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… En een gelukkig nieuwjaar
Oudejaarsavond is traditiegetrouw
een gezellige feestavond. Toch is de
viering van de jaarwisseling de afgelopen decennia ﬂink veranderd. Waar
tegenwoordig dikwijls grootschalige
feesten in dure disco’s het nieuwe
jaar inluiden, daar vierden we in de
jaren vijftig Oud en Nieuw vooral in
de familiekring. Dat was leuk, vooral
voor de volwassenen, maar voor jonge ventjes zoals ik waren de dagen
rond Oud en Nieuw vooral spannend.
De dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw stonden
altijd in het teken van de kerstbomenjacht. Ik
was in de jaren vijftig nog te jong om voorop te
gaan in de strijd, maar desondanks wilde ik van
dit avontuur niets missen.
Bij ons in de Lisstraat hadden we een ﬂink
groepje uit de kluiten gewassen jongens, zoals
die van Gestel, Groeneweg en Van der Velden,
die meestal een behoorlijke berg kerstbomen bij
elkaar rausden. Groepsgewijs trokken we door
de buurt tussen de Bergweg en de Gordelweg
en er kon geen boom het raam uit zeilen of hij
was voor ons. Telkens als we weer een aantal
bomen ‘veroverd’ hadden, brachten we ze naar
het Willebrordusplein, waar ze in een keldertje werden opgeslagen; in afwachting van de
Nieuwjaarsnacht als ze op het plein in de ﬁk
gestoken werden.
Oppassen
Deze strooptochten waren niet ongevaarlijk. Er
waren natuurlijk altijd concurrerende groepen
op pad, die het op jouw bomen voorzien hadden.
Dus was het oppassen geblazen. En soms moest
er ﬂink geknokt worden om de ‘oogst’ veilig
te stellen. Meestal lukte dat wel. Alleen als er
groepen uit Crooswijk kwamen, die feitelijk
ver buiten hun territorium waren, werd het écht
link. De Crooswijkers trokken dikwijls met veel
grotere groepen rond en waren vaak ‘zwaar
bewapend’. Pistolen of messen kwamen er nog
niet aan te pas, maar vrijwel iedere Crooswijkse
kerstbomenjager liep wel met een stok, een
ijzeren staaf of ﬁetsketting en ze deinsden er niet
voor terug die te gebruiken.
Als een van de jongsten van het stel was het
daarom meestal mijn taak uit te kijken of er
kapers op de kust waren en als het Crooswijkers
waren, maakten we ons zo snel mogelijk uit de
voeten. Zelfs dat hielp niet altijd, want onze
grote rivalen schrokken er zelfs niet voor terug
ons voorraadkeldertje te plunderen.
Niettemin hadden wij met Oud en Nieuw
meestal een enorme berg kerstbomen, die voor

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

Het vertrouwen van vijf generaties
Tel. 010 - 447 99 00 www.vanderspekuitvaart.nl

een fantastisch vreugdevuur zorgden.
Familiebezoek
Oudejaarsavond vierden we met de familie.
Dat waren heel gezellige avonden, zonder
televisie, waarop de ouderen allerlei spelletjes
vierden, zoals Vrouwenpotten; een kaartspel
waarbij ﬂink gegokt werd.

Op Nieuwjaarsdag stonden de verplichte
familiebezoekjes op het programma. Wij
wandelden dan naar opa en oma van moeders
kant, die op de Stoopweg woonden. Daar
ging ik graag naartoe. Het was weliswaar een
eind lopen vanaf de Lisstraat, langs de veiling
en door het Muizengaatje, maar het was de
moeite waard. Het houten huisje van mijn

grootouders stond midden tussen de kassen en
de weilanden en dus was er voor de kinderen
van alles te beleven. Dat is nu allemaal verdwenen onder het asfalt van rijksweg A-20.
Jammer, want onder dat asfalt ligt een schat
aan herinneringen.
Fred Wallast

De Oud-Rotterdammer bundelt columns Gerard Cox

Feestelijke presentatie Cox Column’s 2006
De Oud-Rotterdammer
timmert nadrukkelijk
aan de lezersweg. Zoals
met het bundelen van
de columns die Gerard
Cox in de krant schrijft.
In café Ari aan de
Nieuwe Binnenweg zag
zijn eerste bundel op
vrijdag 15 december het
levenslicht.
Twee weken na het idee de
columns te bundelen rolde het
boekje al van de pers en kreeg
Cox het eerste exemplaar van
uitgever en hoofdredacteur
Fred Wallast. In een toespraakje
memoreerde Wallast dat hij een
‘goed anker’ voor zijn krant
nodig had. Daarom benaderde hij
Gerard Cox vanwege zijn naamsbekendheid en zijn nadrukkelijke

band met Rotterdam. Bij een kop
kofﬁe in het Parkhotel kwamen
de twee overeen dat Cox, die ook
schrijft voor de Feijenoordkrant,
columns ging schrijven voor
DOR. Dit bleek al na het eerste
nummer een gouden greep, want
(positieve) reacties bleven niet
uit.
Cox zei bij de presentatie van
de bundel dat het schrijven hem
geen enkel probleem oplevert,
maar wel de wijze waarop hij zijn
‘stuf’ aanbiedt aan de redactie.
“Ik ben van een ander tijdperk
dan Internet en e-mails versturen
doe ik niet. Ik kan het nog net
op een ﬂoppy zetten en daarop
lever ik mijn kopij aan. Ik breng
het schijfje naar café Ari en daar
haalt iemand van De Oud-Rotterdammer het op. Ik hoop er nog
lang mee door te gaan, want ik

vind het leuk om te doen.”
Aansluitend signeerde Gerard
Cox exemplaren van zijn bundel
en moest de inwoner van Binnenmaas in de Hoeksche Waard

complimenten incasseren voor
zijn inzet voor de krant en al zijn
andere activiteiten.
Rein Wolters – Foto Ellie Schop

SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN DE OUD ROTTERDAMMER:

COX COLUMNS GEBUNDELD

(ZIE PAG. 14)
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TANTE POST(BUS)
Dag Rinie
Haesakkers-Suurbach,

Mijn ouders hadden een waterstokerij
in de Davidsstraat, tegenover Michels.
We zaten dus naast die viezige zaak van
Blazer (wat stonk het daarbinnen!), maar
doordat ons huis zo vreemd was gebouwd,
kon je via de winkel en de woonkamer
door een gang naar de achterzijde en dàt
gedeelte lag aan de Gerrit Jan Mulderstraat, boven onze kelder. Van die kelder
was een soort ﬁetsenstalling gemaakt
waarvan zo’n beetje de hele wijk een
sleutel bezat!
Vanuit de ouderlijke slaapkamer konden
wij naar het eindpunt van lijn 22 kijken.
Zagen we ook al die trambestuurders en
conducteurs gezellig met elkaar kletsen
op het etalagerandje/gevel van kapper
Drescher. Bij Piet Ridderhof kochten ze
hun sigaretten. En ijsjes natuurlijk bij de
IJshoek.
Wij wisten soms precies wie allemaal in
en uit de tram stapten, al zat ik op zondag

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).

programma Photoshop opnieuw een
waterstokerij.
Kan ik nog eens aan vrouw en dochters
laten zien waar hun vader in december
1944 is geboren. En jij weet nu ook waar
‘Keijzer’ zat.
Met dank en vriendelijke groet, zo
mogelijk ook aan je RET-georiënteerde
echtgenoot, (heeft hij Karel Spaans nog
gekend?)

Dank voor je verhaal in de Oud-Rotterdammer over ‘de Gerrit Jan’! In het
Gastenboek van De Oud-Rotterdammer
heb ik (Hans Keijzer, jongste zoon van
waterstoker Keijzer) beloofd een foto te
sturen van onze winkel. Van al je vriendinnen kwam alleen de naam Hennie Onsterk
mij niet bekend voor, al die àndere namen
stonden ook in ons klantenboek.

meestal kentekens bij te houden van de
auto’s die over de kruising reden. Want
buiten spelen op die dag was taboe. (Je
begrijpt: school in de Nozemanstraat, daar
ligt ook nog zes jaar van m’n leven.)
De families Molenaar en Dekker waren
directe buren en we hadden zelfs een soort
vluchtdeur in onze gang richting trap van
de familie Molenaar.
Bijgaand wat foto’s van onze waterstokerij
in de Davidsstraat. Het exterieur is - eind
jaren vijftig- gefotografeerd door een
straatfotograaf, waarbij je dan achteraf
zo’n foto kon kopen. Die foto heb ik
enigszins bewerkt. Het interieurbeeld komt
uit onze (= zussen en mezelf) geheugens
en is samengesteld uit heel veel foto’s die
ik links en rechts heb verzameld. Sommige
dingen kon ik opnieuw fotograferen, andere verpakkingen plukte ik van internet,
want daar bieden verzamelaars nog van
alles aan. Het stukje Davidsstraat op de
interieurfoto dateert van augustus 2006 en
ik meen dat op die plek o.a. de families
Geerlings, Voorwinde, Michels, Dorsman
en Pegel woonden.
Zo ontstond in het fotobewerkings-
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Hans Keijzer
--------------------------------------------------Waalhaven
Ik lees uw blad met veel genoegen. In
het stuk over de onderzeebootbasis in
de Waalhaven staat echter een fout. De
Duitsers bouwden in het begin van de
Tweede Wereldoorlog aan de Waalhaven
een “Schnelbootbunker ,SBB AR voor 16
Schnelboten, dus niet voor onderzeeboten.
Na de oorlog was het complex in gebruik
bij de Nederlandese marine, alsook het
nabij gelegen kamp. De hutten op de foto
zijn ook van na de oorlog.
Als kleine jongen speelde we op de immens grote bergen zand en grind die voor
de bouw nodig was.
Eind 1944 was ik in de Bakkerstraat toen
de basis gebomdardeerd werd. Er vielen
ook bommen op het barakkenkamp. Na het
bomdardement heb ik vele Duitsers gezien,
die, nog in hun ondergoed en met hun bajonet in de hand, door de Bakkerstraat op
de vlucht gingen richting Boergoensevliet.
G.v.d.Sluys
--------------------------------------------------Firma Verheij en Zn.
Ik ben op zoek naar verhalen en voorvallen
over mijn grootvader Arie Verheij, die

vijftig jaar geleden partner was in een begrafenisonderneming te Rotterdam-Pernis.
De begrafenisonderneming Verheij-Van
Veelen was mede een initiatief van Arie
Verheij, die aan het begin van de vorige
eeuw een familiebedrijfje was begonnen
aan de Pastoriedijk no. 262 (Woninginrichting en Betimmering). Aan de dijk bevond
zich de winkel waarin speelgoed, meubels
en kunstvoorwerpen werden verkocht.
Onder de dijk was de werkplaats, waar
meubels werden gemaakt. Maar in deze
werkplaats gebeurde natuurlijk ook wat
voor het bedrijf nodig was, namelijk het
maken van doodkisten. Werkzaamheden
die gehuld waren in een geur van hout en
teer.
Mijn vader (Gerrit Verheij) deed ook
huisbezoeken die te maken hadden met een
overlijden. Ik herinner me een beeld van
een uitvaart waarin mijn opa Arie een rol
speelde. Een zwarte lijkauto reed stapvoets
over straat en aan iedere zijde liepen drie
mannen mee. Een van die mannen was
mijn opa. Al deze herinneringen stammen
uit de late jaren vijftig van de vorige eeuw.
Wie in dit verband herinneringen heeft aan
mijn vader of grootvader, nodig ik graag
uit hierover te vertellen.
Theo Verheij, J.Dutilhweg 653
3065 JH Rotterdam, theoverheij@chello.nl

‘s-Gravendijkwal
Ik reageer op twee ingezonden stukken
over de meisjesschool van mevr. Isaacs en
de jongensschool van de heer De Gast. aan
de ‘s-Gravendijkwal nummer 26.
Van 1943 tot 1949 zat ik op de meisjesschool, heel streng, maar goed onderwijs.
Er mocht niet naar de jongens gekeken
worden, laat staan gepraat. Ik herinner me
nog halve dagen school en met het luchtalarm allemaal zitten op de voetenplank
van de bank waar je zat, dat was veilig;
wisten wij destijds veel. Gelukkig is er bij
ons niets gebeurd.
Mevrouw Van Vessem van klas 2 heeft er
destijds voor gezorgd dat ik als Rotterdams bleekneusje, mager maar wel
gezond, met een grote groep kinderen voor
vier maanden naar Engeland ben geweest
(ik was toen 8). Een gedeelte van die tijd
zat ik bij een gezin in Winchester en met
de dochter heb ik nog steeds contact.
In 5 en 6 had ik franse les van de heer
C.Moor. Hij heeft mij een goed begin van
de taal bijgebracht; ik kan in Frankrijk zelf
nog steeds de boodschappen doen.
Ook dreun ik nog altijd de aardrijkskunderijtjes van alle provincies op en ik weet
ook waar de plaatsen liggen. Ik herinner
me ook nog Jan Dijkstra, die wel eens met
me richting huis liep. Inmiddels heb ik
contact opgenomen met Cocky van Hattum (editie 28/11) en met nog drie reacties
zien we een reünie volgend jaar wel zitten,
wie reageert nog meer? Al met al een
strenge, maar goede school. Voor mij was
het wel die goede oude tijd!
J.Schumacher Schnitger,
L. de Colignylaan 545, Vlaardingen
jschumacher@wanadoo.nl

(Advertorial)

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing

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

De Oud-Rotterdammer zoekt:
Een

ervaren advertentieverkoper die zich enkele

dagen per week wil inzetten voor De Oud-Rotterdammer.
Uw werkgebied ligt voornamelijk aan de westzijde van de stad.
De Oud-Rotterdammer verwacht van u

enthousiasme en hart voor de krant.
Onze voorkeur gaat uit naar een m/v uit de doelgroep (50+)
Bent u in het bezit van een auto en wilt u graag wat bijverdienen, neem dan
contact op met:
Fred Wallast
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180-322575
Email: info@deoudrotterdammer.nl

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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Gratis optredens Smartlappenkoor Tranen met Tuiten
Tranen met Tuiten heeft besloten dat in 2007 Hoogvlietse
instellingen een beroep op hen kunnen doen om hun bewoners
kosteloos te verrassen met een optreden van dit succesvolle
smartlappenkoor. Er zit echter één maar aan: meezingen is
verplicht!!

Cruiseschip Rotterdam komt
definitief naar Rotterdam
Terug naar de thuishaven: het bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) op
Heijplaat gebouwde passagiersschip Rotterdam komt in 2007 terug. Het bijzondere cruiseschip krijgt een ligplaats in de Maashaven en de functie van onder meer congrescentrum.
Deze feiten ﬂitsten door het hoofd bij het bladeren door
het recent bij Aprilis te Zaltbommel verschenen boek
(isbn-10.90.5994.161.6; prijs: 19,50 euro) ‘Koopvaardijschepen 1945-1970’ van auteur Arne Zuidhoek. Daarin
staat bijgaande foto van het schip afgedrukt, een van
de mooiere die ooit zijn gemaakt van het ondertussen
maritieme kunstwerk.
Op een der hellingen van de RDM werd op 14 december
1956 de kiel gelegd voor de ‘Rotterdam’, het nieuwe
vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn. Voor het
maken van een technische proefvaart van zes dagen
verliet het schip op 1 augustus 1959 de RDM-werf. Met

Het koor denkt zo een steentje bij te
dragen aan een leuk en gezellig verzetje
voor de bewoners van deze instellingen,
een groep die het vaak niet makkelijk
heeft. Het koor staat garant voor een
avondje nostalgie, waarbij menigeen met
een lach en een traan terug denkt aan die
tijd van weleer; die tijd van Weet je nog
wel die avond in de regen – Als sterren
ﬂonk’rend aan de hemel staan – Op de
woelige baren – Hoor je het ruisen der

Bij de overdracht van het schip hees koningin Juliana de
rederijvlag en werd RDM-directeur ir. K. van der Pols
benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw,
terwijl ir. G. van der Veen en C.J. van Engelen van de
Holland-Amerika Lijn werden benoemd tot ridder in
de orde van Oranje Nassau. Op 3 september vertrok de
Rotterdam voor de eerste reis naar New York met prinses
Beatrix als passagier aan boord.

Als een Hollander een avond gaat genieten
Naar de schouwburg in z’n nieuwe goeie goed
Zoekt ie zelf z’n eigen plaats, en zegt stralend tot z’n maats:
‘k Hou een kwartje in m’n zak, dat doet me goed.
Al kost zo’n avond een flinke duit:
Kijk een Hollander, een echte Hollander
Maakt toch een kladje van de kosten
Anders is tie niet echt uit.

c foto burosolo.nl

Belangstellende instellingen kunnen
contact opnemen met:
Sophie de Jong, tel 010-4387996 / 06
24946404
Email: johnsophie@hetnet.nl
Bezoek voor meer informatie over het
koor onze website:
www.tranen-met-tuiten.nl

koningin Juliana, prins Bernhard en prinses Margiet aan
boord werd negentien dagen later een ofﬁciële proefvaart
gemaakt.

CCtje Jaap van de Merwe

Cox Column

golven en nog vele ‘toppers van toen’
meer.

In de Achterhoek wanneer een man gaat trouwen
Inviteert ie alle buren op het feest
En bij Brabants bruidsplezier horen veertig vaten bier
Anders is het er niet echt plezant geweest
Dat is allure van wieg tot graf:
Maar een Hollander, een echte Hollander
Maakt eerst een kladje van de kosten
En dan ziet ie er vanaf.
…….
Geen Chinees bekreunt zich om gezinsbeperking
En konijnen staan er ook niet zo bij stil
Alles breidt zich zomaar uit, legt maar eitjes en schiet kuit
En ik zwijg nog van KI en kikkerdril
De sterke sekse is niet van steen:
Maar een Hollander, een echte Hollander
Maakt eerst een kladje wat ’t gaat kosten
En dan neemt ie er nog EEN.
……..

Drie koepletten uit een lied van Jaap van
de Merwe, dat werd gezongen door Wim
Kan. Ik kom op van de Merwe omdat
er net een prachtig album uit is met vier
CD’s, een bundeling van zijn radioprogramma’s “Het oproer kraait”. Tussen
1968 en ’75 werd dat op de VARA-radio
uitgezonden. Rebelse liedjes, begeleid
door het trio Louis van Dijk en gezongen
door een keur van artiesten, onder andere
Marius Monkou (waar is hij gebleven?)
Jenny Arean, Adele Bloemendaal en
ondergetekende, en vele vele anderen. Een
storm van herinnering woei weer door
mijn hoofd. Je bent nog jong en hebt geen
idee dat je meewerkt aan een programma
dat vijfendertig jaar later nog net klinkt
alsof het gisteren gemaakt is. Het was de
tijd van Provo en later de Kabouters, het
roer moest om, de verkalkte autoriteiten
moesten verdwijnen, het gezag moest ondermijnd, de politie was “Schalkharig” en
ga zo maar verder. Veel van wat verdwijnen moest is toen ook verdwenen, al ben
ik bang dat we soms vergeten zijn er altijd
iets adekwaats voor in de plaats te laten
komen. Maar goed. Van de Merwe haalde
zijn repertoire uit het oude socialistische
gedachtengoed, en bracht daarmee een
soort reveil teweeg, maar hij schreef ook
zelf, en vertaalde protestliederen uit het
buitenland.

Hij was een zeer eigenaardige man. Hij
kon het mooi opschrijven maar was zelf
het prototype van een “Hollander” die
doodviel over een cent. Hij heeft een keer
iets geschreven voor Frans Halsema en
mij en vroeg toen een idioot hoog bedrag,
maar omdat het zo goed was betaalde je
dat dan maar. Ondertussen slaagde hij er
in de mening post te doen vatten dat ie
door iedereen tekort werd gedaan. Hij trad
zelf ook op, hij was zeer muzikaal, maar
kon absoluut niet zingen of zich bewegen.
Dat was hem echter niet aan zijn verstand
te peuteren. Ik denk dat ie fortuinen is
kwijt geraakt aan programma’s die hij
telkens weer in de schouwburgen bracht
en waar geen hond naar kwam kijken.
Maar zijn teksten waren briljant, en als je
zijn gebruiksaanwijzing wist dan was het
eigenlijk een aardige man. Volgende keer
meer.
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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

BANDje VERSTANDje
Autobanden nieuw/gebruikt

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

0180 619 411
Paul Bestebreurtje Barendrecht

Boek “Rob Babyboomer”
(ISBN 90-9018243-8)
Prettig vlot geschreven sfeervol tijdsbeeld van de
periode 1945 tot heden van de geboren Rotterdammer
Robert van Leeuwen. Alleen voor de lezers van dit blad
blijvende aanbieding € 13,95 incl. verzendkosten, te
storten op gironr. 2892804 t.n.v. “EGO”-BarendrechtUitgevers te Barendrecht. Moet U gelezen hebben! Ook
een leuk cadeau voor Uw familie in het buitenland.
Voor meer informatie: www.rob-babyboomer.nl

“EGO”-Barendrecht
Uitgevers

Klavecimbelweg 13
2992 ND Barendrecht

SUBARU ROTTERDAM
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

Entree: € 3,50 incl. een kopje koffie of thee
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

TUJCB

Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

www.uitvaart.nl/mourik

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

VERHUIZINGEN - PAKKET-DIENSTEN

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

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.

(24 u p/d)

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

MARC TEUNISSE DIENSTVERLENING ROTTERDAM

‘N AUTOWRAK? BEL DAN: 010 - 421 65 00

INTERIEURADVISEURS

CiTO

14 januari 2007

AUTODEMONTAGE EN HANDELSONDERNEMING

MEUBELSTOFFERDERS

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

Senioren dansochtend op zondag!!

de POPULIER

M

’n goed kunstgebit?

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

Openhaarden & Kachelcentrum

“De Griffioen”
Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

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 28”
Het plekje Rotterdam, dat op
de Waar-was-dat-nou-foto nr
28 te zien was, is aan vele
Rotterdammers voorbij gegaan. Het aantal inzendingen
gaf al aan, dat dit een (té?)
moeilijke opgave was.
Voor Delfshavenaren was
het pleintje echter gesneden
koek: te zien was de Hudsonstraat, later herdoopt in
Watergeusstraat. De tram
heeft een ‘blauwe maandag’
daar zijn eind/beginpunt gehad, later verhuisde de tram
(weer tijdelijk) naar het grote
Hudsonplein.
Keimpe Hazewindus (als hier niets
staat, wordt Rotterdam bedoeld):
“Ook deze keer was de opgave niet
al te moeilijk: we kijken vanuit de
Spanjaardstraat naar het eindpunt
van lijn 15 aan het Hudsonplein.
De foto zal medio jaren ‘60 zijn
gemaakt en toont ons een ‘kleine
Schindler’. Pas vanaf het voorjaar
van 1965 reed lijn 15 door naar dit
eindpunt via de Ruigeplaatbrug
en werd lijn 10 verlegd door de
Spanjaardstraat (waar toen de markt
moest verdwijnen). Daarvóór reed
lijn10 door de smalle Havenstraat en
Oostkousdijk. In latere jaren werd
de eindpuntlus van (toen) lijn 9
gewijzigd en in omgekeerde richting
bereden. Voor het overige is de
situatie hier ook behoorlijk veranderd door sloop en nieuwbouw en
verdween de industriële bebouwing
vrijwel volledig.”
Jan Weda (Maassluis): “Weer op het
nippertje, ik heb het inzenden voor
mij uit geschoven in de hoop dat het
juiste antwoord zou komen bovendrijven. De aarzeling is er weer een
van ‘het komt me erg bekend voor,
maar waar was het precies?’
Waar de foto me aan deed denken
was het Heiman Dullaertplein of de
Oostkousdijk. Maar ik geef toe, het
is niet meer dan een gok. Over vier
weken zie ik wel of ik er naast zat of
niet.” (Je zit er dus naast! AvdS)
Hanny van Nobel: “Ik denk dat dit
aan het einde van de Spanjaardstraat
is; heet het daar geen Hudsonplein?”
(Grapje: het heet daar wél Hudsonplein! AvdS)
Francisca Vet (Almere): “Het antwoord is Hudsonstraat”.
Han Steenbeek: “Is dit niet aan
het eind van de Hudsonstraat, wat
nu recht tegenover de Schiemond
is? Tramlijn 9 stopte daar. In het
verlengde had je de Spanjaardstraat
met zijn weekmarkt op donderdag

TOEN
of dinsdag?” (‘k Heb deze keer wat
ruimte, dus even een kleine correctie. Het is wel de Hudsonstraat (of
was het toen –plein?), maar absoluut
niet recht tegenover Schiemond.
Voor Schiemond moeten we zo’n
300 meter richting Westzeedijk gaan.
Toen de tram op het plein verscheen
en lijn 10 door de Spanjaardstraat
ging rijden, was de donder- en
zaterdagse markt al naar het Grote
Visserijplein verhuisd. AvdS).
Ton van Rennes (Hoogvliet):
“Deze foto betreft van oorsprong
de Hudsonstraat, tussen de Spanjaardstraat en de Watergeusstraat.
Vanwege een, naar ik meen in de
jaren 60 uitgevoerde infrastructurele wijzing van het plein waar de
woningen op uit kijken, werd de
naam van dit stuk Hudsonstraat
gewijzigd in Watergeusstraat, als
verlengde van de rechts om de hoek
liggende straat. Deze wijziging had
volgens mij te maken met reconstructie van de Westzeedijk bij de
Ruigeplaatbrug, waar vroeger het
eind-/beginpunt van tramlijn 15 was.
Deze eind-/beginhalte werd daardoor
verplaatst naar de Hudsonstraat vóór
de woning van mijn grootouders. Ik
ben zelf van 1946 en speelde voor de
reconstructie, toen ik nog een jongetje was, veel op het grote plein voor
de deur van mijn grootouders Toon
en Lena van Rennes. Zij woonden
op de Hudsonstraat 5, later Watergeusstraat 179. Hun woning was de
rechterdeur en de twee ramen rechts
daarvan boven de Volkswagenbus.

Tussen het tramwachthuisje en de
tram hangt een markies omlaag van
café ‘De Visafslag’.
Dit op de hoek van de Watergeusstraat en Hudsonstraat gevestigde
café was voor de oorlog eigendom
van mijn grootouders, terwijl mijn
vader - eveneens Toon van Rennes
geheten - hier ook nog achter de
tap heeft gewerkt. Later is het café
overgenomen door mijn oom Frans
van Rennes, die met zijn vrouw Cor
en later met dochter Lenie en zoon
Leendert boven het café woonden.
Mijn vader had al ver voor de oorlog
café Schiemond bij de Ruigeplaatbrug gekocht.
Met neef Leendert speelde ik, als
ik bij mijn grootouders op bezoek
was, op het grote plein voor de deur
met zijn vriendjes die ook in dit
stukje straat woonden. Ik herinner
me nog Peter Ouwerkerk (ja die, de
sportverslaggever), Eddie Boessaard
en Rudie Tamminga. Op de foto zien
we tussen de Volkswagen Kever en
de Volkswagenbus de tabakszaak
Schulze, waar een aardige mevrouw,
genaamd Mientje, haar cliënten van
rookwaren voorzag.
Onder het woonhuis van mijn grootouders was in een souterrain een
bedrijf gevestigd, dat in technische
scheepsartikelen handelde. Volgens
mij was de naam van dit bedrijf ’Van
Dijk’ en is het later naar de Spaanse
Polder verhuisd.
Het oude en nieuwe gebouw aan
de rechterkant op de foto waren in
gebruik bij Tromp en Rueb. Volgens
mij was dit een bedrijf dat azijn en

Nieuwe opgave no. 30
Met onze Waar-was-dat-nou foto’s doorkruisen wij Rotterdam
van noord naar zuid en van oost naar west. Wij lijken wel een
RET-tram, die kwam ook overal.
Zoals dit gele monster op de ……? Ja, waar was dat nou!
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar
gedachten gaarne vóór 8 januari 2007 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
zuurproducten vervaardigde. Rechts
naast deze panden lag aan de oostkant van het plein een havenachtig
water “De Kous” genaamd. Verder
naar rechts, dus niet op de foto
zichtbaar was de Vismarkt. Ik denk
dat deze foto dateert uit de halfzestiger jaren.”
Rob Eringaard (Barendrecht): “Op
de foto is zonder twijfel het Hudsonplein/ Middenkous te zien met het
(nieuwe) eindpunt van toen lijn 15.
Voor de demping van de doorsteek
Middenkous/Schiemond had lijn
15 zijn eindpunt aan het eind van
de Westzeedijk ter hoogte van de
Ruigeplaatbrug.
Op de achtergrond aan de Middenkous hoek Voorhaven is het pand
van de azijnfabriek Tromp en Rueb
te zien. In verband met vertrek uit
Rotterdam werd het pand midden
jaren zeventig aan de gemeente Rotterdam te koop aangeboden. Namens
de gemeente was ik bij de aankoop
van dit pand betrokken en kan mij
herinneren dat de betonconstructie
op verschillende plaatsen door het
azijnzuur was aangetast. Op deze
locatie is jaren later de huidige
woningbouw verrezen.
Nog verder weg, aan de Waaldijk,
zat machinefabriek ‘de Maas’. Ook
dit bedrijf moest plaatsmaken voor
woningbouw en werd naar de Binnenhaven verplaatst. Achteraf niet
zo’n gelukkige verplaatsing, want
ook daar moest het bedrijf jaren later
weer voor de plannen voor de Kop
van Zuid vertrekken,

Door mijn werk bij de gemeente
was ik bij heel wat bedrijfsverplaatsingen in Delfshaven betrokken.
Zoals de wasserijen Willems aan de
Achterhaven en Piet Hein aan de
Voorhaven. Ook Open Haardenfabriek Ringlever aan de Havenstraat.
Aardig om te vermelden dat ik in
deze buurt vakantiewerk deed bij
chocoladefabriek van Rademakers
(ja van de Haagse Hopjes) aan de
Voorhaven; verdienste ﬂ. 17,-- per
week, welk bedrag onmiddellijk
aan Trix treintjes werd uitgegeven.
Een hele week werken voor een
wagonnetje!!! Ik heb ze overigens
nog wel.”
Wil Ketting: “Het is het stationsplein Noordzijde/Stationssingel. Met
de achterkant van station D.P. of was
het toen al Centraal Station? De huizen staan in de Proveniersstraat. De
tram is lijn 9 die de Provenierssingel
op rijdt. Tegenover de achteruitgang
van het station heb je de Spoorsingel, waar op de linkerkant, hoek
Stationssingel, hotel Regina was.”
(Alles wat je over het Proveniersplein zegt, is correct. Maar ’t is dát
plein niet! AvdS)
De attentie gaat naar naar Nel den
Boer, Laantjesweg 195, 3074 SZ
Rotterdam: “Dit is het Hudsonplein.
Mijn man moest daar altijd uitstappen voor zijn werk in de haven bij
Burger en Zn.”
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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

PERMANENT
DAG

WOENSDAG

KNIP
DAG

GEEN
AANBETALING

OP DE
VOLGENDE DAGEN:

DONDERDAG

KLEURINGS
DAG
(+GRATIS LOWLIGHT)

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

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

Zevenhuizen:

Krimpen (2 min. vanaf de Algerabrug):

Swanlaweg 6-8
Tel. 0180 - 328231

Tiendweg 45a
Tel. 0180 - 512253

Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport 2 min. vanaf de Algerabrug, naast Idejo keukens

Dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte ook op www.droomvluchtslaapcomfort.nl

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
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Rond de Gerard Scholtenstraat
Mijn ouders vertrokken na hun trouwen, als zoveel Brabanders en Zeeuwen, naar Rotterdam en begonnen in de Boekhorststraat een waterstokerij, die in de oorlog werd gebombardeerd. Zij zijn toen in de Aelwijn Floriszstraat 37 opnieuw begonnen. Na de oorlog zat er nog op elke hoek van
de straat een winkeltje. Mijn ouders heetten Michielsen, maar mij kende
iedereen als Jan van de Waterstoker.
Op de hoek Aelwijn Floriszstraat /Schommelstraat zat melkboer Stofbergen. In de
Schommelstraat had je Ruigrok, op de andere
hoek de ijssalon van Bastiaanse. In de Gerard

- Flip Weerhijm (zittend) gaf veel om kinderen en
versierde vaak hun ﬁetsjes -

Scholtenstraat had je schoenmaker Leennaarts
of wel Jan Pek, wiens dochter Dien altijd om
warm water kwam bij de waterstoker. Ze bleef
vaak met de buurvrouwtjes kletsen tot broer
Piet haar kwam halen. Ondertussen was het
water half koud.
In de Aelwijn Floriszstraat hadden we ook
schoorsteenveger Rampertie. Hij was Italiaan,
maar had volgens zeggen Italië nog nooit gezien. Rampertie was bij de vrijwillige brandweer en daar moest heel de straat voor wijken.
Voor zijn auto moest een ruimte blijven van
minimaal de lengtes van twee auto’s, zodat hij
bij alarm direct kon wegsnellen naar de brand.
Kolenboer
In de straat zat ook groenteboer Batenburg.
Daar mocht mijn vader zijn paard en wagen stallen, nadat hij was gestopt kolen te
bezorgen met handkar met trekhond. Een
mud kolen woog tachtig kilo. Daarmee ging
hij naar de eerste, tweede of derde verdieping
op het balkon. Of in een gangkast, zoals bij
de familie Nijhuis op de Bergweg. Mijnheer
Nijhuis had een paar plankjes achter de
deurstijlen geplaatst. Mijn vader vroeg: “Zou
dat houden?” “Moet lukken”, zei mijnheer

Nijhuis. Dus niet! Het slot van
de deur plus de planken begaven
het. Vijf mud eierkolen donderde
de gang in en de trap af. We hebben er later erg om gelachen.
Naast onze winkel had Flip
Weerhijm zijn bloemenmagazijn.
Flip, voor de kinderen ome Flip,
had zijn bloemenstandplaats op
de hoek Zwartjanstraat/Pijnackerstraat, bij de vishandel
van Koos Ver Aa. Ik denk dat
Flip bekend was bij de meeste
vrouwen uit het oude Noorden.
Hij was een echte charmeur en
buitengewoon goede verkoper.
Daar ben ik wel eens jaloers op
geweest. Bij ome Flip ging bijna
elke vrouw met een bos gladiolen naar huis.

- Bij de winkel in de Aelwijn Floriszstraat -

Flip had een knecht, Ouwe Dirk, die ’s nachts
stiekem bloemen ‘leende’ van Flip om ze zelf
te verkopen. Tot Flip daar achter kwam. Flip
haalde het trapje weg, waardoor Dirk ‘s nachts
op zijn kop het souterrain in dook en de volgende dag kreupel en met een blauw oog op
zijn werk kwam, waarop Flip heel onschuldig
vroeg: “Wat heb jij nou gedaan?”
In de Gerard Scholtenstraat zat de zendingskapel van het Leger des Heils. De kapel speelde
op zondagavonden op het Pijnackerplein en

wij liepen dan achter de muziek aan naar
de Gerard Scholtenstraat. Op een van zulke
avonden ben ik mijn vriendje Keesje Vermeulen verloren. Zij vonden hem weken later,
vermoord in een jutezak, in de Schie.
Jan van de Waterstoker ofwel Jan Michielsen
M. C. R. Poelsstraat 89
4631 CA Hoogerheide
tlf. 0164-614098
e-mail janensophie01@zonnet.nl

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
-----------------------------------------------Vordering van kind
voortijdig honoreren
Mijn man is enige jaren geleden overleden. Onze drie kinderen hebben op papier
recht op hun deel van de nalatenschap van
mijn man. Ik heb voor hen de successierechten betaald. Eén kind heeft nu ﬁnanciële problemen. Aan haar zou ik haar
deel van de erfenis willen geven. Nu heb ik
gelezen dat hierbij ook rente vergoed moet
worden over de vordering van de kinderen
sinds het overlijden van mijn man. De
andere kinderen vinden het goed dat ik al
aan een van hen de vordering uitkeer. Hoe
regel ik dat allemaal?
U kunt een van de kinderen de vordering
uitbetalen maar dat zit nogal ingewikkeld
in elkaar. Daarvoor is zelfs geen toestemming van de andere kinderen nodig hoewel
dat wel scheve gezichten zou kunnen geven. U zou ook een deel van de vordering
kunnen uitkeren en de rest laten staan tot
na uw overlijden. Het moeilijke is echter
te bepalen hoe groot die vordering (nu of
later) is. Dat heeft met rentebepalingen in
het testament te maken of met afspraken
daarover tussen u en uw kinderen. Daarbij
gaat het om de berekening van enkelvoudige rente of samengestelde rente. Om het
nog ingewikkelder te maken kan er ook
nog sprake zijn van de contante waarde
van het ﬁctieve vruchtgebruik dat u hebt
over de vorderingen van de kinderen. Bij
verdeling aan een of meerdere kinderen
spelen ook andere zaken een rol, zoals
belastingen. Daarom raden we u aan in
overleg te treden met een notaris, want
vooral als het om grote bedragen gaat,

is het verstandig om de uitkering van de
vordering in een akte vast te leggen en
allerlei zaakjes te regelen.
-----------------------------------------------Consumentenzaken
-----------------------------------------------Kinderalimentatie voor
Kosten keuring rijbewijs
Het rijbewijs van mijn vrouw moet worden
verlengd. Zij moet daarvoor een keuring
ondergaan bij een arts. Waar kunnen we
dat het goedkoopst doen?
Voor ouderen vanaf 70 jaar moet bij
iedere vernieuwing van het rijbewijs
een medische keuring plaatsvinden. De
kosten hiervan kunnen aardig oplopen. De
tarieven voor de keuring bij een arts (niet
bij de eigen huisarts) zijn vastgesteld door
het College Tarieven Gezondheidszorg/
Zorgautoriteit. Voor een rijbewijskeuring
moet men daarbij thans al denken aan
een bedrag van omstreeks 75 euro. Dat
kan oplopen als er aan de hand van deze
keuring nog een nadere verklaring van een
specialist (bijvoorbeeld een oogarts) moet
komen. Uiteraard komen daarbij ook nog
de kosten voor verlenging bij de gemeente
waar de aanvraag moet worden ingediend.
Rekent u in totaal bij verlenging van het
rijbewijs (voor maximaal vijf jaar) maar
op minimaal 125 tot 150 euro aan kosten.
Blijven rijden boven uw 70ste is dus een
dure grap!
De regelmatige keuring is bedoeld om ook
ouderen veilig en verantwoord aan het
verkeer deel te laten nemen. Ervaring heeft
uitgewezen dat de medische gesteldheid
vaak achteruit gaat als men ouder wordt.
De keuring vindt om de vijf jaar plaats
en is steeds verplicht. Uiteindelijk wordt
naar aanleiding van deze keuring bij 3 tot

4 procent de aanvragers het rijbewijs niet
meer vernieuwd.
-----------------------------------------------AOW en pensioen
-----------------------------------------------Toeslag voor vrouw wordt
eigen AOW
Ik heb AOW en een klein pensioentje per
maand. Voor mijn vrouw, die nog jonger is
dan 65 jaar, krijg ik 100 procent toeslag.
Zij wordt volgend jaar 65 jaar en krijgt
dan ook AOW. Wat gebeurt er dan met de
€ 115 die zij maandelijks van de Belastingdienst ontvangt?
U krijgt thans de volledige toeslag op uw
AOW voor uw vrouw. De belastinghefﬁng
vindt daardoor bij u over het volle bedrag
plaats. Uw vrouw krijgt thans maandelijks een voorlopige teruggaaf voor de
hefﬁngskorting (een soort belastingkorting
voor een ieder) die zij niet bij een inkomen
verrekent. Volgend jaar wordt dat echter
anders. Dan krijgt uw vrouw zelfstandig
AOW omdat zij 65 jaar wordt. Uw toeslag
die gelijk is aan de gehuwde AOW voor
één persoon vervalt dan. Dat betekent dat
haar hefﬁngskorting met haar eigen AOW
wordt verrekend. Haar AOW wordt netto
hoger dan u nu over uw toeslag netto over
houdt. Het is een ingewikkeld verhaal,
maar het klopt dat uw samen netto er niet
of nauwelijks op vooruit of achteruit gaat.
-----------------------------------------------AOW en pensioen
-----------------------------------------------Frans nichtje werkte één jaar
in Rotterdam
Een Frans nichtje van ons heeft in haar
jonge jaren in 1964 ruim een jaar bij ons
in Rotterdam gewoond en ofﬁcieel gewerkt

in een vooraanstaand naaiatelier. Heeft
zij als zij 65 jaar wordt nog recht op een
AOW-uitkering uit Nederland, hoe klein
die ook zal zijn?
Uw nichtje heeft in dat jaar 2 procent
AOW opgebouwd. Uitgangspunt daarbij
is dat zij inderdaad volkomen ofﬁcieel
hier heeft gewerkt en gewoond. Als zij 65
jaar wordt, raden wij haar aan om bij de
Franse pensioeninstantie te vertellen dat ze
een periode in Nederland heeft gewoond
en gewerkt. Op basis van die informatie
neemt de Franse instantie contact met de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) op.
(M.m.v. SVB)
Consequentie LAT-relatie
bij AOW
Wat zijn de bepalingen voor een AOW-er
die een LAT-relatie heeft met een nog
fulltime werkende vriend of vriendin? Wat
mag wel en wat mag niet om een korting
op de AOW-uitkering voor alleenstaanden te voorkomen? We zijn drie dagen
per week samen, we eten gezamenlijk
vijf dagen en gaan drie weken samen op
vakantie. Ik heb er al alles over gehoord,
maar niemand die mij een concreet antwoord kan geven in mijn geval.
Het gaat in het geval zoals u het beschrijft
om hoe de Sociale Verzekeringsbank uw
LAT-relatie interpreteert. Het kenmerk van
een LAT-relatie (Living-Apart-Together)
is dat u beiden uw eigen huishouding
voert en dat u beiden het hoofdverblijf in
de eigen woning heeft. Is dat het geval,
dan houdt de AOW’er de uitkering voor
alleenstaanden.
Maar als men zoveel tijd met elkaar doorbrengt dat men feitelijk het hoofdverblijf

Hans
Roodenburg

in dezelfde woning heeft, kan de SVB
tot de vaststelling komen dat u wél een
gezamenlijke huishouding voert. Ook al
hebben beiden nog een eigen woonruimte.
Immers, die andere woonruimte wordt
niet langer gebruikt voor het voeren van
een aparte huishouding. In dat geval
wordt de alleenstaande AOW verlaagd
naar die van de AOW voor gehuwden of
partners.
Naar onze mening lijkt uw LAT-relatie
erop dat er deels toch sprake is van een
gemeenschappelijke huishouding, zeker
indien u ook nog de nachten bij elkaar
gaat doorbrengen. Maar wij gaan daar
niet over. Waarom zou u de kwestie niet
openhartig voorleggen aan de SVB? Of
uw LAT-relatie anders indelen zodat die
wel bestempeld kan worden als twee volledig aparte huishoudens.
Het zou volgens ons al aardig helpen als
de uitgaven aan eten en vakantie door een
ieder zelf (aantoonbaar) ten laste van het
eigen huishouden worden gedaan. U blijft
echter afhankelijk van de interpretatie van
de wet door de SVB. Bent u het daar niet
mee eens dan kunt u in beroep gaan.
De vraag of men de AOW voor alleenstaanden mag houden of dat men de
lagere uitkering voor gehuwden en partners gaat krijgen is vaak in deze rubriek
aan de orde. Het enige dat wij daarover
nog willen adviseren is om niet alleen
het geldelijke daarbij te betrekken maar
vooral uit te gaan van het welbevinden
om zoveel mogelijk ‘samen’ het leven door
te brengen. Volledig samenwonen levert
trouwens ook aardig wat wederzijdse
besparingen op.
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PANGAROLLETJES
IN HOLLANDAISSESAUS

1,85

100 GRAM

OOSTERSE
ROERBAKGARNALEN 500 GRAM

6,75

SINTERKLAASROLLADE
MET GEROOKTE FOREL

1,95

100 GRAM

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

De Oud
Wenst de lezers en adverteerders
een gelukkig Nieuwjaar
1988

-

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

7 januari:
Nieuwjaarsmiddag à € 2,50
Bel: 010 - 404 82 00

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

AA Aanpakken&Aanpassen

www.dansschooldeklerk.nl
Schiestraat 16-18 (dichtbij Hofplein en openbaar vervoer)

multishop

®

Badkamers, tegelen, behangen, verven, spachtelputz,
laminaat, tuinaanleg, enz. enz.

Wij wensen u een goed
en gezond 2007

Bel of mail vrijblijvend voor een advies en/of offerte:
Tel. 06-42433845 / 010-4797098,
e-mail: aanpakkenenaanpassen@kpnplanet.nl

Zeer grote voorraad

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

multishop

®

Bestel tijdig om
“uitverkocht” te voorkomen.
Iedere klant die vòòr
21 december bestelt,
maakt kans op een

Fuji ATB
t.w.v.

Dansen voor senioren op de zondagmiddag!
Van 13.00 - 16.00 uur bij:

Voor al uw klussen in en om het huis, o.a.:

W
V U UR E R K

2006

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
voorspoedig en
gezond 2007

€ 499,=

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

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

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

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

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

26” LCD TV
- HD Ready
- 2x HDMI aansluitingen
- 1.366 x 768 pixels
- Component Video
- V-Real technologie
- HDAVI Control

Blijf mobiel !! Weer of geen weer, storm
en regen. U kunt erop uit als u het wilt, hij
brengt u overal.

- Level 2.5 Teletext
- Stereo Speaker systeem
- Schermdiagonaal 68 cm
- LCD TV wordt geleverd incl.
- plaatsingsvoet
- Wandmontage mogelijk

van € 999,-

Nieuwjaarsaanbieding

€ 599,-

€ 2595,=

Evt. te huur voor € 145,= per maand

Met de bijbehorende service en kennis van
Proﬁle Roerade is kwaliteit en nazorg gegarandeerd. Proefrit op afspraak.

*zolang de voorraad strekt

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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Wolter de Waard
huisarts

De pil steekt van wal

Hoge bloeddruk
Hoge bloeddruk is geen ziekte. Je kan echter wel vroeger
dan verwacht overlijden wanneer je er niets aan doet. Je
loopt namelijk meer kans op een beroerte of een hartinfarct.
Meestal wordt hoge bloeddruk bij
toeval gevonden, doordat je er haast
nooit wat van voelt, tenzij de druk
erg hoog is. Als de gemeten waarde
bij herhaling te hoog is, ook op
verschillende tijdstippen, dan is het
tijd een behandeling in te stellen. Dat
hoeft niet gelijk met medicijnen te
zijn, want soms is het nodig dat de
patiënt zelf er van alles aan gaat doen
om de bloeddruk omlaag te brengen.
Dat kan zijn; afvallen, geen alcohol, niet roken en meer beweging.
Kortom, gezond leven. Als dat lukt,
kan de bloeddruk normaal worden.
Het eten van veel drop dient ook te
worden ontraden, daar er een bloeddrukverhogende stof in zit.
Alvorens medicamenteus te gaan

behandelen is het gewenst bepaalde
zeldzame oorzaken van hoge bloeddruk via bloed- en urineonderzoek
uit te sluiten. Ook wordt daarbij naar
zogenaamde comorbiditeit gekeken:
in het geval van bloeddruk wordt er
ook gekeken naar suikerziekte, vetstofwisseling en eventueel urinezuur
(jicht). Deze aandoeningen komen
vaak samen voor met hoge bloeddruk. Lichamelijk onderzoek, met
name van het hart, dient ook plaats
te vinden en een ECG ter uitsluiting
van hartvergroting is evenmin een
overbodige luxe. Een behandeling
kan gestart worden met diuretica. Dat
zijn eigenlijk vochtafdrijvers, waarvan is bewezen dat ze de bloeddruk
omlaag brengen en de kans op be-

van op, maar er zijn verschillen in
werkzaamheid van medicijnen tussen
blank, zwart en bruin. Dat heeft te
maken met verschillen in enzymsystemen. In Amerika is er zelfs een
medicijn tegen hartfalen dat speciaal
is ontwikkeld voor afro-americans.
Ace-remmers zijn medicijnen die de
vorming van een bloeddrukverhogende stof in de nieren tegen gaan.
Ze hebben een krachtige bloeddrukverlagende werking en tevens is aangetoond dat bepaalde beschadigingen
aan de bloedvaten worden hersteld en
dat de door hoge bloeddruk ontstane
vergroting van de linker hartkamer
weer normaliseert. Helaas is dit
middel bij het merendeel van de
hypertensieven van negroïde afkomst
niet werkzaam. Bij hen werkt het wel

als het wordt gecombineerd met een
diureticum. Een veel voorkomende
bijwerking is hoesten.
A2-blockers worden vaak gegeven
als men gaat hoesten als bijwerking
van een ace-remmer. In feite doen ze
hetzelfde als ace-remmers, maar dan
zonder hoesten als bijwerking.
Vaak komt het voor dat met een
middel de gewenste bloeddruk niet
wordt gehaald. Het is dan nodig
een middel uit een andere groep toe
te voegen. Het komt daarom voor
dat er in een tablet of capsule twee
verschillende geneesmiddelen zitten.
Dit zou de therapietrouw verhogen.
Er zijn nog vele andere soorten
geneesmiddelen op de markt tegen
hypertensie, maar in het algemeen
krijgt men voornamelijk met de hier
vermelde groepen te maken.
Een gezond 2007

Hans
Roodenburg

&Informatie

Opinie
?

roertes daarmee doen afnemen. Een
nadeel van diuretica is dat je vaker
moet plassen, je eerder een jichtaanval kunt krijgen en je bloedsuikers
kunnen stijgen. In de praktijk valt dit
echter reuze mee.
Betablockers worden steeds minder
gangbaar als middel bij hoge bloeddruk. Ze zijn althans geen eerste keus
meer. De bijwerkingen zijn kouwelijkheid, moeheid, lage hartslag
en impotentie. Ook maskeren ze de
waarschuwingssymptomen van een
te laag bloedsuiker (hypoglykemie).
Bovendien werken ze bij mensen van
negroïde afkomst een stuk minder.
Calciumblockers zijn medicijnen die
de bloedvaten verwijden en zo de
bloeddruk verlagen. Ze verwijden
ook de kransslagaders van het hart.
Het zijn prima middelen die voor patiënten van elk ras geschikt zijn. Een
nadeel is wel dat er dikke enkels ontstaan (oedeem). U kijkt er misschien

Hoe ouder je wordt, hoe meer je te maken krijgt met onze omvangrijke verzorgingsindustrie (thuishulp, zorgcentra, verpleeghuizen,
enz.). Dat is geen pretje voor de betreffende ouderen, niet alleen
door de lichamelijke en/of psychische ongemakken, maar zeker ook
vanwege het ‘marktwerkende’ doolhof waarin men terecht komt.

Daarover is een aantal voortreffelijke artikelen geschreven in bladen
die niet of nauwelijks de lezers van
De Oud Rotterdammer bereiken.
Zo heeft de socioloog en schrijver
Herman Vuijsje in NRC Handelsblad een heel mooi opiniestuk
geschreven. Kort samengevat komt
zijn mening erop neer dat Nederland stille (vaak ﬁctieve) armoede
kent van de dolende en oudere
hulpzoekenden.
Door ervaringen met z’n moeder
die thuishulp moest krijgen, komt
hij terecht in een wereld van
‘molochjes’. ”Het ene moment zijn
ze kleinschalig en publiek, maar als
je even niet oplet zijn ze opgegaan
in iets grootschaligs en privaats, of
iets vaags tussen privaat en publiek
in.”
Deze managementachtige taal
moest ik even kwijt om de zaak te
kunnen duiden. Vuijsje wordt dan
wat begrijpelijker voor de mensen
die hiermee te maken hebben. “De
zorginstellingen – geﬁnancierd met
publiek geld – moeten van Den
Haag concurreren, en dat deden
ze dan ook. In dit geval door hun
cliënten ijskoud op de wachtlijst
te zetten, in plaats van hen door
te verwijzen naar concurrerende
instellingen die nog wél capaciteit
hadden. Eenderde van de nieuwe
thuiszorgcliënten moest het daar-

door zonder tijdige hulp stellen.
Dat is geen bureaucratie, het is
marktbederf uit winstbejag.”
Stoelendans
Dan beschrijft hij hoe deze stoelendans in de zorgverlening onbekommerd doorgaat. “In de thuiszorg
staat de volgende ronde alweer
voor de deur: de invoering van de
WMO, de Wet maatschappelijke
ondersteuning, die de aanbesteding
van de huishoudelijke thuiszorg
naar de gemeenten verlegt.”
Zorgaanbieders gaan met het
oog daarop fusies aan, zodat ze
sterker staan in de concurrentie met
schoonmaakbedrijven en andere
nieuwe concurrenten.
Vuijsje: “Voor de cliënten betekent
dit dat de jungle nog weer dichter
wordt. Weer nieuwe organisaties
waarmee ze te maken krijgen,
organisaties bovendien waarvan
onduidelijk is waar eigenlijk hun
taak en betrokkenheid ligt. Straks
staat er iemand van de zorginstelling voor je neus die eigenlijk een
schoonmaker is. En die bijvoorbeeld ook niet kan signaleren als
er iets mis is, of weet wat hij in dat
geval moet doen.”
Zijn conclusie: het aangewakkerde
marktdenken leidt tot versnippering
in de verzorging. “De arbeidsdeling

neemt toe doordat er goedkoper
personeel wordt ingezet voor de
eenvoudige taken. In plaats van één
vertrouwd iemand die bekend is
met je ‘hele plaatje’, komt er straks
één voor de schoonmaak, één voor
de steunkousen en één voor de
medicijnen.”
Hulploze gladiatoren
Hij gaat er even aan voorbij dat dit
niet ‘komt’, maar vaak al het geval
is in de thuiszorg en verzorgingshuizen. Zelfredzame burgers of
familie en kennissen die hen kunnen bijstaan, houden zich nog wel
staande in dit ‘steeds onoverzichtelijker geworden krachtenveld’.
De mensen die dat allemaal zelf
moeten oplossen en daartoe niet
meer in staat zijn, duidt Vuijsje aan
als de ‘hulploze gladiatoren’.
Uit ervaring met mijn 94-jarige
moeder, die na een paar jaar thuiszorg verblijft in een zorgcentrum
in Ridderkerk, kan ik daaraan
toevoegen dat het van bovenaf
opgelegde marktdenken helaas ook
leidt tot soms desinteresse bij het
verzorgend personeel. Een ieder is
namelijk alleen verantwoordelijk
voor zijn eigen toko of dienstverlening. De zuster die mijn zeer vergeetachtige moeder komt verzorgen
heeft geen oog meer voor het

- Indien oudere mensen niet meer met thuishulp kunnen volstaan, komen ze in een kamer in een zorgcentrum brengen van haar eten, het regelen
van de was, het schoonmaken van
haar kamer of het aan- en uitzetten van – ik noem maar iets – de
verwarming. Daarvoor zijn andere
hulpverleners verantwoordelijk.
Een heel klein voorbeeldje moet me
van het hart:
De verzorger die eten komt brengen, vraagt aan mijn moeder:
“Mevrouw, wat wilt u, spruitjes of
bloemkool? Een procureurlapje of
kipﬁlet?”
Moeder: “Graag spruitjes en een
procureurlapje. Graag veel jus!”
Verzorger loopt naar de kar in
de gang. Komt een minuut later
weer binnen. “Wat had u ook weer
besteld?”
Moeder die aan Alzheimer lijdt:
“Dat weet ik niet meer. Wat hebt
u?”
De zaak werd natuurlijk opgelost,
maar toch beschouw ik dit als
een voorbeeld van desinteresse.
Zeker als even later een ander de
medicijnen komt brengen, deze
mijn moeder in de hand geeft en
direct weggaat zonder erop te letten
of zij ze wel met voldoende water
(noodzakelijk!) inneemt. Moeten
wij als kinderen dat allemaal in de
gaten gaan houden?

Uitdaging
De bedoeling van dit stuk is niet
om zorgorganisaties aan de schandpaal te nagelen of individuele
verzorgers te bekritiseren. De bedoeling van deze opinie van Vuijsje
en mij is om zeker in een zeer
gericht blad als De Oud Rotterdammer daarover een discussie los te
maken. Niet alleen van betrokken
ouderen en hun familie maar zeker
ook van de vele managers in de
zorg die het beleid in deze regio
vaststellen of uitvoeren. Een van
de grote adverteerders en dus ﬁnanciers van De Oud Rotterdammer
is de Stichting Humanitas. Deze
organisatie van zorg en accommodaties voor ouderen heeft een (ook
historisch gezien) goede naam in
Rotterdam. Ik daag de directie uit
op de kritiek van Vuijsje in te gaan
en aan te tonen dat bij deze instelling het belang van de ouderen het
allerhoogst in het vaandel staat en
dat de organisaties niet is opgesplitst in allemaal eigen eilandjes.
Hans Roodenburg
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Gespecialiseerd in:

FEESTMAAND

Hoogglans,
Bijzondere effecten
Spuiters van Piano’s
Vleugels en Meubelen

Kleuradviezen
Tel. (010) 4420285
Fax (010) 4424954
www.kp-spuiterijen.nl

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

In januari bestaat Wooncultuur
in de Woonmall Alexandrium III 1 jaar!
U kunt TWEE weken lang profiteren van talloze aanbiedingen…

50%

Tot
korting op alle Perzische
tapijten zoals lopers, gabbeh, zijde en ook
tapijten uit Pakistan, China, Nepal en India…
U kunt bij ons ook terecht voor verschillende tafelkleden, woonaccessoires en geschenkartikelen…
Onze service:
● Reiniging
● Reparatie van uw tapijt
● Gratis advies door onze vakman
● Inkoop van uw oude tapijt
Elk tapijt heeft een echtheid certificaat

Weer bijten, lachen en genieten!

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

Wooncultuur Perzische Tapijten
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Watermanweg 41, Rotterdam, Woonmall Alexandrium III, tel. 010-2200154
Ambachtsplein 42
W.C. Zevenkamp
3068 GV Rotterdam
Tel.: 010 – 456 03 12
Fax: 010 – 456 51 70
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J.N. Lindaart
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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

010 2 850 730
www.bruna.nl

Elk gesprek luid en duidelijk,
met telefoons van Clarity
10% speciale
introductiekorting!

Wensen u een
voorspoedig en gezond
2007

tegen inlevering van deze advertentie

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 :

TABAC& IFTS

SNURKT U?

Multishop
Winkelcentrum De Esch, Rijnwaterstraat 51
3063 HC Rotterdam, Tel: 010 – 212 25 92

Clarity producten zijn speciaal ontworpen om mensen met
een gehoor probleem - of mensen die gewoon een luider en
duidelijker ontvangst willen - in staat te stellen een telefoon te
gebruiken.
Door de, gepatenteerde Clarity-technologie, helpen ze jong en
oud gemakkelijk en effectief communiceren.
Alle Clarity producten zijn medische apparaten klasse 1.

Diverse dealers rond Rotterdam

VRAAG HET GRATIS MICROCAR MAGAZINE AAN
Bel zonder kosten:

0800 - 024 20 24

Clarity EXL-30 (tafelmodel)
De EXL-30 heeft een tot 30dB extra
geluidsversterking en een instelbaar
volume & toonregeling
Tevens beschikt de EXL-30 over zichtbare
en hoorbare beltonen, audioaansluiting
voor externe apparaten, 12 geheugentoetsen en een wachtstand.
Uitsluitend verkrijgbaar bij:
t for telecom Capelle aan de IJssel - winkelcentrum Koperwiek - tel. 010-2849675
t for telecom Krimpen aan de IJssel - winkelcentrum Crimpenhof - tel. 0180-590625
t for telecom Ridderkerk - winkelcentrum St. Jorishof - tel. 0180-436163
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Installatie/montage keukens en badkamers
Het bedrijf van George van Dijke monteert sinds 1983 badkamers en keukens.
Veel mensen profiteerden in deze periode van onze betaalbare kwaliteitsformule:
alles in één hand!
George van Dijke regisseert vanuit Klaaswaal een goed geoliede machine van:
badkamermonteurs, keukenmonteurs, loodgieters, electriciëns en tegelzetters
lossen elkaar tijdens de werkzaamheden naadloos af.
Ons perfecte team monteert binnen 4 tot 14 dagen badkamers en keukens.
Groot of klein, het maakt ons niet uit!
Allemaal krijgen ze evenveel aandacht en toewijding.

U i t va a r t ve rzor ging ‘De Vo o rzo r g ’ - Capels e Uitva a r t ve rzo r g i n g
Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

(010) 202 14 33 of (010) 293 04 22

U i t va a r t ve rzo rgin g B akke r, Van B eze i j, R i e t h o f f, Sc holts & Kloeg
Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam
0800 - 023 10 10 (gratis)

George v. Dijke sinds 1983
Keuken- en badkamertechniek B.V.
Telefoon: 0186 - 66 21 23 Fax: 0186 - 66 90 16
Mobiel: 0653 - 28 27 06
www.georgevandijkemontage.nl

Voor meer informatie www.monuta.nl

Gevraagd: keuken-badkamermonteur

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.

INCLUSIEF
RADIO/CDSPELER

WAT KOST DE MICRA EXCLUSIEF
BIJ NISSAN ROTTERDAM?

INCLUSIEF
AIRCO

INCLUSIEF
ABS

INCLUSIEF
ELLE
ACCESSOIRES

ALLEEN IN
DE MAAND
DECEMBER

® E15.295? ® E 9.999? ® E12.985? ® E14.995? ® E13.999?
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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Kerstavond in
de Waalhaven
Wie het had verzonnen weet ik niet,
maar de Svea een kolenbootje, moest
en zou zijn stookolie krijgen op de
avond voor Kerst 1961.
Het bootje lag achter in de Waalhaven op boei 102
en moest om middernacht vertrekken. Een van onze
tankschepen, de Vinkeveen, had voor dit bootje in
Pernis op de hoek van de 2e Petroleumhaven geladen. We kwamen om ongeveer acht uur ‘s avonds
langszij.

- Theo en Joke van Rijswijk zijn trots op hun bruine café op de hoek van Oostkousdijk en Waaldijk. Foto Ellie Schop. -

Café Verschoor al bijna honderd jaar
de huiskamer van Delfshaven
Veel échte bruine cafés zijn er in Rotterdam niet meer. Die er nog wel zijn
ﬂoreren, zoals café Verschoor aan de Oostkousdijk in Delfshaven. Sinds
1909 is het bijzondere etablissement van Joke en Theo van Rijswijk een
huiskamer voor de buurt. “Dat is een rake formulering”, lacht Theo.
Aan het interieur is weinig veranderd, de
tapkast en de toog zijn van het eerste uur. De
warme sfeer is behouden door de maritieme
inrichting met oude zeevaartinstrumenten en
knopenborden. Dikke kleedjes op tafel, glas in
lood-ramen en levensliedjes op de achtergrond
bepalen mede de sfeer in wat ooit de gelagkamer was van café De Post. Die naam stond het
eerst op de ramen, maar werd in 1934 vervangen toen Arie Verschoor het café kocht.
De rondborstige kastelein werd al snel een
begrip in de omgeving, mede door zijn altijd
heersende schoonmaakwoede. Door deze bijna
ziekelijke neiging deed al snel het verhaal de
ronde dat je bij Verschoor je gehaktbal van de
vloer kon eten.
Klandizie had hij niet alleen van buurtbewoners,
maar ook van zeelui uit verre landen en werknemers van zeepfabriek Kortman & Schulte
(Driehoekzeep, Biotex) aan de Achterhaven en
huidenhandel Kaufmann en transportbedrijf van
Gend & Loos van de Westzeedijk.

Hard werken
Aan het begin van de jaren zeventig van de
vorige eeuw nam Arie Stam de zaak over van
zijn schoonvader en ging met zijn gezin achter
de zaak wonen. Theo en Joke van Rijswijk
werden in 1982 de nieuwe eigenaren. “Zelfs met
wisselgeld in de kassa. We konden er in zonder
iets te veranderen of schoon te hoeven maken”,
brengt Theo in herinnering.
Voor hem was het een enorme omschakeling.
Hij werkte immers als automonteur in een
garage en voor Joke trouwens ook, want zij had
een kapsalon. Op 1 april 2007 (geen grap) staan
de twee een kwart eeuw achter de tap. “Nog
steeds met veel plezier”, lacht Joke die ooit
tweede werd bij het Nederlands kampioenschap
biertappen. Aan stoppen en op hun lauweren
rusten denken de twee middenvijftigers beslist
niet. “Het is hard werken, maar aan de andere
kant beleven we er ook veel plezier aan”, overpeinst Theo.
”We gaan ons jubileum vieren met een boem

van een feest. Néé, hoe en wanneer verklap
ik niet. Dat blijft voor iedereen nog even een
verrassing.”
Eén familie
De klantenkring van Joke en Theo is breed en
gevarieerd. “Iedereen is bij ons gelijk, of je
nou straatveger bent of bankdirecteur. We zijn
één grote familie.” Aan de sociale samenhang
draagt ook de spaarkas bij. Daar betalen de
leden Rijnreisjes van of ze brengen een paar
dagen door in een uitgaanscentrum als Preston
Palace in Almelo.
“Nooit valt er een ongetogen woord”, zegt
Theo.
Aad de Vries (58) knikt bevestigend. “Ik kom al
een jaar of vijftien bij Verschoor. Natuurlijk om
te drinken en omdat het gezellig is. Verschoor
is een héél afwisselend café. Het ene moment
is het rustig en even daarna is het zo maar één
groot feest. Verschoor vervult een enorme
sociale rol. Voor veel klanten zou het een ramp
zijn als het café er niet meer zou zijn”, zegt de
ﬁnancierings,- hypotheek en belastingadviseur
van de Mathenesserweg.
Ronnie Wever wipt elke dag wel even aan. “Al
23 jaar. Joke en Theo zetten een goed glas bier
en een lekker stukje eten voor”, vertelt de 48jarige storingsmonteur van Eneco. “Mijn werk
speelt zich af tussen de 40 en 25.000 volt.”
Artiesteninstuif
Een van de specialiteiten van Verschoor is
de artiesteninstuif op zondag. Beginnende en
gevorderde zangers en zangeressen uit heel
Nederland komen optreden om gezien te worden. Geregeld organiseert Theo van Rijswijk
ook vaartochten waar hij nieuw talent laat
optreden. En soms, zoals twee weken geleden,
nodigt hij artiesten uit voor een optreden voor
de spaarkas, op het mps. Abel Tasman op een
shoppingcruise van Keulen naar Rotterdam.
“Zo blijven we bezig met onze huiskamer
en verzinnen Joke en ik telkens iets anders”,
besluit Theo van Rijswijk.

- Arie Verschoor in zijn element achter de tapkast zo’n vijftig jaar geleden. Rechts zijn schoonzoon Arie Stam, die de zaak overnam
en links stamgast en fotograaf Peet Hoﬂand met zijn hond die hij als decor gebruikte bij straatopnamen. Privé-foto Van Rijswijk. -

Tot en met april is in museum De Dubbelde Palmboom aan de Voor-haven in
Delfshaven onder de titel ‘De laatste ronde’
een fototentoonstelling ingericht over de
historie van bruine cafés in Rotterdam. De
foto’s zijn gemaakt door Otto Snoek.

De Svea voer onder Zweedse vlag en ongeveer 4000
ton groot. We moesten 250 ton zware stookolie van
3000 seconds Redwood I at 100 graden Fahrenheit
leveren.Wij hadden een stuurman aan boord, Freek,
die was zo sterk dat hij de olieslang onder zijn arm
klemde en dan de ladder op klom naar het dek van
de zeeboot. Dat was handig, want de Vinkeveen
voer maar met twee man. Ik was niet alleen de
controleur van de oliemaatschappij, maar hielp ook
met afmeren, draadje ophalen, enz. Om kwart voor
negen begonnen we te pompen en anderhalf uur later
waren we leeg. Ik had intussen bij de hoofdmachinist
de papieren in orde gemaakt. Omdat het kerstavond
was stuurde ik de Vinkeveen gauw naar huis, naar de
Wilhelminahaven in Vlaardingen. Ik had namelijk
met de roeiers van Roeivereniging Eendracht afgesproken mij op te halen met de motorboot.
Eenzaam
Wat er fout ging weet ik niet, maar die motorboot
kwam niet. Waarschijnlijk dachten ze daar, ‘die
boot vaart om middernacht, we moeten er dan
toch naar toe om los te maken en dan brengen we
hem wel even naar de wal’. Ik wachtte en wachtte,
de papieren waren al getekend en de monsters
afgeleverd, ik had de machinist al een hand gegeven
en hem een goede reis gewenst. Ik liep aan dek,
begon het langzamerhand koud te krijgen en zocht
een schuilplaats in de ingang van het stookhol. Daar
stond je boven de ketels en was het lekker warm. Ik
keek door de openstaande deur naar buiten en toen
begon het. Heel zachtjes in het begin, maar steeds
harder ging het sneeuwen. Het was doodstil in de
Waalhaven, geen enkele kolenkraan werkte, uit de
dikke lucht in het schijnsel van de mastlichten van
de Svea kwamen steeds dikkere sneeuwvlokken naar
beneden. Ik keek ademloos naar buiten, het was een
prachtig gezicht.
Kerstmaal
De hoofdmachinist zag mij aan dek en was stomverbaasd dat ik nog niet naar huis was. Toen ik de zaak
aan hem uitlegde, nam hij mij mee naar de salon
waar een party was vanwege de kerstavond. Er was
een plaats aan tafel open en ik vroeg op wiens plaats
ik eigenlijk zat; was dit de plaats van een machinist
die nog een karweitje te doen had? ”Nee”, zei de
kapitein, het was in zijn landstreek, in Zweden, de
gewoonte met Kerstmis een plaats aan tafel open
te houden voor iemand die zou aankloppen en om
een maaltijd vroeg en hij had dit ook aan boord van
zijn schip ingevoerd. Het was de eerste maal dat hij
meemaakte dat er gebruik van werd gemaakt. Nou,
ik was er blij mee. Ik heb genoten van een heerlijk
kerstmaal in stijl. Ik moet er eerlijk bij vertellen dat
het later in de nacht een feest werd met ongelooflijk veel drank. Om half een kwamen de loods, de
sleepboten en de roeiers langszij. Een van de roeiers
zette mij met een motorboot aan wal en ik kon naar
huis. De sneeuw lag inmiddels zo’n 20 centimeter
hoog. We hadden dus een witte Kerst en ik ben goed
thuisgekomen, maar het was een heel gedenkwaardige kerstavond.
Harm Jager
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De Industrieschool
voor meisjes
In de laatste De Oud Rotterdammer las ik over een
school in de Schietbaanstraat Rotterdam. Daar,
op nr. 26, stond ook onze
“Industrieschool voor
meisjes” met als directrice mevrouw M A. Bourgingnon en onderdirectrice Mevrouw van Duuren.
Ik bezocht de school van
1946 t/m 1952 en behaalde er het diploma coupeuse. Dit vak werd mij o.a.
bijgebracht door Juffrouw
van Landegem.
Het schoolgebouw was een statig
gebouw met een mooie ingang
en een prachtig trappenhuis. Er
waren grote, hoge lokalen waar
we diverse huishoudelijke lessen
kregen van o.a.juffrouw Toosse en
juffrouw Koremans. De ene week
mocht je met een gasstrijkbout je
meegebrachte strijk doen en de
andere week met een elektrisch
strijkijzer. Het was net na de
oorlog en de stoffen waar we mee
werkten waren vaak van surrogaat
materiaal.
Ik heb er veel geleerd en tot op de
dag van vandaag heb ik daar proﬁjt van, al was ik niet zo’n lieve
leerling. Als je de klas werd uitgestuurd, moest je naar de directrice,
een aardige, rechtvaardige dame
die de wind er goed onder had.
Had je het ongeluk bij mevrouw
Van Duuren terecht te komen, dan
was je slechter af. Zij was, op z’n
zachtst gezegd, een katje.
De conciërge, de heer Kastelein,
een goede man met stofjas aan,
had zijn kantoor vlakbij de ingang.

Het was zijn taak je naam op te
schrijven als je te laat kwam,
waarna later op je rapport kwam
te staan hoeveel keer dat was
gebeurd.
Wij, de meiden die met bus en
tram van Terbregge kwamen,
hadden permissie tien minuten
later binnen te komen in verband
met de reistijden van het openbaar
vervoer.
We bevolkten in de vroege ochtend nogal luidruchtig de ‘kattenbak’ van lijn 14, met de jongens
van de Ambachtschool. Pas als zij
bij de Gordelweg de tram verlieten, werd het rustiger.
Op de foto’s uit mijn schooltijd
staan meiden uit de hoogste klas
met hun coupeusediploma in de
hand. Op de andere foto staan we
met de conciërge met stofjas.
Met enkelen heb ik nog wel eens
contact gehad. Zou ik nog meer
reacties kunnen verwachten?
Gré de Bruin
(nu van der Does-de Bruin)
Koolwitje 23, Hellevoetsluis
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

We aten
best lekker
Een paar weken voor de Pasen in 1935, waren we naar
oude kennissen met een
grote boerderij in Heenvliet
geweest. Er daar liepen
honderden kippen. Doordat
het zo vroeg in het voorjaar
was liepen er bendes kuikens in de hokken en royaal
pakte de boer zes eendagskuikens op, stopte ze in
een kartonnen doos en die
kregen wij mee.
Thuisgekomen krabbelde mijn vader
zich eens achter de oren, maar hij
maakte op zolder van ons bovenhuis
in de Albrecht Engelmanstraat een
prachtig hokje van een paar planken
en wat kippengaas. In acht weken
tijd waren ze met goed voer uit de
haven (van de graanboten in de
Maashaven) mooi op gewicht, dus
was het met Pasen hun beurt. Mijn
vader ging naar boven, pakte de
bijl (iedereen had een bijl in die tijd
voor het hakken van kachelhoutjes
om de kachel aan te maken, daarom
heetten ze dan ook aanmaakhoutjes)
en hakte ze de kop af. Een vloog er
zonder kop nog de hele zolder rond,
alles zat onder het kippenbloed.
Mijn moeder stroopte de velletjes
van de haantjes en braadde ze in de
roomboter. Heerlijk, dat eet je tegenwoordig niet meer. Die boter haalde
ze bij melkboer Piet van Vliet, die
met een mooi geverniste wagen
met een witte hit ervoor, melk aan

de deur leverde in Delfshaven. Zijn
vrouw stond in de winkel.
Op een plank in de winkel lagen drie
vaatjes met boter naast elkaar met
drie prijsklassen. Links de duurste,
in het midden de wat goedkopere
en rechts de goedkoopste. Als dit
vaatje leeg was, werd er een nieuw
gehaald en aan de linkerkant gelegd.
De andere vaatjes schoven op en
veranderden dan in prijs.
Krukels
Doordat mijn moeder van Zeeuwse
afkomst was aten wij wel eens dingen waar mijn vriendjes nog nooit
van gehoord hadden. Bijvoorbeeld
“krukels”, lamsoren of zeekraal, een
soort van zeewier. Verder aten we
minstens tweemaal per week vis.
Zoals mijn moeder vis bereidde, dat
wil je niet geloven. Geen wonder, ze
was de dochter van een visserman
uit Breskens. In de winter verviel
één vismaaltijd en aten we mosselen.
Een van haar specialiteiten noemde
zij stroopiesvet. Ze mengde spekvet
en rietsuikerstroop door elkaar
en dat werd als boterhamsmeersel gebruikt, heerlijk!.... Alleen al
de stroop halen bij Van Vliet was
onvoorstelbaar. In de zaak stond een
vat stroop. Je ging met je stroopkan
naar de winkel en vrouw Van Vliet

schepte dan met een grote houten
lepel de stroop uit het vat. Draaiend
met één hand kwam ze met die lepel
naar de toonbank waar je kannetje
op de weegschaal stond en dan goot
ze die stroop van de lepel tot ze
aan het gewicht kwam dat je wilde
hebben. Er ging een papiertje over
je kannetje met een elastiekje eromheen en dat kostte dan zes cent.
Eiwit
Als ze een aanbieding had, dat gebeurde toen ook wel eens, plakte ze
met het eiwit van een gebroken ei
een reclamebriefje op de “van Berkel” weegschaal. Zat muurvast. De
melk werd in ﬂessen verkocht. Mijn
moeder maakte ook zelf wel eens
boter. Op de ﬂessen melk van Van
Vliet lag altijd een laagje room. Ik
was daar gek op en was er altijd bij
als er een ﬂes werd opengemaakt.
Maar dat mocht niet meer. Voortaan
werd die room apart gehouden. Dat
kon niet te lang, want koelkasten
had een gewoon gezin nog niet. Dan
schudde mijn moeder die ﬂes net
zolang tot de room boter werd…
juist, roomboter!!!
Harm Jager,
Spuistroomstraat 17,
3192 XX Hoogvliet.
harm_jager@kpnplanet.nl

Willem van Hillegaersbergstraat
Oktober 1950 vertrokken mijn broer Cor en ik naar Australia. Hoewel wij heel wat keertjes met vakantie naar Nederland geweest zijn, de laatste 18 jaar is dit niet meer gebeurd.
Daarom is het heerlijk af en toe een exemplaar van de Oud Rotterdammer te ontvangen, dat
door een familielid wordt opgestuurd. Zo nu en dan is het gewoon een stukje van de krant
dat van speciale interesse is voor ons. We vinden het een fantastische krant!!
Tijdens de eerste keer dat ik in
1955, als 24-jarige, met een trip
naar Holland ging, trouwde ik
in 1956 met een lief Rotterdams
meisje, Annie Leer genaamd, die
niet ver van mijn ouderlijk huis
woonde.
Door dit huwelijk werd mijn aandacht gevestigd op een oude foto
van een grote groep kinderen uit
onze buurt. Ook mijn echtgenote
stond daarop en wat nog leuker
was, alle namen van de kinderen
stonden op de achterkant van deze
in september 1941 genomen foto.
De foto werd in de Willem van Hil-

legaersbergstraat, Rotterdam Noord,
door een straatfotograaf genomen.
Het was alleen jammer, dat ikzelf
daar niet bij stond, hoewel ik toch
dagelijks met deze vriendjes en
vriendinnetjes omging.
Ik weet niet of er bezwaar geopperd zou kunnen worden als deze
namen gepubliceerd worden, maar
ik geloof niet dat het vaak zal voorkomen, dat zo’n volledige verzameling namen bij een foto te vinden is.
De lijst met namen is hier weergegeven in de volgorde waarop deze
op de achterkant werden geschreven, maar niet in volgorde van de

opstelling van de kinderen, maar we
vermoeden, dat de meesten zichzelf
nog wel zullen herkennen.
Stijn Dubbeldam, Annie Nadort,
Greta Blok, Annie Leer, Jopie Kaufman, Jopie Kok, Rietje Schuurman,
Adrie Schuurman, Reina Stremme,
Jan Putten, Ellij Leer, Nel Blok,
Winnie Baas, Louis Nadort, Andre
Hugen, Simon Stremme, Liesje
Jansen, Corrie Wiesmeijer, Ichie
Gijsen, Reier Stremme, Tinij van
de Weide, Jopie van de Weide,
Adrie Putten, Jan Grobecker, Pietje
Jansen, Thea Spits, Hennij Polder,

Ansje Wolst, Annie van Halen,
Klaas Klei, Annie Grobecker, Riet
Dubbeldam, Lennie Dubbeldam.
Mijn vrouw en ik kijken nog
wel naar deze foto en vragen ons
natuurlijk wel eens af, waar die of
gene nu zou zijn, want we hebben
de meeste van deze kinderen goed
gekend. In die dagen werden nog
heel wat kinderspelen in de straat
beoefend. Dat is tegenwoordig niet

goed mogelijk meer met auto’s die
aan weerszijden van zo’n straat
worden geparkeerd. Maar wij hebben nog steeds prettige herinneringen aan onze kindertijd.
Annie en Jan Uitdenbogerd
Thornlie Western Australia,
december 2006
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MOOI,

Dr. D is in town!

NIEUW

epilennium

Weg met die rimpels! Doctor D. Mihaylov, beter bekend als
Dr. D, houdt nu ook spreekuur in Rotterdam-Zuid. Exclusief voor Epilennium houdt hij spreekuur op donderdag 11
januari tussen 18.00 en 22.00 uur aan de Strevelsweg 740 (Verzamelgebouw Zuid) in Rotterdam.
Vele BN-ers worden al door hem behandeld (Botox, Restilane, Anti Aging, Medisch afvallen). Meld u telefonisch aan
voor een advies en kostenopgave op dit spreekuur.
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CCtje

Epilennium is uw vertrouwde kliniek voor huidtherapie (o.a.
vrijwel pijnloos ontharen, acnébehandeling, couperose,
littekentherapie, pigmentbehandeling en oedeemtherapie,
kousen aanmeten – ouderdomsvlekken).

Strevelsweg 740 • 3083 AT Rotterdam
Telefoon 010 – 481 44 93
www.epilennium.nl

Cox
Columns
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. Het boekje is ook te bestellen via de
website: www.deoudrotterdammer.nl

Da’s mooi!
Binnenkort ook in Maassluis

BESTELBON COX COLUMNS 2006

PATATJE GEZOND?

Cox Columns 2006
Bestel nu tot 31 dec.
geen € 12,90 maar

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

€ 10,90

(excl. € 1,00 verzendkosten)
Naam
Adres

c foto burosolo.nl

Postcode

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

Plaats

C C
ox

olumn

Telefoon
Email

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

www.lancar.nl

Dus..... Blijf genieten van onze

gezonde frieten!

de goudsmid

De Stromen Comfortkaart
Plezier,gemak en voordeel
Word gratis lid van De Stromen en u kunt gebruik maken van vele
voordelen en aanbiedingen. Wilt u gezellig een middag naar het
theater? Moet uw huiskamer nodig opnieuw behangen worden?
Heeft u geen zin om te koken, maar wilt u toch lekker thuis eten?
Dit is allemaal mogelijk met De Stromen Comfortkaart. Deze
kaart bezorgt u plezier, gemak en voordeel.
Proﬁteer nu
Met De Stromen Comfortkaart krijgt u op een ruim assortiment producten
en diensten een aantrekkelijke korting. U kunt bijvoorbeeld:
- met korting naar de sportschool, het wijktheater of het museum;
- met korting een nieuwe bril aanschaffen, luisterboeken bestellen of
de klussendienst inschakelen;
- voor een aantrekkelijke prijs de kapper, de audicien of de pedicure
aan huis laten komen.
Uw gemak en voordeel
- U ontvangt De Stromen Comfortkaart [ter waarde van € 9,95]
in 2007 gratis. U kunt zo vrijblijvend kennis maken met het gemak,
plezier en comfort van De Stromen.
- De kaart verplicht u tot niets. U krijgt aantrekkelijke kortingen en
u gebruikt De Stromen Comfortkaart alleen wanneer u dat wilt.

De Stromen: een club om op terug te vallen
De Stromen is een vertrouwde zorgaanbieder voor 55-plussers in Rotterdam
en Ridderkerk. We weten wat er bij de mensen speelt op het moment dat
er zich dingen voordoen waardoor het leven anders wordt. Wanneer u
bijvoorbeeld, in het ergste geval, er alleen voor komt te staan. Of wanneer
u lichamelijk of geestelijk [even] niet in staat bent de dagelijkse dingen te
doen die nodig zijn. Maar ook wanneer er door het stoppen met werken
een nieuwe levensfase aanbreekt.
Het is een prettige gedachte om te weten, dat er een ‘club’ is waarop u
kunt terugvallen. Een organisatie die 1001 mogelijkheden biedt om uw
leven in te vullen op een manier die bij u past. Aansluiten bij De Stromen
doet u nooit te vroeg.
Lid worden?
Wilt u gebruik maken van het gemak, het plezier en het voordeel van
De Stromen? Word dan nu gratis lid en ontvang De Stromen Comfortkaart.
Bel voor meer informatie of voor het lidmaatschap Zorglijn Rotterdam
0900 2060660. [5 cent per minuut]
U kunt ons ook e-mailen: info@de-stromen.nl. Vermeld naam, adres,
telefoonnummer en geboortedatum. Binnen 10 werkdagen heeft u
De Stromen Comfortkaart en een uitgebreide catalogus in huis.

Zorg van A tot Z

www.de-stromen.nl
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Cursussen
Knooppunt Kralingen

NOORD

OOST

Healing Tao
Healing Tao is een praktische uitwerking van eeuwenoude taoïstische principes, op de eerste plaats om jezelf
te vitaliseren. Je leert je eigen energie door je lichaam
te bewegen en daarmee te verﬁjnen en meer in balans te
brengen. In het nieuwe seizoen starten er twee cursussen Healing Tao, een basisgroep en een vervolggroep.
Startdatum 9 februari 2007.
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RW’S

MIJMER ZUID HOEKJE

Koersbalclub, gezond en gezellig bewegen
Knooppunt Kralingen heeft een gezellige koersbalclub
en heeft nog plaats voor sportieve mensen die willen
koersballen. Wij bieden geïnteresseerden de mogelijkheid één maand gratis en vrijblijvend de sfeer te komen
proeven en uiteraard actief deel te nemen aan het koersballen. Het koersballen is op maandagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur op de Waterloostraat.
Heeft u er inmiddels al zin in gekregen neem dan contact
op met het Cursusbureau Knooppunt Kralingen.
- Het interieur van café De Unie met de familie Van Eijsden achter de tapkast in afwachting van hun klanten. Foto collectie Rein Wolters -

Internationaal dansen (Volksdansen)
Volksdansen is plezier voor de hele groep en een leuke
uitdaging om wat nieuws te leren. Het dansprogramma
bestaat uit moderne dansen uit alle delen van de wereld.
Bewegen op muziek geeft zo’n lekker gevoel en is goed
voor iedereen!!! Na aﬂoop voel je je weer een stuk
jonger en ﬁtter.

Over spoorbielzen naar
opoe Bootjes op de Kaap

Cursus Wandkleden, creatief en gezellig

Spoorrails en -bielzen vertolkten in mijn jeugd een belangrijke rol. Waar ik vanuit de Pantserstraat ook
naar uitvloog, vrijwel overal lagen rails. Bij de Pretorialaan hadden ze een aftakking naar Katendrecht,
waar opoe Bootjes woonde. Haar werkelijke naam was Van Wijk. Ik noemde haar Bootjes, omdat ze bij
de boten woonde.

Ontdek deze voor Rotterdam unieke cursus. Met restant
lapjes van uiteenlopende soorten textiel worden prachtige, kunstzinnige en creatieve werkstukken gemaakt.
Een belangrijk onderdeel hierbij is het gebruik van
combinaties van kleur en textuur. Uiteraard kunt u ook
gebruik maken van andere textiele werkvormen, zoals
appliqueren en patchwork. Een ervaren docente staat
u met raad en daad bij. Laat u inspireren door deze gezellige creatieve groep.

Windows voor Senioren;
Leer uw computer (beter) kennen.
Wat doet Windows XP, het besturingssysteem van uw
pc, eigenlijk? Simpel gezegd: u start uw pc ermee op en
u opent er programma’s mee. Maar de mogelijkheden
van Windows zijn groot. Hoe wilt u bijvoorbeeld dat uw
achtergrond van de pc eruit ziet, wat wilt u dat uw muis
en toetsenbord doen? En dat is nog maar een greep uit
de onderwerpen die tijdens deze basiscursus behandeld
worden. Special voor Senioren nu met €100.- Rotterdampaskorting! Startdata: 15 januari en 8 februari
Bel voor meer informatie over al deze activiteiten naar
010-4126200 (Henny Zeeuw of Arie van Berkel) of mail
naar cursusbureau@knooppuntkralingen.nl. Bezoekadres; Waterloostraat 164.

Bridgecursus in
Barendrecht
Woensdagavond 10 januari om 19.30 uur start de Bridgecursus voor beginners. De cursus bestaat uit twaalf
lessen en wordt gegeven in de “Waterpoort” in de nieuwe
wijk Carnisselande in Barendrecht. Individueel of met
een partner, iedereen is van harte welkom. Voor verdere
inlichtingen en/of inschrijving: Docente Ned. Bridge
Bond: Els Krommenhoek, 078 – 615 39 14,
email: els.krommenhoek@planet.nl

Graag bezocht ik haar, doorgaans op zondagmiddag. Opoe liep krom van de reumatiek. Meestal duurde het geruime tijd
voordat ze de deur van haar benedenwoning aan de Tolhuislaan 49 openzwaaide.
Onder een zucht zette ze zich daarna weer
aan de warme prak. Ik had de gewoonte
altijd onder haar middagmaal te komen.
Expres, want dan deelde opoe haar toetje
met me. Soms custardpudding, maar
meestal mijn favoriete stijve griesmeel
met bessensap. Als dank voor de lekkernij
ruimde ik haar tafel af en deed ik in het
kleine keukentje, staande op een stoel, de
afwas. Niet omdat ik dat zulk leuk werk
vond, maar omdat opoe daarna meestal
een dubbeltje afschoof.
Opoe Bootjes woonde tegenover de
hoofdingang van Thomsen’s Havenbedrijven. Het concept om er te komen was
simpel. Op de Putselaan stapte ik tussen
de rails en dan huppelde ik biels voor biels
naar de Pretorialaan en via de Brede Hilledijk naar de Tolhuislaan. Uiteraard keek ik
wel steeds achterom of er soms een trein
op hetzelfde spoor zat als ik.

CoVo
Ongeveer zes jaar jong maakte ik kennis
met Goof van de Coöperatieve Melkinrichting Vooruitgang, kortweg CoVo, de
melkboer van opoe. In de herfstvakantie
van 1952 ging ik met hem mee. De straten
van Katendrecht hadden voor mij geen
geheim meer. Die was ik allemaal al eens
gepasseerd. Tot dan steeds op zondag,
wanneer het erg rustig was. Doordeweeks
was dat wel even anders, zag ik tot mijn
verbazing.
Cafés, die op zondag pas later op de dag
open gingen, waren dat nu ‘s morgens al.
In de Delistraat brachten Goof en ik in
bijna alle etablissementen melk en margarine. Ik keek mijn ogen uit op al die fraaie
interieurs met glimmende koperen stangen
langs de tapkast, prachtige decoraties aan
de muren en vooral die rustige sfeer in
het halfdonker. Omstreeks het middaguur
was bijna geen kruk of stoel meer onbezet.
Mannen aten er hun meegebrachte boterhammen op en dronken een kop kofﬁe of
een biertje.

Einar Been in Schiedamse
bibliotheek
Woensdag 10 januari treedt de Rotterdamse troubadour
Einar Been met zijn programma De Dwaalman op in de
Gemeentebibliotheek van Schiedam aan het Stadserf.
Einar Been vertolkt in De Dwaalman tal van prachtige
Rotterdamse liedjes en biedt daarmee een heerlijk
avondje luisterplezier.
Aanvang 20.15 uur
Inlichtingen: Bibliotheek Schiedam, tel. 010-2465700

- De Unie was gevestigd op de hoek van de Delistraat en Lombokstraat en gold als de bekendste dagzaak van Katendrecht.
De foto is van 1944. Foto collectie Rein Wolters -

Goof en ik deden dat in café De Unie op
de hoek van de Delistraat en de Lombokstraat. Bekende Rotterdammers als bokser
Bep van Klaveren en bokspromotor Theo
Huizenaar waren er vaste klanten. De
Unie was van Riek en Jan van Eijsden.
Hun bedrijf was een begrip. Om vijf uur
‘s morgens deed Riek de zaak open. Veel
bootwerkers kwamen dan een bakkie doen
en warmden zich bij de ouderwetse kachel
voordat ze naar hun baas gingen. Een
kleine kop kofﬁe kostte vijf cent en een
grote een duppie. In 1971 deed de familie
Van Eijsden De Unie over, waarna de
cafénaam werd veranderd in Goesting.
Fooien
Veel klanten van Goof waren vrouwen.
Echt vreemd vond ik dat niet. Ook niet
dat ik nogal eens ﬂessen melk naar boven
moest brengen bij een vrouw (zoals ik
ze noemde) in een korte ochtendjas waar
blote benen onderuit staken.
Doorgaans werd betaald met een papieren
gulden en kon ik onder een ‘de rest is
voor jou, knul’ de trap weer afdalen. Soms
nam ik aan het eind van de dag naast de
vijftien cent van Goof ook nog eens zo’n
drie gulden aan fooi mee naar huis.
Op een keer deed een ‘vrouw’, waar ik
op een tweede verdieping in de Delistraat
altijd twee ﬂessen kofﬁemelk moest brengen, niet open op mijn kloppen. Nieuwsgierig duwde ik de deur open. De vrouw
lag op haar rug op een divan onder een
man die hevig aan het bewegen was. Kleren hadden ze niet aan. Geschrokken deed
ik de deur dicht, zette de twee ﬂessen voor
de deur en vertelde beneden aan Goof wat
ik had gezien. Hij moest lachen en zei dat
ze een volgende keer wel de lege ﬂessen
zou geven en dat ze dan ook zou betalen.
Wist ik veel!
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Belastinghulp voor iedereen!

Uitvaartverzorging

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Kunt u niet naar de kapsalon komen? Dan komen wij naar u toe.
Vanaf heden behandelen wij ook mensen thuis.

ZHONG SHAN

Knippen
voor maar € 9,95

TRADITIONELE GEZONDHEIDSKRUIDEN,
ACUPUNCTUUR,
MASSAGE

Bel. 010 - 481 45 09 / 06 24 73 03 20
Bij Euro Hair Kapsalon bent u het goedkoopste uit,
met dezelfde kwaliteiten, hygiëne en behandelingen.

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR

Heeft u een Tz formulier
ontvangen?

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

Dan is het zo goed als zeker dat u geld terugkrijgt van de belastingdienst. Ga echter niet
zonder meer uit van de gegevens die vooringevuld zijn. Dan laat u in veel gevallen geld
liggen. Neem contact op met Fiscoop voor het
beste resultaat.

TEL. 010 - 4855110
Voor het verzorgen van uitvaarten in
geheel Rotterdam en omstreken
en heel Nederland
Al 40 jaar een
begrip in uw regio

tel. 010-2907307
info@ﬁscoop.nl

Dus waarom nu nog twijfelen?
Euro Hair Kapsalon is
gespecialiseerd in het Onze prijslijst voor thuisbehandelingen:
kappersvak. Alle haar- Watergolven norm. € 15,00 nu
€ 10,00
Föhnen norm. € 15,00 nu
€ 10,00
types zijn welkom.
Permanenten nu
€ 40,00
Wij weten wat uw haar Als u in Rotterdam woont hoeft u zich geen zorgen te maken
over de benzinekosten. Want in Rotterdam berekenen wij geen
nodig heeft en wij
reiskosten!! Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons
opnemen!
adviseren u graag.

Dames en
heren kapsalon
Ossenisseweg 115, 3086 KX, Rotterdam (Slinge),
Gratis parkeren, Tel.: 010 - 481 45 09/ 06 24730320

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

De behandeling wordt uitgevoerd door Professor XU,
bekend in de traditionele Chinese Geneeskunde
Vergoeding mogelijk door Ziektekostenverzekering.
Behandeling van de volgende klachten:
- Zenuw, spier en gewrichtspijnen
- Maag- en Darmklachten
- Impotentie en onvruchtbaarheid
(zowel mannen als vrouwen)

-

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

Knip uit !!!

Vanaf

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak

CHINEES MEDISCH CENTRUM

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

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
“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

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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In het spionnetje
Rond mijn verjaardag had ik het over uren, maanden en jaren ‘die als een schaduw wegvlieden’. Nu we nu vlak voor de echte jaarwisseling staan, kan ik dezelfde woorden gebruiken. Als ik denk aan de tijd van toen en foto’s uit die nostalgische tijd zie, bekruipt mij het
gevoel alsof het ‘gisteren’ was. Ik wil dat gevoel met u delen en daarom bevat dit Spionnetje meer beeld dan tekst. De tijd gaat snel; da’s zeker!
Centraal Station
Wat waren we trots, toen we in
plaats van Station DP het fonkelnieuwe Centraal Station kregen.
Tramlijnen konden gemakkelijk
een plaatsje vinden op het grote
Stationsplein en vanaf het Kruisplein zag alles eruit als behorend
bij een wereldstad.
Over een week is het 2007! We
kunnen nu echt niet zo trots zijn
op de levensgrote bouwput, die
nog steeds Stationsplein heet.
Het Centraal Station uit ‘onze’
tijd maakt plaats voor iets groots,
gigantisch en nóg mooier. Maar
krijgt het de sfeer én gevoelens,
die wij in de jaren vijftig beleefden?

Sint Franciscus
Gasthuis
Tot midden jaren zeventig, gingen ‘roomsen’ naar de Schiekade,
als ze in een ziekenhuis moesten
worden opgenomen. Vanaf 1915
was het Sint Franciscus Gasthuis
aan de Schiekade, tegenover het
Ungerplein, gevestigd.
Mijn herinnering uit de jaren
’60 zegt me, dat er duidelijk als
nonnen herkenbare verpleegsters
actief waren en doet me terugdenken aan grote, hoge zalen op de
diverse verdiepingen. In zo’n zaal
stonden wel 20 bedden.
Het Gasthuis heeft me heel lang
aan de oorlog doen denken. Op
diverse plaatsen op het dak waren
levensgrote rode kruizen geschil-

door Aad van der Struijs

derd; daar in 1939 aangebracht,
om ‘vijandelijke’ piloten van een
bombardement op het gebouw te
weerhouden. De in 1939 gekozen verf bleek van uitstekende
kwaliteit; tot ver in de jaren ’50
waren de kruizen vanaf de straat
zichtbaar.

Bioscoopbezoek
Wat was ik trots, toen in 1953
een ‘konijnenhok’ bij ons in de
woonkamer verscheen. Neen,
het was geen verblijfplaats voor
mijn Flappie, maar het grootste

TV-toestel dat ‘de gloeilampenfabrikant uit Eindhoven’ in die tijd
leverde. Met een beeldbuis van 21
cm. hadden we een gigant in huis.
De komst van de televisie betekende dat het bioscoopbezoek
razendsnel terug liep. Hoewel?
De tienerjeugd ‘pikte’ nog graag

een bioscoopje en daarom kon het
tot in de jaren zestig redelijk druk
zijn bij Capitol (ooit WB-theater)
op de Nieuwe Binnenweg. In
1962 werd Capitol verbouwd tot
twee bioscopen en herdoopt tot
Grand Théâtre en Studio 62.
In 1980 ging het licht in beide bioscopen deﬁnitief uit, maar ging
Het Licht van het Evangelisatiecentrum De Kandelaar branden.
En nog steeds worden er volle
zalen getrokken.
Brand!!!
Toen die ijskoude avond van 5
januari 1970 het alarm klonk en
in het Groothandelsgebouw rook
te zien was, kon niemand veronderstellen dat de, sinds 1 januari
1970 actieve, beroepsbrandweer
met een grote klus te maken zou
krijgen.
Met zeer veel materieel én manschappen rukte de brandweer uit,
om tegen middernacht te kunnen

melden, dat de brandhaard was
gelokaliseerd en uitbreiding van
het vuur niet meer mogelijk was.
De commandant besloot het
grootste deel van materieel en
manschappen naar hun uitrukposten terug te sturen; de achtergeblevenen konden verder het
zaakje wel klaren.
Groot was ieders schrik, toen in
de vroege uren van de 6e januari
een baaierd van vuur door de kelder van Woningtextielbedrijf Dehnert en Jansen trok. In deze kelder
lagen o.a. zeer brandbare lijm en
rollen linoleum. De vlammen vraten zich een weg naar boven en
bereikten via de entresol de 1e en
2e verdieping. De brandweer had
té weinig mankracht en er dreigde
een tekort aan bluswater. Men
moest de bevroren Spoorsingel
open hakken, om vandaar water te
kunnen aanvoeren.
Vierentwintig uur ná het eerste
alarm, kon het sein brand meester
worden gegeven. Later bleek,
dat meer dan 80 bedrijven in het
Groothandelsgebouw een brand/
waterschade hadden geleden van
tientallen miljoenen guldens.
Naar de oorzaak van de brand
heeft men altijd kunnen gissen:
niemand weet het!

Enkeltje
Wanneer je heden ten dage ‘even’
een paar haltes met tram of bus
wilt gaan, moet je eerst langs een
ﬂappentapper om geld te halen.
Voor één uur reizen in één zone
moet je € 1,60 neerleggen; moet
je net over de rivier, kost het je
twee zones: € 2,40.
Waar is de tijd van het enkeltje?
En wat hebben we gemopperd,
toen dat enkeltje van 15 centen
wel 20 cent ging kosten.
Jan Gat
’t Was wennen, toen begin 1953
het beeld van Zadkine op het
plein bij de Leuvekolk verscheen.
Echte kunst was toch al nooit
weggelegd voor de Rotterdammer
en met moderne kunst moest je al
helemaal niet aankomen.
Het beeld ‘De Verwoeste Stad’
van Ossip Zadkine kreeg daarom

al snel (bij)namen als ‘Jan
Gat’, ‘Het Verdwenen Hart’ en
‘Jan met de Handjes’. Maar de
Rotterdammer ging het beeld,
als symbool van het verwoeste
Rotterdam, toch accepteren. Toen
in 1958 B&W besloten de locatie
de naam Plein 1940 te geven,
was de Rotterdammer helemaal

tevreden. Dit mooie beeld op
deze mooie plaats! Waar je ook
vanuit Rotterdam kwam, het
beeld zag je.
En nu, in deze decembermaand,
‘valt’ de ene wolkenkrabber na
de andere op het beeld. Niemand
kan het beeld nog ‘in de ruimte’
fotograferen; tot heden hebben
de stadsontwikkelaars net nog
niet aan de formaten van de sokkel zitten knabbelen, maar ’t zal
me niets verbazen, als dit stukje
‘geschiedenis’ in de kelders van
Boymans/van Beuningen wordt
opgeslagen.
Ik hoop dat 2007 in het geheel een goed beeld aan u gaat
vertonen. ‘k Wens u en de uwen
gezondheid, veel liefde en geluk,
veel vergevingsgezindheid, maar
ook acceptatie door ‘de ander’.
Ik wens u niet het winnen van de
jackpot van de Staatsloterij; da’s
iets wat ik mezelf wens. Een prettige jaarwisseling!!
Spionneur
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Oproepjes
Kees Roggeveen
Op 10 december 1946 sneuvelde in Indonesië
mijn dienstmaatje Kees Roggeveen, een Rotterdamse jongen.
Ik bezit nog een aandenken aan hem (niets
kostbaars, hoor. Het was ooit eigendom van Kees
en ik bezit het nu dus 60 jaar. Daar ik inmiddels
oud geworden ben, zou ik het graag overdragen
aan zijn familie. Ik heb echter geen enkel adres,
aangenomen dat er nog familie is. Misschien dat
het via dit oproepje op de juiste plaats terecht
komt. Wij dienden samen bij de 3e Cie van het
Rotterdams Bataljon.
C. Boender, Voorweg 24
3233 SK Oostvoorne, 0181-482378
--------------------------------------------------------Busken Huëtstraat
Ik zoek mensen die gewoond hebben op het
pleintje of in de nabijheid van de waterstokerij/levensmiddelenzaak van mijn ouders in de Busken
Huëtstraat 74 in Spangen. Misschien hebben zij
ook nog foto’s uit de periode 1951-1960.
Mijn bijnaam was ‘Fransie van de waterstoker’.
F.E. Verbeek
Zernikeplaats 243, 3068 JA Rotterdam
010-4562253
--------------------------------------------------------Nellie en Bep van Os
Ik ben op zoek naar twee zussen, Nellie en Bep
van Os. Dit zijn hun meisjesnamen.
In de oorlogsjaren woonden zij in de Bas
Jungeriusstraat in Rotterdam. Wij hebben een
gezamenlijke tante en oom gehad nl. Jan en
Maaike Westendorp. Heel graag zou ik met hen in
contact komen.
W. Westendorp
Eliotplaats 378, 3068 VR Rotterdam
Tel:0104207129, Mob:0630416044
--------------------------------------------------------Vredenoordschool
Ik zoek oude klasgenoten van de Vredenoordschool die tot mei 1940 aan de Vredenoordlaan
stond. Het gaat om de jaren 1936-1943 en wel
de volgende leerlingen Sjaan Kruithof, Bep van
Deursen, Sjaan Hagestein, Rika Kries(ch), Lucas
Houweling, Nico van Schaik, Herman van Dijk,
Geert Becheler?, Wim Vroeg in de Wey, Klaas
v.d.Ploeg.
Zelf ben ik (Bep van Beek) in contact gekomen
met Jaap v.d.Schaaf en wij
zouden het leuk vinden nog eens oude klasgenoten te ontmoeten.
Lijkt het je iets, neem dan contact op met krukeltje29@hotmail.com of met
E. Ochuysen van Beek, telefoon 4295601. Ik kijk
uit naar jullie antwoord.
Bep van Beek
--------------------------------------------------------Juliana van Stolbergschool,
Wij willen een schoolreünie organiseren voor
leerlingen van de Juliana van Stolbergschool
aan het Nachtegaalplein in Rotterdam. Wij zijn al
een tijdje bezig, maar hebben nog niet iedereen
kunnen vinden.
Ik zoek klasgenootjes van de combinatieklas 4 en
5 van meester Vingerling uit 1967/1968 en klas
6 van meester Nieuwenhuizen uit 1968/1969 en

1969/1970.
De reünie is in maart en ik wil iedereen snel op
de hoogte brengen.
Ik ben te bereiken via mijn e-mail en telefonisch.
Connie Spruijt-Willemse
Noorderloosstraat 7
2729 ER Zoetermeer
079-3618175
-------------------------------------------------------Geachte redactie,
Ik lees met veel interesse uw blad elke week. Als
Rotterdammer van 64 jaar kom ik vaak dingen
tegen die ik herken. Vooral de artikelen van Rein
Wolters doen mij deugd, want wij hebben jaren
geleden nog samen in de kascontrolecommissie van buurtvereniging Bevrijding gezeten.
Misschien kan hij in de toekomst hier ook nog
eens een artikeltje aan wijden. Maar dit terzijde,
waarom ik reageer is het volgende, ik ben voor
Joop van der Valk uit Rijswijk op zoek naar mensen die nog weten dat er aan de Nesserdijk drie
kalkovens hebben gestaan. Joops’ vader was in
de jaren 50 schipper en heeft regelmatig daar
aangelegd om te laden of te lossen. Wie kan joop
helpen aan foto’s uit die tijd of verhalen hierover.
Via mij kunt u reageren, dan breng ik u in contact
met Joop.
Gerard den Boer
Breudijk 10 , 3079TA Rotterdam of
g.fwdenboer@tiscali.nl
-------------------------------------------------------Familie Riemsdijk,
Wij zijn in 1944 geëvacueerd van Flakkee en
waren daarna drie weken in huis bij de familie
Riemsdijk aan de Asterstraat 4, waar we het heel
goed hebben gehad.
Graag zou ik weten of er nog iemand van de
familie Riemsdijk is die dat nog weet.
Mevr. M. van Komen-Wesdorp
G. Sandstraat 96. 3207 MG Spijkenisse
0181-649229
------------------------------------------------------Mientje Richard,
Mijn vader J.Wulffraat, Bazuin 217 te Capelle
aan den IJssel, 010-4201106 geboren op 30 juli
1926, is op zoek naar zijn eerste jeugdliefde te
weten Mientje Richard, wonende in de Vletstraat
in Rotterdam. Hij heeft haar laatst gezien (alweer
heel lang geleden ) met vier vriendinnen in het
Feyenoord Stadion.
Hij hoopt via deze oproep met haar in contact
te komen.
J.K.Wulffraat (Jr)
Oude Ban 13, 4285 TG Woudrichem
0183-303942, 06-19004282
hanwulffraat@planet.nl
------------------------------------------------------Wie kan ons helpen?
Op ons harmonium staat: de Wester orgel- en
pianohandel, B.J.J. van Aalst, Grote Visscherijstraat 23B, Rotterdam.
Wie heeft er informatie over deze Van Aalst of
het pand aan de Grote Visscherijstraat? Alles
is welkom.
C. Trouwborst, Kaaswetering 13
2935 CZ Ouderkerk a/d IJssel
0180-684676

Een abonnement op
De Oud-Rotterdammer!
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!

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
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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
Klootwijk
Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit
Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel
Keizerswaard 8
Office Point
Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap
Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande
Nesselande
Gemeentearchief
Hofdijk
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
Goudsesingel 111
Multishop
Binnenhof 21
Multishop
L. Hilleweg 59
Patatzaak Jason’s Place
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
Albert Heijn
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

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

Nieuwerkerk
a.d. IJssel
Groen Schoenen
Reigerhof
Van Delft Books and Gifts
Reigerhof
Coöp Wim Bos
Kerklaan
Plus Dorrestein
Dorrestein
Barendrechtcentrum
Zorgcentrum Borgstede
Marjoleinlaan
BarendrechtCarnisselande
Dienstencentrum
Waterpoort
Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
Avenue Carnisse 95
Albert Heijn
Carnisse Veste
Primera
Carnisse Veste
Hans Anders
Carnisse Veste
Ridderkerk
Bibliotheek Ridderkerk
St Jorisplein 77
Bibliotheek
Reyerweg 62
Bibliotheek
Maaslaan 2
Boekhandel Sanders
Amerstraat 18
Drogisterij A. Flach
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

Bij de tandarts in de rij voor een nummertje
Naar m’n tandarts gaan was in de jaren vijftig en zestig
een ramp. Wij waren ziekenfonds verzekerd en kregen
bij onze tandarts, Schürman aan de Voorschoterlaan in
Kralingen, een tweederangs behandeling ten opzichte
van de particulier verzekerden. Die konden telefonisch
een afspraak maken voor een controle; wij –het klootjesvolk- moesten voor de deur wachten tot de nummertjes werden uitgedeeld.
Per persoon mocht je voor twee mensen een nummertje halen. De eerste
twaalf mochten gelijk doorlopen naar
boven. Dat aantal was gebaseerd
op de ruimte in de wachtkamer, de
daarop volgenden kregen te horen
hoe laat zij werden verwacht.
Het hoeft geen betoog dat iedereen
probeerde ’s ochtends zo vroeg mogelijk voor de deur te staan, om zo
snel mogelijk aan de beurt te komen.
Dat was een hele volksoploop voor
de deur en als dan om ongeveer
zeven uur de deur open ging, begon
het gedrang, tegen beter weten in.
Het was de tandarts zelf, die onder
zijn praktijk woonde en zich een
weg baande door de menigte. Want
voor hij aan het werk ging, zwom hij
’s zomers eerst een paar baantjes in
het Kralings zwembad, van welke

exclusieve gemeenschap hij als
notabele natuurlijk lid was; in andere
jaargetijden maakte hij een ommetje.
Even na zijn terugkomst, ging de
deur dan open voor de patiënten en
verscheen zijn assistente met een
stapeltje smoezelige -genummerde
- kaartjes en begon het, in mijn ogen,
weinig verheffende schouwspel.
Voor wie niet tot de gelukkigen
behoorden, die gelijk mochten
doorlopen, was het de grote vraag
wat te doen in de tijd die restte tot
ze werden verwacht. Wie dichtbij
woonde, kon even naar huis gaan,
maar voor anderen was het enige
alternatief dan maar wat boodschappen te gaan doen op de Oudedijk of
in de Lusthofstraat.
Wij behoorden altijd tot de laatste
categorie. Dus mijn ouders gingen

boodschappen doen en wij nog een
paar uurtjes naar de dichtbij gelegen
school.
Brandende messen
Daarmee was het leed nog niet geleden, want als je dan op het afgesproken tijdstip arriveerde, zat meestal de
wachtkamer nog vol en kon je kiezen
tussen nog een poosje buiten staan of
op de trap gaan zitten. Als het mooi
weer was, kozen we natuurlijk voor
het eerste, maar anders maar voor

Puzzel mee en win !!!

Ook voor de laatste panoramakalenders van Paul Martens was weer veel belangstelling. De
inzenders hebben ditmaal geluk, want in verband met de kerstdagen moesten de winnaars
een paar dagen eerder getrokken worden dan gebruikelijk en dus waren de winstkansen
hoger. De oplossing luidde deze keer; ‘Een ﬁjne kerst met De Oud-Rotterdammer’. En dat
vonden de meeste puzzelaars. De redactie bedankt alle puzzelaars voor de vele kerst- en
nieuwjaarswensen die aan de oplossing werden toegevoegd.
De winnaars:
J. v. d. Spelt, Rotterdam
K.J.Brondijk, Nieuwerkerk ad IJssel
C. van Leeuwen, Rotterdam
Janny Zijdemans, Almelo
D. Marcus, Rotterdam

A. Witberg, Barendrecht
B. Bosgieter, Maassluis
H. Alderliesten, Ridderkerk
G. Schokker, Brielle
L. Hansum,Capelle a/d IJssel

de trap.
Successievelijk kwamen we dan in
de wachtkamer terecht, waarbij altijd
werd gevraagd wie het nummer voor
het jouwe had, zodat je wist na wie
je aan de beurt was als de zoemer
ging. De tweede vraag die altijd
werd gesteld was welk nummer op
dat moment binnen was, dan had je
enig idee hoe lang het nog duurde
voor je aan de beurt was. Eenmaal
in de behandelkamer was je snel
van alle ellende af, want de tandarts

controleerde alleen je gebit. Als er
wat aan de hand was, moest je een
aparte afspraak maken.
Hoewel je dan niet zo lang en
oncomfortabel hoefde te wachten,
was het verre van prettig vertoeven
in de wachtkamer, waar het geluid
van de boormachine door merg en
been sneed. Was je eenmaal zelf aan
de beurt, leek het wel of je mond met
brandende messen werd bewerkt.
Nee, ik heb die man nooit gemogen.
Peter van Zwienen

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 WOENSDAG 10 JANUARI 2007 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. Succes!!

Horizontaal
1. cinema (theater); 7. iemand die zwart werk verricht; 13. runderen (algemene benaming); 14.
(spel)leiding; 16. belofte; 17. bloedvaten; 20. gard; 21. onmiddellijk; 23. pose (houding); 24. insekt; 26.
brandstof; 28. snijwerktuig; 29. grote kraaiachtige vogel; 31. militaire rang (afk.); 33. int. autokenteken
IJsland; 34. spijskaart; 35. streling met de tong; 37. boomvrucht; 40. meestergraad bij judo; 41. rivier in
Rusland; 43. vod; 45. familielid; 46. kever; 47. muzieknoot; 48. tropische boomsoort; 50. edelachtbare
(afk.); 52. muzieknoot; 53. soort groente; 55. romanum imperium (afk.); 56. onfatsoenlijk (onbeschoft);
57. deel van bijbel (afk.); 58. twaalf maanden; 60. bekende Ned. motorrace; 61. zijne edele (afk.); 62.
openbaar vervoermiddel; 64. United Kingdom (afk.); 65. plaats in Gelderland; 67. haarbundel; 69. jongensnaam; 71. neon (scheik afk.); 72. deel van het lichaam; 73. angst; 75. sporeplant; 77. land in Azië; 79. vliegenier (afk.); 80. platina (scheik. afk.); 82. halmen van gedorst koren; 84. glansverf; 85, morsdoekje; 87.
vervelend (eentonig); 89. (koor)dans; 90. inwoner van groenland; 92. loot (stek); 94. senor (sinjeur); 96.
tijdperk; 97. kleur van de trouw; 99. afgemat; 100. schrijver over de zeden (zedenleraar); 101. instrument
om te onderzoeken of iets horizontaal ligt.
Verticaal
1. zeer brede bles aan het hoofd van een koe; 2. allerwegen (alom); 3. sociaal economische raad (afk.); 4.
schriftelijke kennis- of lastgeving; 5. ondernemingsraad (afk.); 6. oosters tapijt; 7. wortel (peen); 8. rivier
in Friesland; 9. familielid; 10. lidwoord; 11. de voor het leven nodige lucht inzuigen en weer uitdrijven; 12.
zinnelijk (wellustig); 15. Japans bordspel; 18. beeldplaatje; 19. zero (niets); 21. meesters (afk.); 22. telwoord; 25. international tourist association (afk.); 27. nachtroofvogel; 30. rolprent; 32. moes van gekookte
appelen; 34. jongensnaam; 36. boksterm (afk.); 38. rivier in Italië; 39. en anderen (afk.); 40. muzieknoot;
42. meestal verplaatsbaar houten gebouw; 44. interest; 46. meubelstuk; 47. Spaans riet; 49. meisjesnaam;
51. kloosteroverste; 52. Mohammedaans hoofddeksel; 54. gehoororgaan; 58. jubelfeest; 59. zuiver; 62.
meisjesnaam; 63. persoonlijke gedenkschriften; 66. int. autokenteken Polen; 67. titel (afk.); 68. voorzetsel;
70. eminentie (afk.); 72. mannelijk beroep; 73. nagerecht; 74. plaats in België; 76. lijn (meet); 78. soort
(genre); 79. insekt; 81. mak; 83. hertensoort; 85. niet breed (nauw); 86. stadsmestvaalt; 87. dam (keerwerk); 88. honingbij; 91. Irisch Republican Army (afk.); 93. natrium (scheik. afk.); 95. gevangenis; 97.
burgerlijke stand (afk.); 98. wettelijke aansprakelijkheid (afk.).
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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- Dagbehandeling loopt storm! Waarom eigenlijk?
richten over de dienstverlening van Humanitas, over het woOveral in de samenleving kunt aanspraak hebben vanwege
nen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
u ze tegenkomen: oudere men- aantasting van hun sociale netHumanitas kent heel veel initiatieven op het gebied van zorg, sen die zich soms alleen voelen. werk of omdat ze moeilijk de
Stichting Humanitas
wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers, bijna Bijvoorbeeld omdat ze weinig deur uit kunnen. Voor deze
Achillesstraat 290
mensen kan Humanitas
1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk ge3054 RL Rotterdam
uitkomst bieden. De
richte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie over
dagopvang en dagbehet leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve baPostbus 37137
handeling van Humanisishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en legt
3005 LC Rotterdam
tas hebben een gevaride nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen
eerd
aanbod
van
die wél mogelijk zijn.
Telefoon: 010 - 461 51 00
diensten en de medeFax: 010 - 418 64 64
Wilt u inlichtingen over de (huur- of koop) woningen van Humaniwerkers spelen in op intas, de dagopvang, de dagbehandeling, de restaurants, de fysiothedividuele wensen.
Email: info@humanitas-rt.nl
rapie, de ergotherapie, het herinneringsmuseum, de wandschildeVooral dat gevarieerde
Web: www.humanitas.nu
Regelmatig zijn er optredens, zoals onlangs
ringen of heeft u een andere vraag of misschien een tip?
aanbod en die individuvan Jan Smit bij Humanitas-Akropolis
Bel Oetske of André: 010 - 461 53 47.
ele aanpak blijken
enorm aan te slaan! De dagNiet naar een traditioneel bejaarden- of verpleeghuis?
activiteiten bij Humanitas
Dan hebben wij een goed alternatief!
bieden immers vele extra’s.
Humanitas streeft naar een fysiotherapeut en alle zorg, tot restaurant ‘De Prins Pinguïn’ zijn
Humanitas heeft altijd plaats
mix van bewoning: arm en en met verpleeghuiszorg, die u nog koopwoningen beschikbaar. Zo organiseren we
voor verzorgenden IG en
rijk, allochtoon en autoch- eventueel nodig heeft. Prijs: ge- De prijs is ca. € 130.000,- k.k.
regelmatig manifestaties
verpleegkundigen
toon, ziek en gezond. Zo renoveerd ca. € 135.000,- k.k. On- Inlichtingen bij Atta Makelaars, en optredens in de Humani(fulltime of parttime)
vermijden wij ‘misère-eilan- gerenoveerd: ca. € 125.000,- k.k. 010 - 433 57 10.
tasvestigingen en verschilTelefoon
den’. In de appartementen Inlichtingen bij NVM-makelaar
010 - 461 53 47
lende interessante excurvan Humanitas kunt u dus Kok, 010 - 418 11 08. Er zijn in IJsselburgh (Beverwaard)
sies. Uiteraard zijn de cliënten
wonen als u geen zorg nodig de Oosterwiek ook huurapparte- IJsselburgh is een prachtig, van de Dagbehandeling hierbij
heeft. Blijkt u (meer) zorg no- menten beschikbaar. De gemid- groot servicecomplex met 198 van harte welkom!
dig te hebben, dan hoeft u delde nettohuurprijs is ca. € 515,- woningen en een royale, veilige De dagactiviteiten zijn ingebed
niet te verhuizen. Wij bieden exclusief service en warmte.
binnentuin. En natuurlijk een in die typische Humanitassfeer
zonodig alle zorg, tot en met
restaurant: ‘De Blaffende Bever’. van ja-cultuur en gezellige vro- tas vindt u door de hele stad.
verpleeghuiszorg, in uw ei- Prinsenwiek (Het Lage Land) De gemiddelde nettohuur be- lijkheid op de dorpspleinen. Hebt u interesse of kent u
gen woning! Hieronder een Ook in de Prinsenwiek (deelge- draagt ca. € 450,-, exclusief ser- Men kan ook gebruik maken iemand die zich bij ons thuis
selectie van het huidige aan- meente Prins Alexander) met vice- en verwarmingskosten.
van de vele faciliteiten als beau- zal voelen, bel dan direct naar
bod.
tysalons, restaurants, kapsalons 010 - 461 53 47. Daar hoort
In alle hier genoemde vestigingen is zo’n
u ook waar in uw buurt een
gezellig Humanitas seniorenrestaurant, Inlichtingen voor alle huurwo- en internetcafé’s.
Oosterwiek
De dagactiviteiten van Humani- Dagbehandeling is.
zoals ‘De Bezige Bij’ in De Oosterwiek ningen: PWS Team Humanitas
(Oosterflank)
010 - 750 67 00.
Aan de Varnasingel
U bent hartelijk welkom op de traditionele
Vrijwilliger bij Humanitas!
(Oosterflank) wachnieuwjaarsbijeenkomst van Humanitas
Vrijwilligers kunnen bij ons kieten prachtige tweezen
uit
een
gevarieerd
aanbod
De Vereniging Humanitas, afdeling Rotterdam, de Stichting
kamer-koopappartevan werkzaamheden. Sterker
Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening
menten op u. Met
nog:
we
zoeken
met
u
naar
het
Rotterdam en de Stichting Humanitas Rotterdam nodigen u van
het uitstekende
werk dat bij u past. Heeft u be- harte uit voor onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. U bent harrestaurant ‘De Belangstelling of wilt u meer in- telijk welkom op donderdag 4 januari 2007 van 16.00 tot 18.00
zige Bij’ , een mooie
formatie? Bel 010 - 461 53 47. uur bij Humanitas-Akropolis, Achillesstraat 290 in Rotterdamtuin met terras, een
Honderd en Tien Morgen (Hillegersberg).

Humanitas thuis?
Kijk Humanitas-TV!
Wekelijks zendt Humanitas via
‘Rotterdam TV’ op de Rotterdamse kabel 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.

Kunstatelier in De Leeuwenhoek
Bij Humanitas doen we veel aan kunst. Kunst met een grote K en
kunst met een kleine k. Welzijn is immers geen bijzaak, maar hoofdzaak! Cliënten, personeel en vrijwilligers stimuleren we om zelf ook
creatief te zijn. In De Leeuwenhoek pakt men het wel erg groots aan.
Daar is een heus kunstatelier, Ashura! Het is een prachtige ruimte
met veel licht, waar bezoekers naar hartelust kunnen tekenen en
schilderen. Voordeel van een eigen atelier is dat
mensen zich helemaal kunnen
concentreren
op het maken
van kunst. Al het
materiaal daarvoor is aanwezig, zoals verf,
doeken, penselen en lijsten.
Beeldend kunstenaar Roel Braams (foto) is beschikbaar om mensen
te begeleiden. En de koffie, thee en frisdrank staan natuurlijk klaar!
Meer informatie bij de beheerder van het kunstatelier, Roel Braams:
010 - 436 14 88.
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‘Opa’s werkplaats’ in het Herinneringsmuseum bij Humanitas-Akropolis
met vele stijlkamers en tastbare herinneringen aan vervlogen jaren
Foto: Herman Moscoviter, uit ons boek ‘Open de luiken van uw geheugen’,
uitgegeven t.g.v. de opening van het museum op vrijdag 22 december 2006.

