet ver komen.
Troost volgt de schippers op hun weg door de
kleurrijke binnenhavens, de nauwe sluizen en de
vaarten die onder de bestrating voor het oog van
de voetganger verborgen bleven.
Unieke foto’s illustreren soms frappant het
verhaal van de schrijver. Het boek sluit naadloos
aan bij het vorige boekje ‘De Rotterdamse
Stegen’.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Bruggen in Oud Rotterdam
Ogen als schoteltjes
Mijn Looppad
Onder de Trap
Rob, Babyboomer
Rotterdamse Stegen
Mijn Vader die in de hemel is
Waltzing the waves
Schot voor de boeg
Dwarsliggers
Witte de With, so cool
Waltzing the waves
Opgegaan in Lucht

14,95
16,95
14,00
15,00
13,95
14,95
16,95
12,95
6,95
9,90
24,90
12,95

(Herinneringen aan jazz in Rotterdam)

21,50
14,95

❏

Obers per uur
Rotterdam met een knipoog

❏

Deel 1

❏

Deel 2

❏

Deel 3

14,95
14,95
14,95

CD’s
❏

CD Café Rotterdam
❏ CD Terug naar Rotterdam
❏ CD Waltzing the waves
❏

3,95

+ Verzendkosten

Naam
Adres
Postcode
Plaats

‘Bruggen in Oud Rotterdam’ telt 130 pagina’s
en bevat ruim 100 foto’s. Het is te bestellen via
de bestelbon in deze krant of via www.deoudrotterdammer.nl en kost € 14,95.

Telefoon
Email

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

www.lancar.nl

BESTELBON COX COLUMNS 2006
Cox Columns 2006
Nu bij voorintekening geen € 12,90 maar

de goudsmid

€ 10,90

(excl. € 1,00 verzendkosten

2C0o0x6

Naam
Adres

1988

-

2006

Columns

Postcode
Plaats
Telefoon

Word vrijwilliger
www.hartstichting.nl

Email
Gerard Cox

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

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

12,95
17,50
19,95

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

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

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

DEFINITIEF verwijderen van
overbeharing, nu betaalbaar bij
Schoonheidssalon Back to Beauty, maak
een afspraak of bel voor meer info.
Ossenisseweg 115, 3086 KX, Rotterdam
(Slinge), Gratis parkeren
Tel.: 010 - 481 45 09/ 06 20 85 49 06
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Kerstzang 2006
in de Hillegondakerk
Donderdag 14 december is de prachtige Hillegondakerk in Hillegersberg (Rotterdam)
weer het decor voor een welluidende kooren samenzangavond.
In dit feeëriek verlichte kerkje geeft het
Christelijk Gemengd
Koor ‘Song of Praise’, onder leiding van
Reinata Heemskerk,
een kerstconcert.
Doel van deze avond
is niet alleen u te laten genieten van koor- en samenzang,
maar ook het inzamelen van gelden voor een goed doel.
Het programma is weer gevarieerd: koorzang, afgewisseld
met samenzang, vocale en instrumentale solisten. Tevens
houdt geestelijk verzorger mevrouw B.van der Vlies een
korte meditatie.
Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is vanaf 19.30
uur open. De toegang is vrij. Tijdens het concert wordt echter
wel een collecte worden gehouden voor het goede doel.
De Hillegondakerk staat aan de Kerkstraat 43 (zijweg Bergse
Dorpsstraat) en is o.a. bereikbaar met tramlijn 4 (halte einde
Straatweg). Song of Praise bestaat sinds 1984 en heeft dit
jaar onder meer medewerking verleend aan het tv-programma
‘Nederland Zingt’ van de EO Wij nodigen u hartelijk uit dit
kerstconcert bij te wonen en te genieten van oude en nieuwe
kerstliederen.

Stoomtreinrit Maastricht en Valkenburg
De Stoom Stichting Nederland (SSN) uit
Rotterdam heeft voor zaterdag 16 december
een rit met een originele stoomlocomotief
en luxe, historische rijtuigen georganiseerd
naar de kerstmarkten in Maastricht en Valkenburg.
Rond 9.00 uur vertrekt de trein, getrokken door de 24 meter
lange stoomlocomotief 01 1075, vanaf station Rotterdam
Centraal om via Utrecht en ’s-Hertogenbosch (beide ook
instapplaatsen) naar Zuid-Limburg op te stomen.
Bij aankomst in Maastricht rond 12.30 uur kunnen de reizigers een keuze maken het Vrijthof met zijn kerstmarkt te
bezoeken of mee door te reizen naar Valkenburg. Daar kan
men onder meer een bezoek brengen aan de kerstmarkten in
de Fluweelen- of de Gemeentegrot. De terugreis start rond
17.30 uur en de aankomst in Rotterdam is om 21.00 uur.
Informatie en inschrijving: www.stoomstichting.nl

NOORD

OOST

RW’S

MIJMER ZUID HOEKJE

- De Van der Takstraat bleef tussen de openstelling van de Willemsbrug op 24 oktober 1878 tot de buitengebruikstelling op 1 juli 1981 een drukke doorgangsader
voor trams, ﬁetsers, sleperswagens en auto’s. Foto collectie Rein Wolters -

Tram na elke brugopening
stapvoets door Van der Takstraat
Als broekie van vijf maakte ik op een woensdagmiddag in 1951 kennis met het Noordereiland, het
sigaarvormige stukje Rotterdam in de Nieuwe Maas’. Die morgen zei moeder dat ik direct naar
huis moest komen van mijn St.-Maria kleuterschool in de Christiaan de Wetstraat in de Afrikaanderwijk. We moesten naar ‘de stad’ voor nieuwe kleren. Bij de halte Putselaan/Maliestraat begonnen we met tramlijn 2 aan onze ‘wereldreis’.
De verkeersdrukte bij de Nassaukade,
het Stieltjesplein en bij de Koninginnebrug maakte veel indruk op me. Het
geratel van ijzeren treinwielen van een
goederentrein over het viaduct boven
de tram deed me van schrik ineenkrimpen.
Het passeren van de Van der Takstraat,
met op de rechterhoek van de Prins
Hendrikkade een ﬁliaal van grootgrutter Piet de Gruyter en links slijterij
A.J. van Heck & Co, beleefde ik
sprakeloos. Tussen de sleperswagens
en auto’s krioelden honderden ﬁetsers.
De Koninginnebrug was net open geweest. Stapvoets reed de tram over de
Willemsbrug, in de volksmond bekend
als IJzeren Willem. Prachtig was het
uitzicht over de in het zonlicht schijnbaar zilveren golven van de Nieuwe
Maas. Ik genoot van de donkere
rookpluimen die driftig opstomende
sleepboten uitbraakten. Onverstoor-

Belegd broodje
voor 35 cent
Tjonge, wat een prijsjes! Daar kan je nu niet meer voor
plaatsnemen op een gezellig zitje langs de Nieuwe Maas.
Vijftig jaar geleden wel, want ongeveer zo oud is dit tarieflijstje van uitbater F.W.J. Hoogsteder van café Maaszicht aan
de Parkkade 1 in Rotterdam. De oplettende lezer begrijpt intussen dat de naam in de jaren tachtig door de (veel te vroeg)
overleden Marius Lambermon is herdoopt in De Ballentent.
Hij maakte er een spraakmakend en met prijzen bekroond
havencafé van en dat is het nog steeds. Het tarieﬂijstje is De
Oud-Rotterdammer beschikbaar gesteld door Peter den Haan.
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- Ongestoord door verkeer speelden kinderen op
zondag 2 juli 1981 op de oprit naar de voor het verkeer
afgesloten Willemsbrug op zondag 2 juli 1981.
Foto collectie Rein Wolters -

baar sleurden ze aan diep in het water
liggende binnenvaartschepen. Wat een
prachtig panorama! Ooit zou ik zelf
op zo’n boot varen naar onbekende
oorden, nam ik in gedachten alvast een
voorschot op de toekomst.
Het winkelen ging me niet snel
genoeg. Mijn hart lag bij de tram en ik
verlangde naar de terugrit. Uiteraard
wist ik niet dat de Willemsbrug op 24
oktober 1878 was opengesteld, waarmee een vaste verbinding tussen de
rechter Maasoever en het Noordereiland een feit was. Om te onderzoeken
of die sterk genoeg was, reden kort
voor de openstelling tien sleperswagens met twee paarden en elk beladen
met vierduizend kilo basaltkeien eerst
stapvoets en daarna in draf over de
brug. Met glans doorstond deze de
belastingproef.
Ook wist ik niet dat ‘IJzeren Willem’
in 1927 helemaal en in 1974 alleen de
middelste overspanning was opgevijzeld naar Rijnvaarthoogte en daarna
nog dienst zou doen tot 1 juli 1981.
Het ophogen op 10 en 11 april met
2,17 meter naar 8,5 meter boven de
waterspiegel, maakte in 1927 de bouw
van een oprit noodzakelijk in de Van
der Takstraat. Dat gebeurde zeer tegen
de zin van middenstanders en kroegbazen. De ophoging maakte immers een
einde aan het direct oversteken van de
straat. Ruim 57 jaar later werd de oprit
in 1984 afgegraven en kon men weer
ongehinderd van de ene naar de andere
kant wandelen.
Het was burgemeester A.A. (André)
van der Louw die op zaterdag 1 juli
1981 de oude brug afsloot. Als laatste
trok er een optocht van historische

wagens, karren, ﬁetsen, paarden en
nostalgische ﬁguren overheen. Meer
dan honderd jaar was de bonkige
staalconstructie een belangrijke schakel geweest tussen twee stadsdelen,
die in de jaren veertig uitgroeide tot
een symbool van felle weerstand tegen
de Duitse bezetters.
Op zaterdag 12 december 1981 begon
de voorbereiding voor sloop van de
Willemsbrug. Vier dagen later werd
in de vroege ochtend door drijvende
bokken de eerste van de drie overspanningen van de pijlers getild. Als
journalist was ik er aanwezig voor de
verslaggeving in Het Vrije Volk.
Bij de laatste snik van de brug leek
het erop, alsof zijn geest hem verliet
en over het water weggleed. Terwijl
het tweede brugdeel werd opgetakeld,
kwam langzaam een dichte mist over
het water aanglijden. Voor de vele
belangstellenden was de nevel hinderlijk; de actie van de slopers werd door
de witte deken aan hun waarneming
onttrokken. Vaag waren nog wel de
contouren van de drijvende bokken
zichtbaar, noteerde ik in mijn schrijfblok. Ook was gekraak van de brug
hoorbaar, evenals het gehamer door de
slopers die de laatste hindernis tussen
pijler en brugdeel losramden.
Hangend in de takels kreeg de Willemsspoorbrug, die nog ruim tien
jaar dienst moest doen voordat de
Willemsspoortunnel in bedrijf werd
gesteld, een stevige afscheidskus. Een
deuk in de leidingstraat heeft er de jaren tot aan het uitvaren aan herinnerd.
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Belastinghulp voor iedereen!

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

Ook ongerust omdat u nu een
digid moet hebben om aangifte
inkomstenbelasting te doen?
Fiscoop regelt uw aangifte snel en
deskundig. U heeft geen formulier en
geen digid nodig. U belt met Fiscoop en

maakt een afspraak.

tel. 010-2907307
info@ﬁscoop.nl

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

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

gezonde frieten!
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In het spionnetje
Soms is mijn spionnetje een kristallen bol met terugwerkende kracht. Je zit een beetje te
staren en plotseling veranderen wazige beelden tot een haarscherp plaatje. Je ziet dan
ineens dingen, die alleen nog maar heel ver ‘in het achterhoofd’ waren opgeslagen.
Maar aan de andere kant kijkt het spionnetje ook vooruit, maar dan blijft het meer bij
wensbeelden.
Volgende week maandag is het
alweer pakjesavond. Ik heb het
idee, dat de laatste Sinterklaasavond verleden week was, maar
die was echt 51 weken geleden!
Met m’n opa zaliger (hij overleed
in 1948) verzucht ik nu “Wat gaat
de tijd snel”.
Is het de tijd waarin we leven,
dat alles zo snel-snel-snel gaat
of behoort het echt bij het ouder
worden? Als dit laatste waar is,
stuur dan de ouderen naar de
lagere school. Dan behoeven we
niet meer zo lang op de vakanties
te wachten.
Ik heb diverse briefjes met
verzoekjes aan de Sint in m’n
schoen gestopt en bij afwezigheid van een kachel of haard in
m’n woning had ik deze bij de
radiateur van de stadsverwarming
gezet. Ik denk, dat in verband
met de lekkages in het stadsverwarmingsnet, de Sint z’n handen
niet wil branden en daarom m’n
schoen onaangetast laat.
Om mijn wensen een wat grotere
bekendheid te geven, plaats ik
de inhoud van m’n briefjes maar
hier:
1. Gezondheid en geluk voor
iedereen!
2. Acceptatie, begrip en respect
voor de ander!
3. Een RET-halte van metro, tram
of bus bij iedereen op de hoek!
4. Nog meer bezorgers en uitgiftepunten van De Oud Rotterdammer!
5. Vergevingsgezindheid bij
iedereen!
6. Een stukje marsepein voor
mezelf; misschien word ik dan
eindelijk een zoete jongen!
Vuurwerkramp
De vuurwerkramp in Enschede
kent bijna iedereen.
Maar dat Rotterdam op 16 augustus 1945 ook zo’n soort ramp
heeft gekend, is aan velen voorbij
gegaan. Nederland was een kleine

4 maanden bevrijd van de Duitse
bezetter en het ene (straat)feest
ná het andere volgde elkaar op.
Aan die feesten namen ook onze
bevrijders deel en daarom dat
tijdens de Vlootweek in augustus
de Britse Marine besloot een
vuurwerk aan de Rotterdammers
aan te bieden.
Aan de Parkkade, ter hoogte van
de huidige Ballentent, lag de torpedobootjager Onslow afgemeerd
en vanaf dit schip werden de
vuurpijlen afgeschoten. De oehs
en aahs van de duizenden mensen
op de kade en op de Parkheuvel
waren niet van de lucht; dit soort
luchtvuur had men 5 jaar gemist.
Tien minuten na aanvang ging
het mis: een afgestoken vuurpijl
bereikte geen hoogte en kwam
brandend terug en viel precies in
de voorraadkist vuurwerk op het
achterdek van de Onslow. Een
gigantische ontplofﬁng volgde
en alle soorten vuurwerk vlogen

brandend en exploderend over
het schip en de Parkkade, maar
ook op de Heuvel stond men niet
veilig.
Iedereen probeerde een goed
heenkomen te vinden, maar
dat viel niet mee. Het gehele
achterdek van het schip stond
in lichterlaaie; toen ook nog het
gerucht ging, dat de Onslow een

munitieschip was sloeg de paniek
toe. Mensen werden onder de
voet gelopen en volledig vertrapt.
Wat als een vuurwerkfeest was
begonnen, eindigde die avond
als een drama. De volgende dag
spraken Het Rotterdamsch Parool,
het Rotterdamsch Nieuwsblad en
Het Vrije Volk, dat er zowel aan
boord van het rampschip als op de
vaste wal vele doden en gewonden te betreuren waren geweest.
Het Gemeentearchief Rotterdam
liet mij afgelopen vrijdag weten,
dat er 5 doden en 100 gewonden
waren gevallen.
Kerstmarkten
Onze Oosterburen staan bekend
om hun Kerstmarkten. In diverse
(grote) steden worden in het
centrum of rond kerken een speciale markt georganiseerd. Vanuit
Nederland worden busreizen
georganiseerd om z’n Kerstmarkt
te bezoeken.

Ook in Nederland heeft men het
fenomeen Kerstmarkt opgepikt:
vooral de markt in de Valkenburgse Gemeentegrot krijgt al
(inter)nationale belangstelling.
Op een kleinere schaal én vlak bij
huis zijn de er ook ‘Kerstmarkten’
en hobbybeurzen in wijkcentra,
kerken én Humanitasinstellingen.
Tegen zeer aantrekkelijke prijsjes
vindt men daar de meest leuke
kerstartikelen, die oa. worden gepresenteerd door bewoonsters van
die instellingen. In zo’n lokatie
kan men dan ook van een hapje
en een drankje genieten.
Onlangs was ik in De Leeuwenhoek aan de West Kruiskade; buiten de multi-culturele samenstelling van de bewoners daar (wat
wil je op de ‘Kroeskade’?), waren
het de exheemse hapjes die mijn
belangstelling hadden en mij m’n
gewicht deden vergeten.
Let op de ﬂyers die vaak aan de
binnenkant van een étalageruit

door Aad van der Struijs

zijn geplakt; misschien is er ook
een ‘Kerstmarkt’ bij u in de buurt.
Havenmuseum
Een Rotterdammer die nog nooit
het Maritiemmuseum heeft
bezocht, is een slechte Rotterdammer. Maar de Rotterdammer
die nooit het Havenmuseum in
de Leuvehaven heeft bezocht, is
geen Rotterdammer! Zo, die staat!
Eén van de belangrijkste onderdelen van het Havenmuseum
is de stoomgraanelevator. Zo’n
25 jaar geleden werkten deze
elevators nog in de Maashaven bij
de ‘graansilo’; nu is zo’n elevator
een museumstuk. Noemden wij
vroeger een elevator geen ‘veter’?
Vrijwilligers werken ‘in dienst
van’ de Stichting De Rotterdamse
Graanelevator, om deze elevator
niet alleen bedrijfsvaardig te krijgen en te houden, maar houden
zich ook met het noodzakelijke
onderhoud bezig. ’s Zomers kan
men niet alleen in de Leuvehaven de elevator actief zien, maar
ook bij Dordt in Stoom of bij de
Furieade in Maassluis.
Probleem bij de stichting is ook
hier de vergrijzing. De vrijwilligersgroep is al zo’n 19 jaar in

vrijwel ongewijzig de samenstelling bij elkaar. De meeste
deelnemers zijn de 60 jaar ruim
gepasseerd, enkelen zijn al dik
in de zeventig. ‘De Rotterdamse
Graanelevator’ ziet graag wat
jongere vrijwilligers verschijnen,
maar om een of andere reden lukt
dit niet. Wat de stichting nodig
heeft zijn mensen, die hun handen
willen gebruiken en niet bang zijn
dat deze vuil worden. Speciale
kennis is niet nodig, die wordt u
automatisch overgedragen door
de oud-gedienden.
Elke woens- en zaterdag wordt er
tot half vier - vier uur aan boord
gewerkt, kom eens kijken. Misschien raakt u ook wel graanelevator geïnfecteerd.
Ik zit aan de ruim 1100 woorden,
m’n Spionnetje is vol.
Sinterklaas Simeon (nog steeds
zeer gelovend) en Zwarte Piet
Ruben (sinds deze maand de
waarheid kennend) wensen u een
plezierige pakjesavond en hopen
dat u niet in de zak naar Spanje
verdwijnt.
Spionneur
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Sinterklaasavond in Wijkcentrum West
Maandagavond 4 december vieren we in wijkcentrum West Sinterklaasavond voor 55-plussers. De
avond begint om 18.30 uur (zaal open vanaf 18.00 uur) en de kosten voor deelname zijn 4,50.
Wat kunt u verwachten op deze avond? We beginnen de avond met koffie, thee of chocolademelk met
iets lekkers. Daarna spelen we bingo met leuke en lekkere prijzen. Tussendoor pauzeren we voor een
glaasje frisdrank en dan sluiten we de avond op een leuke manier af……zouden Sint en Piet ons nog
iets brengen?? Voor deze avond kunt u reserveren 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 of kennis mee.

Het papier van Sinterklaas
Met de feestmaand in zicht begeven hordes mensen zich naar de winkelketens om presentjes te kopen
voor familie en vrienden. Geen cadeautje zonder toepasselijk inpakpapier. Tijdens het Sinterklaasfeest
varieert het inpakpapier van gezellig tot sjiek. Maar is dat altijd zo geweest? Waar pakten we bijvoorbeeld
vóór de oorlog onze Sinterklaaspresentjes mee in? De collectie inpakpapier van 1920 tot en
met nu toont een bijzonder deel van de geschiedenis van een typisch Hollandse traditie.
De collectie Sinterklaaspapier van Madelein Duijvestijn is voor het eerst in een museaal overzicht te
zien. In de tentoonstelling zijn ruim 200 verschillende soorten Sinterklaaspapier te zien afkomstig uit
verschillende perioden: vanaf 1920 twintig tot nu. Waar in de jaren twintig het papier sober wordt gedecoreerd, worden in de jaren zeventig felle kleuren toegepast en vanaf de jaren negentig komt men naast
figuratieve ook meer abstractere vormen tegen. Maar ook het soort papier is per periode verschillend.
Van dun gebroken wit reliëfpapier uit de jaren dertig tot en met het beige kringlooppapier uit de jaren
tachtig. Niet alleen de kleuren en het soort papier, ook het dessin verandert in de loop van de jaren en is
aan mode onderhevig.
Tijdens de tentoonstelling wordt op 1 december vanaf 14.00 uur een ruilbeurs gehouden voor verzamelaars van Sinterklaaspapier.
Te zien in de Kunsthal, van 11 november t/m 10 december.
Info 010-4400301, www.kunsthal.nl, openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zon- en
feestdagen 11.00 - 17.00 uur

Oproepjes
Rehobothschool
Voor een reünie van de Rehobothschool aan
de Vaerhorst in Zuidwijk, eind maart 2007,
zoeken wij nog enige leerlingen van klas 6 uit de
periode 1959/1960. Van de 42 kinderen in de
klas van meester Wander zoeken wij nog: Gerrit
Steenkamp, Sjoukje Klaver, Adrie van Nieuwkerk,
Robert Adelmund, Kees Romijn, Wilca Boot,
Harrie Volkers, Sonja Bos en Hannie Dalebout.
Allen moeten nu 58 of 59 jaar oud zijn en worden
verzocht zich op onderstaand emailadres te
melden, waarna contact met hen zal worden
opgenomen. Ook anderen die nadere info kunnen
verschaffen over de gezochte personen wordt
gevraagd zich te melden.
Ton van Doorn
Capelle a/d IJssel, email: tonvandoorn@hetnet.nl
-------------------------------------------------------Oude vrienden gezocht
Ik woonde tijdens de Tweede wereldoorlog op de
Westzeedijk 465. Mijn bovenburen waren Piet,
Henk, Nel, Stien en Miep Schaap. Om de hoek
in de Capelstraat woonde de familie Baay, mijn
vriend janus. Wie kent hen?
Ook zoek ik Tonny van Wijngaarde. Hij woonde
vroeger ( in 1946) in de Davidsstraat 11 en was
ooit getrouwd met Schrieder. Tenslotte zoek ik
Willy Grolle uit de Jagerstraat en Riek Carpentier
uit de van Heusdestraat.
Kees van der Brugge
bobocornelius@hotmail.com
-------------------------------------------------------Openbare Lagere School
Albregt Engelmanstraat:
Ik was van 1935 tot 1937 leerling op deze school
en zat in de klas bij de heer D. Buitendijk, destijds
wonend aan de Voorhaven. Aangezien dit één
van de weinige scholen is waar ik prettige herinneringen aan heb, zou ik het leuk vinden contact
te krijgen met oud-medeleerlingen, dat zijn dan
toch echt 80 jarigen.
Ik vlij me met de hoop, dat er nog leerlingen uit
die tijd zijn, die dit artikel lezen.
Contact met Bertus Riper, destijds wonende in
de Schans, in het deel van de molen, emailadres:
naardebos@hotmail.com
------------------------------------------------------Gezocht
Ik zoek contact met Leny (Lenie) Otter. Zij
woonde in de jaren vijftig in de Zwarte Paardenstraat..Leny zat op ballet op de Eendrachtsweg.
Wie heeft er informatie?
Mail naar:theos58@hotmail.com
------------------------------------------------------Verbroken
“Wil de moeder van Ineke Rigter nogmaals
contact met mij opnemen. Het
telefoongesprek dat wij hadden werd plotseling
verbroken en ik heb geen
nummer van u, daarom kon ik u niet terugbellen.
Het lukt ons niet contact met Ineke te krijgen via
e-mail.”
Marga 0646626006 of via relvers@planet.nl

Mulo Clemensstraat
Wij zoeken oud-leerlingen uit de periode 19511952 van de (M)ulo aan de Clemensstraat in
Rotterdam Charlois. De navolgende leerlingen zijn
nig niet gevonden: Lynie Engel, Coby Klapwijk,
Tilly Lieuwen, Wim Vos, Jan van Straaten, Arie
Leeflang, Jan de Graaf, Peter Govers, Henk Heusdens, Jopie Struik, Jo Rijs, Gerrit van Drunen,
Annie de Koning, Gerrit Schel, Sjaan Verschoor
en Corry Waardenburg.
Gevonden zijn: Jan Botcher, Adrie Boender, Jan
Kreft, Aart Maliepaard en Joke Haas.
Harry Groeneveld
Niels Bohrplaats 130, 3068 JK Rotterdam
-----------------------------------------------------Gezocht
Naar aanleiding van een oproepje in De OudRotterdammer ben ik gebeld door Frits Klein uit
de Doedestraat. Hij wist mij te vertellen dat de
Bertus die ik zocht ooit in Amerika is gedrost.
Nu ben ik benieuwd waar de anderen zijn
gebleven, zoals: Benny Eikenboom, Cor Lorwa,
Nico ’t Hoog, Jan de Jong, Floor Sekers, Henk
Immerzeel, Kees Termijn, Henk van Alen, Pietje
Vos, Andrea van Moorsel en Corrie Westerwijk.
Ook zoek ik Bram van de visboer, die ’s winters
met mosselen ventte en de krabben in de goot
liet lopen. Verder nog Daantje Cullens, Theo de
Haan, Pim Visser en Jan en Jaap van Afteren.
Nico Dubois
Nicky Baumstraat 24
3207 MH Spijkenisse, 0181-637867
------------------------------------------------------Marine
Ik zoek oude maten van de Koninklijke Marine
die gevaren hebben op de fregatten Van Amstel,
Van Zijll en de Gelderland in de jaren 1952-1957.
J.J. van Beugen
Bramantestraat 243
3066 BM Rotterdam, 010-4829769
------------------------------------------------------Vrijenbansestraat
Ik woonde tussen 1967-1975 in de Vrijenbansestaat op nummer 38. Het stukje van hoek
Koningsveldestraat/Vrijenbansestraat tot en met
de poort van de gymzaal, is weggebroken en
er staat nieuwbouw. Ik zou willen vragen of er
iemand is die van dit stukje straat een foto heeft.
Verder zoek ik foto’s van wandelclub de Wiekelaar. Deze zat in de periode 1968-‘72 in de Willebrordusstraat. Ik heb daar zelf geen foto’s van.
Alle informatie is welkom en alle foto’s worden
uiteraard vergoed.
Mijn emailadres is annekeladage@hotmail.com.
A.Ladage.
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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.
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
Schoenmakerij Agterberg
Rodenrijselaan 54
Boekhandel van der Pol
Kouwenoord 73
St. Eigen Werk
Overschiesestraat 44
Buurthuis De Put
Pinkstraat 10
Super De Boer
W. Buytenweghstraat 49

Venrooij
Oudedijk 151
Bew. Centr. Alex.polder
M. Bolkplein 11
Bew. Org. Bloemhof
L. Hilleweg 59
Tenniscentre
Krabbendijkstraat
Bruna
Kleiweg 147
Jungerhans
Binnenwegplein 3-5
Multishop
L. Hilleweg 59
Patatzaak Willemplaats
Olympiaweg
Tabakshop
Dumasstraat 233
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
Jumbo Supermarkt
Thoelaverweg 1
Oostvoorne
Albert Heijn
Stationsweg
Edah
Stationsweg
Infokantoor Kruininger Gors
Rhoon
Multishop
Hof van Portland 10
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
Leeman Tabak
Hoogstraat 150
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
Edah
’s Gravenland
Café Kaatje
Picassopassage 8
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
Hendrik Ido Ambacht
Bibliotheek
Hoge Kade 52
Bruna
WC De Schoof
Plusmarkt
Louwersplein
Plusmarkt
Volgerlanden
Benzinestation De Haan
Nijverheidsweg
Nieuwerkerk
a.d. IJssel
Groen Schoenen
Reigerhof
Van Delft Books and Gifts
Reigerhof
Coöp Wim Bos
Kerklaan
Plus Dorrestein
Dorrestein
Barendrechtcentrum
Zorgcentrum Borgstede
Marjoleinlaan

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 Barendrecht
Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34

BarendrechtCarnisselande
Dienstencentrum
Waterpoort
Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
Avenue Carnisse 95

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!
● U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90

p/jaar

De Oud

Colofon
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TANTE POST(BUS)
Waterstoker
Met plezier heb ik het stukje van Els
Beekmans gelezen over de Hoeksestraat
in het (oude Noorden), waar ik geboren
en getogen ben. Wat hadden wij plezier in
die straat met waterstoker Hokke, de sociaal werker van de straat. We mochten op
zijn auto spelen, hij was minstens zes keer
jaar jarig en trakteerde dan zijn klanten op
snoepjes en ander lekkers. Ook gaf hij belangrijke berichten door aan de bewoners,
die hij via de telefoon doorkreeg.
U begrijpt dat mijn verbazing groot was
toen Cees Zwueste bij Tante Postbus
beweerde dat de waterstoker Hokke in de
Hoyledestraat gevestigd was, niet dus.
Bakkerij Steens, de houtzagerij van
mijn oom Arie, waterstoker Hokke,
de ﬁetsenstalling en daar boven het
sigarenwinkeltje van oom Paul Vos en
zijn oude moeder, aan de overkant nog
een bedrijfje, waar ik me de naam niet
kan herinneren, waren allen in onze
Hoeksestraat. Tegen Cees Zwueste zou
ik zeggen, ga als het kan eens een kijkje
nemen in je oude buurt; je zult zien dat
zelfs na alle verbouwingen, het pand van
de waterstoker Hokke nog bestaat.
Paula van der Kuijp, van nr 21a.
---------------------------------------------Hoeksestraat
Even een reactie op het stukje van Cees
Zwueste. Ik ben ook in de Hoyledestraat
geboren op nummer 11. De ﬁetsenstalling
(rijwielhandel Astor) was van mijn vader.
Daarnaast zat inderdaad toffeefabriek
Wallop en aan de andere kant loodgieter
Farineaux. Verderop, tegenover de drukkerij, de lagere- en kleuterschool en de
ingang van het postkantoor. Hokke zat in

de Hoeksestraat/groenteboer/waterstokerij
en bakker Steens op de hoek Soetendaalseweg/Hoeksestraat. Mijn grootouders
woonden in de Hoeksestraat op nummer
20 tegenover Hokke. Later heeft mijn
vader nog op de hoek Hoyledestraat/Heer
Vrankestraat een ﬁetsenwinkel geopend.
Mijn vader onderhield het wagenpark
van bakkerij Den Hartigh. Als een van de
carries met een lekke band stond in Hillegersberg of Schiebroek, kon mijn vader
daar naartoe om alles te herstellen.
Tiny Stentler
Stresemannplaats 211, 3068 JL Rotterdam
---------------------------------------------Nogmaals Hoyledestraat
Naar aanleiding van de reactie van Cees
Zwueste op het leuke verslag van Els
Beekmans het volgende: Cees Zwueste
beweert dat waterstokerij Hokke rechts
onder bij hem woonde. Cees heeft dit naar
mijn bescheiden mening niet goed in zijn
herinnering. Bij Cees woonde vlakbij de
familie Geleynse, die, na gestopt te zijn
als waterstoker, nog enkele jaren snoepgoed verkocht, daarna kwamen inderdaad
de motoren. Waterstoker Hokke (met enig
dochter Els die op 7 oktober jarig was)
woonde wel degelijk in de Hoeksestraat!
Genoemde bakker Steens zorgde behalve
voor brood ook geregeld voor roet op
de was in de Hoekse- en Hoyledestraat,
ondanks de hoge schoorsteen die daar in
de achtertuin stond.
De toffeefabriek heette geen Wallop, maar
Walop. De heer Walop had jarenlang
de enige personenauto in de straat, een
beigeachtige Austin. De eigenaren van
de tweede (zwarte Citroën) en derde auto
(Opel) zijn mij nog bekend. De door Cees

Dinsdag 28 november 2006

pagina 19

Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-Rotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen).

uit en volgde de les op je sokken en in je
gewone kleding. Na aﬂoop vies en vuil
terug naar de reken- of taalles. Die goeie,
ouwe tijd!
Cocky van Hattem, kirathom@zonnet.nl
-------------------------------------------------Toeval?
Bestaat er toeval? Ja,ik geloof erin, want
waarom maakt iemand (Loes in dit geval),
die in Maassluis woont en in de jaren
veertig in Feijenoord, een nostalgisch
ritje door haar oude buurtje. O, daar was
de lagere school en daar woonde Gré de
Vries en daar Lenie Littel. Twee dagen
daarna neemt zij een Oud-Rotterdammer
mee en daar staat (toevallig?) een stukje
in over onze lagere school. Vandaag zij
die twee schoolvriendinnen bij mij op
visite geweest (na 64 jaar!!!) en het was
heel leuk. Bedankt Oud-Rotterdammer,
het was onvergetelijk!
Lenie van der Meer (Littel)
Leijerwaard 552, 3078 NG Rotterdam
--------------------------------------------------Hoera,
Sara Voorbrood heeft gebeld en vroeg
of ik nog meer jongens en meisjes kon
bereiken om eens gezellig bij te kletsen.
Dus, wie heeft er in de klas gezeten
bij mevrouw Van der Veer, Ter Slaa en
meester Okkers op de Dr. De Visserschool
in de 1e Pijnackerstraat? Waar zijn: Sjaan
Kroon, Sjaan Stolk, Mipe de Bruin, Rinus
Verbeek en Rinus Grotenboer?

op je handen. Dat deed ook Juffrouw Van
Vessem in de 1e en 2e klas. Ze gooide
dan een liniaal naar je hoofd en vroeg je
die terug te brengen omdat ze al zo oud
was en niet goed kon bukken. Als je dan
gehoorzaamde en naar voren liep met die
liniaal moest je je hand op de lessenaar
leggen en kreeg je een paar tikken.
Elke pauze kwam er een groenteboer met
paard en wagen langs de school. Hij had
een stofjas aan, een hoed op en een sigaar
in zijn mond. De kunst was het eerste bij
hem te zijn en hem dan te vragen om het
sigarenbandje. Dat werd in een schrift
geplakt. Zo kreeg je een hele verzameling.
Mijnheer De Moor vond het nodig dat
schrift van mij af te pakken. Ik heb het
nooit meer teruggezien en was hierover
nog lang verdrietig. Het hoofd van de
meisjesschool heette Juffrouw Isaäcs.
Een hele lieve vrouw. Ze kwam pas weer
terug na de oorlog in 1945, omdat ze
Joodse was en gedurende de oorlog geen
les mocht geven. Ook herinner ik me
dat koningin Wilhelmina na de oorlog
per auto door de Graaf Florisstraat zou
rijden. We oefenden weken lang op een
lied voor haar. Op de dag zelf stonden we
in stromende regen langs de kant lang te
wachten op de hofauto. En maar zingen.
Toen ze eindelijk voorbijreed was het
in een dichte auto. Ik dacht nog: ‘Ik sta
hier wel te zingen, maar ze kan me niets
eens horen.’ Maar dat durfde je in die tijd
natuurlijk niet hardop te zeggen.
Gymnastiekles kregen we van de heer
Polak. We moesten in de rij naar een
school in de Schietbaanstraat lopen, want
op onze school was geen gymlokaal.
Daar aangekomen, trok je je schoenen

genoemde lampenwinkel heette Vonburg.
Naast Vonburg was de uitgang van het
postkantoor dat op de Soetendaalseweg
zat. Ook de Hoyledestraat had in die tijd
een ﬁetsenstalling (familie Stentler?);
later namen ze nog een ﬁetsenwinkel in
gebruik op de hoek van de Heer Vrankenstraat/Hoyledestraat. Had Cees vroeger
soms rossig gekruld haar en bril? De kinderen in de Hoyledestraat hadden vroeger
wel moeite met de naam Zwueste. Daar
maakte men toen iets anders van, maar dit
terzijde. Ik woonde tot 1957 op No.24 in
de Hoyledestraat. Tussenliggende panden
tot Cees op No.32 werden in die tijd o.a.
bewoond door families als: Steenhoven, Oosthoek (buschauffeur), Terlouw
(tramconducteur) en op de begane grond:
Swart, Smit, Verstegen.
Ed Straatman
Dintelstraat 18, tel. 0180-418882
----------------------------------------------‘s Gravendijkwal
Ook ik zat in de jaren ‘40 op de 6e Openbare Lagere School aan de ‘s Gravendijkwal 26a. Het gebouw stond aan het eind
van een lange poort rechts en bestond
uit twee verdiepingen. Beneden was de
meisjesschool. Boven de jongensschool.
Meester De Moor herinner ik me nog
goed. Hij gaf, ook aan de meisjes, na de
normale schooltijd, Franse les, om je klaar
te stomen voor bijvoorbeeld de HBS.
Het was een vervelende vent. Streng en
sadistisch. Ik heb heel wat keertjes voor
straf in het hoekje tussen de kast en de
muur gestaan. Hij deed dan de kastdeur
open en zette die op een haakje zodat je
niets kon zien, je stond zowat knel. Ook
sloeg hij met een soort tafeltennisbatje

Bel naar:
B. Klein
010-4557579

Puzzel mee en win !!!
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 7 DECEMBER op
naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar
info@deoudrotterdammer.nl.
De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel enkele
fraaie prijzen onder de inzenders met de juiste oplossing.

Met het einde van het jaar in zicht en een nieuw in aantocht heeft De Oud-Rotterdammer deze
keer eens een andere prijs voor de winnaars dan de gebruikelijke CD Café Rotterdam. Voor
deze bijzondere gelegenheid krijgen de winnaars een schitterende kalender van de bekende
Rotterdamse fotograaf Paul Martens. Echt een sieraad om aan de muur te hangen en te genieten van de fraaie opnamen van mooie Rotterdamse plekjes. De tien winnaars die ontdekten dat
de uitkomst deze keer luidde; ‘Rotterdammers gaat geen zee te hoog’ kunnen binnenkort deze
prachtige kalender tegemoet zien. De winnaars zijn:
A. Roodnat, Alblasserdam
Mevr. C. Bal, Rotterdam
G. Molenaar, Capelle aan den IJssel
H. van Maanen, Tiel
E. Hulsman, Maassluis

B. Vuik, Krimpen a/d Lek
C. Meiboom, Spijkenisse
R. v.d. Sluijs, Barendrecht
H.J. Polet, Gouda
E.C. Macaré, Schiedam

Horizontaal
1. knappend koekje van vismeel als bijgerecht bij een rijstmaaltijd; 7. groot muziekfeest
(volksfeest); 13. sterk ijzerhoudende grondsoort; 14. voormalige Nederlandse kolonie;
16. doorschijnend; 17. leuk (lief); 20. plaats aan het IJsselmeer; 21. jongensnaam; 23.
borstbeen; 24. deel van fototoestel; 26. dierenverblijf; 28. steen; 29. eetlust; 31. boksterm; 33. persoonlijk voornaamwoord; 34. loot (ent); 35. haarkrul; 37. getimmerd houten raamwerk; 40. Chinese vermicelli; 41. Amsterdams peil (afk.); 43. weldra (spoedig);
45. ogenblik; 46. schapenprodukt; 47. met name (afk.); 48. ontsteking voor ontplofbare
stoffen; 50. communicatiemiddel (afk.); 52. lidwoord; 53. medicijn (Indisch); 55. kunstmatige inseminatie (afk.); 56. het Wilhelmus; 57. onder andere (afk.); 58. uitwerpselen
van dieren om het land vruchtbaar te maken; 60. rondhout; 61 de ouder (afk.); 62.
afscheidingsprodukt van naaldbomen; 64. titel (afk.); 65. boomsoort; 67. naaldboom;
69. open plek in een bos; 71. int. vliegtuigkenteken Turkije; 72. zeepwater; 73. kersensoort; 75. griezelig; 77. kleinigheid(je); 79. muzieknoot; 80. oosterlengte (afk.); 82.
overjas van dunne stof; 84. kever; 85. plaats in Rusland; 87. morsdoekje; 89. namaak;
90. jongeling van zeldzame schoonheid; 92. stek (loot); 94. ambacht (stiel); 96. olie
(Engels); 97. kaartenboek; 99. plaats in Brazilië (afk.); 100. muzikale compositie in vrije
vorm (fantasie); 101. heerszuchtig (bazig persoon).
Verticaal
1. drie maanden; 2. sieraad; 3. belofte; 4. jong (groen); 5. kippenprodukt; 6. gezellig
(intiem); 7. flink van gestalte (stevig); 8. rivier in Friesland; 9. plaats in Gelderland; 10.
Europeaan; 11. plat land (effen grond); 12. verplaatsbare bedstede; 15. titel (afk.); 18.
houding (pose); 19. raar (vreemd); 21. gemeenschappelijk administratiekantoor (afk.);
22. hertensoort; 25. hoogste gedeelte van een dak; 27. metaalsoort; 30. beknopt; 32.
zeer sterk (onaantastbaar); 34. graanopslagplaats; 36. vogel; 38. deel van bijbel (afk.);
39. luchtig (iel); 40. middelbaar onderwijs (afk.): 42. kaart- of dobbelspel; 44. zeer
hevige wind; 46. plaats in Limburg; 47. lentemaand; 49. muurholte; 51. nagerecht; 52.
tafel die voor een maaltijd gedekt is; 54. reuzenslang; 58. soldaat; 59. meisjesnaam;
62. deel van arm; 63. gezagvoerder op kleine schepen; 66. langspeelplaat (afk.); 67.
muzieknoot; 68. neon (scheik. afk.); 70. muzieknoot; 72. kleverige zoete vloeistof; 73.
Chinese vermicelli; 74. plezier; 76. verleden tijd van genieten; 78. explosieven opruimingsdienst (afk.); 79. altaarofferande; 81. laboratorium (afk.); 83. honingdrank; 85.
gewicht; 86. familietwist; 87. (woon)plaats; 88. jongensnaam; 91. muurholte; 93. int.
autokenteken Nederland; 95. meisjesnaam; 97. drietenige luiaard; 98. muzieknoot.
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De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Speciaal voor de lezers van

Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol be- Kent u iemand met weinig gezellige dagen?
richten over de dienstverlening van Humanitas, over het wo- Daarvoor hebben wij de oplossing!
nen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Humanitas kent heel veel initiatieven op het gebied van zorg,
wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers, bijna
1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie over
het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en legt
de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen
die wél mogelijk zijn.

Overal in de samenleving kunt u ze tegenkomen: oudere mensen
die zich soms alleen voelen. Bijvoorbeeld omdat ze weinig aanspraak hebben omdat hun sociale netwerk is aangetast of omdat
ze moeilijk de deur uit kunnen.
Voor deze mensen kan Humanitas uitkomst bieden. De dagopvang en -behandeling van Humanitas heeft een gevarieerd aanbod van diensten en de
medewerkers spelen in
op individuele wensen.

Wilt u inlichtingen over de (huur- of koop) woningen van Humanitas, de dagopvang, de dagbehandeling, de restaurants, de fysiotherapie, de ergotherapie, het herinneringsmuseum, de wandschilderingen of heeft u een andere vraag of misschien een tip?
Bel Oetske of André: 010 - 461 53 47.

Informatie:
Humanitas-Akropolis.
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Telefoon: 010 - 461 53 47

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

Zeg maar ‘ja’ tegen het leven!
Humanitas beschouwt kritiek als gratis advies

Bent u 65-plusser?
Dan kunt u mogelijk geld terugkrijgen van de belastingen!
Dat is mogelijk doordat bepaalde ‘ziekte’kosten aftrekbaar zijn
van uw belastbaar inkomen. Het gaat dan om kosten als uw
eigen bijdragen medicijnen, ziekenfondspremies, kosten van
hulpmiddelen (bril, gehoorapparaat),
van dieet en ziekenvervoer, uw eigen
AWBZ-bijdrage, enz. U moet daarvoor
wel zelf een aanvraag indienen!
Voor hulp bij het aanvragen van een
eventuele teruggave kunt u gebruik
maken van de diensten van de Bewonersorganisatie Cool. De heer Fred van
der Meij van die organisatie geeft bij
Humanitas-Akropolis gratis hulp. Wij
vragen u de volgende gegevens over
2005 beschikbaar te hebben:
• de jaaropgave van uw AOW
• de jaaropgave(n) van uw eventuele aanvullende pensioen(en)
• de premie ziekenfondsverzekering (bijv. Zilveren Kruis)
• uw eigen AWBZ-bijdrage
• kosten van hulpmiddelen als bril, hoorapparaat, dieet, ziekenvervoer, etc.
Bel voor meer informatie op werkdagen tussen 9.30 en 16.00 uur
en vraag naar Fred van der Meij: 010 - 412 17 87.
(Advertentie)

Voor alle ouderen in het Oude Noorden
Het Sociaal Platform Rotterdam
(SPR, een adviescommissie van het College voor o.a. sociale
ontwikkeling en welzijn, zie ook www.spr.rotterdam.nl),
geeft ouderen in het Oude Noorden de gelegenheid
verbeterpunten voor zorg en welzijn aan te dragen.
Heeft u ideeën of wensen, bel dan binnen 14 dagen
010 - 461 53 50 (Humanitas). U kunt ook emailen of laten
emailen: ajager@humanitas-rt.nl.
Dit is dé kans uw stem te laten horen.
Alle ideeën zijn welkom!
Het SPR gaat binnenkort ook een korte film
maken over ouderen uit het Oude Noorden
en hun wensen rond zorg en welzijn. Deze
film wordt later in de wijk vertoond.

De ouderenzorg in Nederland denkt al heel lang te
weten wat goed is voor mensen die te oud, te ziek of
te arm zijn om geheel voor zichzelf te kunnen zorgen.
De oudeliedenhuizen in Nederland met hun vele betuttelende regels en sancties, hebben eeuwen doorstaan. Direct ja-zeggen op wensen van cliënten was er zeker
niet bij. Pas met de komst van AOW en de Bijstand werd verzorging in Nederland een recht in plaats van een gunst. Maar
ook toen bleken betutteling en bevoogding niet gemakkelijk
uit te roeien.
Het wonen en werken in de complexen van Humanitas is gebaseerd op een nieuwe visie. Een
belangrijk onderdeel van deze
zorgvisie is de ja-cultuur. Deze
cultuur is constructief en op verandering gericht. De ja-cultuur
kent een grote interne openheid
naar bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers. Hun vaak
jarenlange ervaringsdeskundigheid en grote kennis van het
reilen en zeilen van het werk
van alledag, vormt een waardevolle informatiebron om zaken
te verbeteren. Kritiek en nieuwe
ideeën worden beschouwd als
gratis advies. De huidige geemancipeerde cliënten en hun
familie willen begrijpen waarom
dingen gaan zoals ze gaan en
weten wat de mogelijkheden en
beperkingen van de organisatie
zijn. Dit vraagt om gelijkwaardigheid tussen cliënten, familie,
medewerkers en vrijwilligers.
De ja-cultuur vormt een handvat voor openheid. ‘Ja-zeggen’ is
dan ook voor medewerkers een
basishouding bij het werk. Cliënten zijn zelfstandige
mensen
die
moeten kunnen leven
zoals
ze
zelf willen
en moeten
daarbij
zo
min mogelijk
institutionele beperkingen ondervinden. De ja-cultuur gaat veel verder dan alleen

beleefdheid. Cliënten en hun
sociale netwerk worden bij Humanitas op allerlei manieren gestimuleerd en actief gesteund
om zoveel mogelijk zelf te doen
(‘use it or lose it’) en zoveel mogelijk inbreng te hebben in
de organisatie. Overigens
wordt ook van de cliënten, familie en vrijwilligers de ja-zeghouding verwacht.
Via de open ja-cultuur kunnen de ervaringen,
actieve inzet en de al langer
gekoesterde of spontane
ideeën van medewerkers,
cliënten, familie en de vele soorten vrijwilligers, worden omgezet
in verbeteringen en vernieuwingen. Alle betrokkenen worden
zo lid van de extended family die
Humanitas heet.
De ja-cultuur stelt groot vertrouwen in de zelfstandigheid, creativiteit en positieve gerichtheid.
Toezicht, formele procedures en
protocollen enz. voeren bij ons
niet de boventoon. Dit is vooralsnog in de zorg in Nederland vrij
ongebruikelijk. Het toepassen
van de ja-cultuur blijkt, mede
gezien de onderzoeksresultaten,
duidelijke voordelen te hebben en bij te dragen aan een
positieve houding bij alle
betrokkenen en een prettig
woon- en leefklimaat.

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

Humanitas thuis?
Kijk Humanitas-TV!
Wekelijks zendt Humanitas via
‘Rotterdam TV’ een interessant
programma uit over wonen,
werken en de nieuwste ontwikkelingen bij Humanitas. Met o.a.
reportages van evenementen
en activiteiten van binnen en
buiten de vestigingen.
Elke donderdag van 19.00 19.30 uur; elke vrijdag (herhaling) van 11.00 - 11.30 uur. Stem
af op kanaal 67+ op de kabel.

