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Het was stil op straat
Wanneer was de eerste
autoloze zondag in Nederland? Als je die vraag
aan honderd vijftigplussers stelt, krijg je waarschijnlijk 100 keer ten
antwoord; rond 1973/’74.
Met dat antwoord kun je
miljonair worden, want
zelfs de jury van Lotto
Weekend Miljonairs rekende het goed. “Onbegrijpelijk”, vindt Rob P.
Kanaar, die zich hierover
verbaast. “Het was 1956.
Maar slechts erg weinig
mensen blijken nog te
weten dat er ten tijde van
de Suez-crisis al eens een
autoloze zondag was.”
Een speurtocht op het wereldwijde
web wijst uit dat zelfs 1956 niet de
eerste keer was. Al in 1939 en vlak
na de oorlog, in 1946, vaardigde de
regering een rijverbod op zondag
af.
“Nou, dat wist ik niet”, erkent Rob
ruiterlijk. “Maar de eerste waarmee de vijftigplussers van nu zijn
geconfronteerd was die in 1956. Ik
veronderstel dat dit minder bekend
is doordat deze autoloze zondag
veel minder impact had op het
sociale leven dan in 1973. En dat
geldt voor die twee in ’39 en ’46
natuurlijk nog meer. Toen waren er
al helemaal weinig auto’s.”
Trots
De autoloze zondag van 1956 heeft
op Rob onuitwisbare indrukken
achtergelaten. De toen tienjarige
Rob kan het zich nog als de dag van
gisteren herinneren.
“Mijn vader werkte als chef Postkamer bij de RVI (RijksVerkeersInspectie) en kreeg in die dagen
een enorme lading werk over zich
heen. De mensen konden namelijk
onthefﬁng aanvragen, mits zij gegronde redenen hadden natuurlijk.
Daar werd massaal gebruik van
gemaakt.
Dagelijks kwamen circa tweeduizend verzoeken om onthefﬁng
binnen. Maar ook op de dag zelf,
24 november 1956, had hij een rol.
Welke, weet ik niet precies, maar
hij moest die dag wel aanwezig zijn
op de RVI. Het verbaasde mij dat
hij dat deed, want hij was streng gelovig en werken op zondag was er
dus niet bij. Maar ditmaal móest hij
wel. En ik mocht mee. Een chauf-

- Hier ziet men één van de afdelingen waar de aanvragen onder de loupe worden genomen (met vader Kanaar staand achterin/red). -

feur met een rode Opel haalde ons
op. Dat was de auto van brandweercommandant Oster. De zwaailichten
op die auto maakten toen al grote
indruk op mij. Het was prachtig. Ik
was apetrots. Wij mochten zowat
als enige met de auto rijden. Verder
was het erg stil op straat”, weet Rob
nog goed.
Uitvluchten
Bovenstaande foto van C. Karman
werd in 1956 gepubliceerd met
een waarschuwend bijschrift. Dat
luidde:
‘Automobilisten, hier wordt over
uw lot beslist. Sinds de invoering
van het zondagsrijverbod staat de
rijksverkeersinspectie in het centrum van de belangstelling.
Voor Zuid-Holland is het bureau
gevestigd aan de Heemraadsingel
te Rotterdam. Hier komen per dag
1700 tot 2400 aanvragen om ont-

hefﬁng binnen. ‘Morgens om zeven
uur beginnen vijf mensen reeds de
postzakken vol aanvragen leeg te
storten en te sorteren. Voor elke categorie aanvragen zijn er bepaalde
ambtenaren aangewezen.
Er wordt druk en ingespannen gewerkt, maar soms schiet men toch
ook wel eens in de lach, bijvoorbeeld bij de motivering “Ik MOET
zondag rijden, want ik heb haast
geen asem meer”. Dan hoort men

een ambtenaar weer zeer beslist
zeggen: “Nee, ik kan niet toestaan
dat er 20 auto’s naar de kerk in O.
rijden”. Hoe dan ook, men doet aan
de Heemraadsingel zijn best om
ieder zoveel mogenlijk tevreden
te stellen, maar dat dit niet lukt
staat al bij voorbaat vast. Het ligt
echter niet aan deze hardwerkende
ambtenaren.’
“Er staat mij nóg een grappige uitvlucht voor de geest”, besluit Rob.

“Iemand wilde per se met de auto
rijden, want hij bracht elke zondag
gehaktballen naar zijn schoonmoeder en dat kon nu niet. Oké,
magnetrons bestonden nog niet,
maar een ritje met de tram en dan
even opwarmen in een juspannetje
had ook wel gekund. De mensen
waren echt van slag, maar gelukkig
is het bij één zondag gebleven.”
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TANTE POST(BUS)
Rotterdamsch Volkslied
Mevrouw Kok uit Ommoord vroeg
of er nog lezers waren die de tekst
kenden van het Rotterdams volkslied.
Op haar vraag is massaal gereageerd.
Vele tientallen lezers kenden het lied
en stuurden de tekst naar de redactie.
Daarom bij deze de volledige tekst
voor mevrouw Kok. De tekst is van
ds B. ten Cate, hervormd predikant in
Rotterdam (29-4-1941 overleden). De
muziek is van G.B. van Krieken, organist van de Zuiderkerk. Het lied werd
in 1895 geïntroduceerd op de School
van Bunk aan de Lijnbaanstraat.
‘k Heb U lief, Rotterdam.
‘k Heb U lief, Rotterdam, met uw
drukke gewoel,
Waar het leven zoo krachtig in bruist,
Koningin van de Maas, uit wier golven
een lied,
Vol van glorie en hoop u omruischt!
In den wedstrijd van handel en scheepvaart houdt gij
Fier de vlag onzer vaad’ren omhoog;
En Uw heden is niet van ’t verleden
ontaard,
Dat met roem Hollands naam overtoog.
Met verrukking aanschouw ik de
groeiende vloot,
Die steeds talrijker havens vervult,
Voortgestuwd langs het spoor voor de
waat’ren gebaand,
Door Uw moed, Uw beleid, Uw
geduld.
Tweede stad, eerste haven van ’t

dierbare land,
Dat ik dankbaar mijn Vaderland noem;
Gij vergaart als weleer, uit de baren
der zee,
U de schatten van rijkdom en roem.
Al heeft plots weer het krijgsvuur
gevlamd langs Uw stroom,
Gij stond dapper en hebt niet versaagd,
En als immer weerstondt gij dien
moeilijken tijd,
Door een roemrijk verleden geschraagd.
Want door eendracht en vroomheid en
moed houdt gij stand,
Fiere spruit van oud-Hollandsche
stam;
Daarom blijft ge ons lief en wij zingen
uw roem,
Want daar is toch maar één Rotterdam.
---------------------------------------------Bad Kreuznach
Ik reageer op de oproep Bad Kreuznach van K.H. van Komen in nr.2 van
dit jaar.
De daarin vermelde jaren kunnen
niet juist zijn daar bij mijn weten de
uitzendingen naar Bad Kreuznach
verzorgd werden door de Nederlandse
Volksdienst. Deze organisatie was
ontstaan uit alle maatschappelijke en
sociale organisaties die in de oorlog
gelijkgeschakeld waren. De uitzendingen vonden plaats na 1940.
Ik ben zelf uitgezonden naar genoemde plaats in 1943. Ik heb daar
geen onprettige herinneringen aan. Dhr
van Komen kan altijd contact met mij

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

opnemen.
C.H.Nobel
tel : 0186 601897
Reactie op Integratie in een
moeilijke tijd
Mijn grootouders woonden met hun
twee zoons in de Paradijslaan, daar
hadden zij een leesbibliotheek. Familie
Smit met de zoons Adrie en Arie die
in 1942 getrouwd zijn. Misschien
kent mevrouw Irene Panzel-Odijk in
Capelle aan den IJssel deze familie
en zouden we graag verhalen willen
uitwisselen.
Arie Smit
Nieuwe Ommoordseweg 27
3068 BS Rotterdam
tel 010-4200813
----------------------------------------------Anthonius Abtkerk
Erg leuk al die reacties op de raadfoto
van de Anthonius Abtkerk, maar volgens mij heeft vrijwel iedereen het bij
het verkeerde eind als het gaat om de
tekst die op de kerk stond.
Deze luidde woordelijk:
’Komt allen tot mij,
die vermoeid belast en beladen zeit,
opdat gij zult glorieeren
in het kruis des Heeren’
De heer Lindeman
---------------------------------------------Geachte redactie,
Dankzij uw krant ben ik met Metra
Agency naar Istanbul geweest om mijn
ogen te laten laseren en mijn gebit te
laten doen. Ik ben u daar zeer dankbaar
voor, want het is werkelijk fantastisch
geweest.

De Rolls Royce onder de kunstgebitten
Gebitsprothese
op implantaten

Wim Noordzij verbaast zich er
nog dagelijks over dat er zoveel
mensen zijn die problemen
hebben met een pijnlijke en
loszittende prothese, niet
wetende dat er een manier is
om terug te kunnen gaan naar
de tijd datze nog eigen tanden
hadden en zonder na te denken
konden eten, praten en lachen.

Nu kunnen mensen met
gebitsproblemen eindelijk
geholpen worden, door het
inzetten van implantaten door
de implantoloog waar wij nauw
mee samenwerken.
Als u dit leest denkt u: dit is
alleen voor rijke mensen. Nee
hoor, want na een bezoek aan
de implantoloog wordt de
behandeling aangevraagd en bij
goedkeuring wordt bij
ziekenfondsverzekerden de
behandeling vergoed op een
eigen bijdrage van Euro 180,na.
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In uw krant stond een foto van een
klant die zijn gebit had laten voorzien
van 27 kronen. Op de foto voor de
behandeling had hij nog stompjestanden. De foto erna 27 prachtige kronen.
Doordat ik zelf ook een slecht gebit
had, was ik zeer geïnteresseerd. Ik ben
het bureau gaan bellen, waarna ik uit
mijn werk gelijk kon kennis maken. Ik
kreeg beelden te zien van het vakwerk
in Istanbul in het kwalitatief hoogwaardige oogziekenhuis en de tandartsenpraktijk met zeer vakbekwame
artsen. Ziya, van Medisch Reisbureau
Metra Agency, heeft ons de hele reis
begeleid, zelfs in de operatiekamer
van het oogziekenhuis. We waren met
vijf personen. Ik was de enige die
zowel beide ogen heeft laten laseren
als het gebit onder handen liet nemen.
Ik kreeg 25 kronen van schitterende
kwaliteit porselein. Ik heb het echt een
geweldige ervaring gevonden en dan
te weten dat het prijskaartje 1/3 scheelt
met Nederland. Ik ben heel blij dat
ik het gedaan heb. Ik voel mij nu een
heel ander mens, nu ik weer kan zien
zonder bril of lenzen en met een mooi
gebit waarmee ik weer goed kan eten.
Josephine Veugelers
----------------------------------------------Noordplein
Als Vlaardingse groenteboer deed
ik mijn inkopen op de markt op het
Noordplein. Daar bruiste het van de
handel in aardappelen, groenten en
fruit. Ik leverde ook aan hotels in
Vlaardingen en aan een broodfabriek
die appelgebak maakte. Daarvoor was
ik op zoek naar een partij appels en
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Wim Noordzij en Ellen Akkermans.

DENTO TANDPROTHETIEK

Goudse Rijweg 39
(Rotterdam-Oost)
010 - 453 05 12

Bongert 1 (hoek Beukendaal)
(Rotterdam-Zuid)
010 - 419 25 64

/PEL &RESH THINKING n BETTER CARS

3TAP IN VANAF

Informeer vrijblijvend bij ons
naar de mogelijkheden die er
voor u zouden kunnen zijn en u
kunt eindelijk eens genieten van
een vastzittende prothese.

DENTAL KRALINGEN

vond bij een koopman dertig kisten. Ik
werd het eens over de prijs en rekende
af. Bij mijn auto zag ik dat de rekening
niet klopte en ging dus terug naar de
koopman om te zeggen dat hij een fout
had gemaakt. De man werd woedend,
maar toen hij was uitgeraasd en ik zei
dat hij te weinig had berekend, was
hij sprakeloos. Ik gaf hem wat hem
nog toekwam en heb nooit een betere
leverancier gehad.
Zijn er nog meer groenteboeren die
hieraan leuke herinneringen hebben?
Klaas van Rossen
----------------------------------------------Pannekoek
Toen ik het artikel van Gerard Cox las
over Dr Pannekoek, moest ik ineens
denken aan zijn zoon Jop. Hij belde
mij op een avond en vroeg of ik met
hem een wandeling wilde maken door
het oude Rotterdam en hem daarbij
bijzonderheden wilde vertellen over de
straten en pleinen die wij passeerden.
Natuurlijk heb ik dat gedaan en het
werd een ﬂinke wandeling. Het was
juni 1990 en alles was nog niet zo vol
gebouwd als nu.
Het was de bedoeling dat dit in het
programma Roets van de Vara zou
worden uitgezonden, maar de Vara
stopte met die uitzendingen. Enige tijd
later kreeg ik de band thuis gestuurd
en u zult begrijpen dat ik daar erg
zuinig op ben.
M. de Wolf

Ñ 

3TAP IN VANAF

Ñ 

)NSTAPPEN IN EEN NIEUWE /PEL !GILA OF -ERIVA WAS NOG NOOIT ZO
AANTREKKELIJK 4IJDELIJK HEBBEN WE DE LAAGSTE PRIJZEN OOIT EN DAARDOOR
IS HET VOORDEEL GROTER DAN OOIT :OWEL DE !GILA ALS DE -ERIVA IS BOVEN
DIEN LEVERBAAR UIT VOORRAAD $AT WIL ZEGGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
:ORG DUS DAT U TIJDIG IN ONZE SHOWROOM BENT OM HIERVAN TE PROlTEREN
6RAAG DE /PEL DEALER NAAR DE EXACTE VOORWAARDEN $E AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN IN DETAIL VERSCHILLEN VAN DE WERKELIJKE
UITVOERING 0RIJZEN INCL "47 EN "0- EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE 'EM BRANDSTOFVERBRUIK EN
#/ UITSTOOT VOLGENS 2ICHTLIJN %' "ENZINEMOTOREN KMSLITER VAN   TOT   ,ITERS KM VAN   TOT   #/ GRKM
VAN  TOT  $IESELMOTOREN KMSLITER VAN   TOT   ,ITERS KM   TOT   #/ GRKM  TOT 






ivÊiÊÕÕL] DE /PEL DEALER BIJ U IN DE BUURT

s %EF EN (UUB 2OTTERDAM
#EINTUURBAAN 
2OTTERDAM
   

s %EF EN (UUB #APELLE
+LAVERBAAN 
#APELLE AD )*SSEL
   

s %EF EN (UUB "ERKEL
2AADHUISLAAN 
"ERKEL  2ODENRIJS
   

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 21 februari 2006

pagina 3

Schaken
kun je leren
Schaaksoos De Provenier in de Van Waerschutstraat
11 in de Rotterdamse Provenierswijk begint 16 maart
met schaakcursussen voor ouderen. Jan van Vlijmen,
gediplomeerd schaakleraar, verzorgt tien lessen van
anderhalf uur voor echte beginners en licht gevorderden, waarna de deelnemers in staat moeten zijn een
leuk potje met elkaar te schaken.
Schaaksoos De Provenier bestaat
pas drieëneenhalf jaar, maar kent
een veel langere geschiedenis, weet
voorzitter Peter Nederhand.
“Onze soos is een voortzetting van
de schaakvereniging Crooswijk”,
vertelt hij enthousiast. “Die ging ter
ziele, maar de overgebleven zeven
leden wilden graag verder met hun
hobby. We hebben toen, met hulp
van de deelgemeente, een nieuw
onderkomen gevonden in de Van
Waerschutstraat. We kregen ook
subsidie van het Participatiefonds,
waarmee we nieuwe spelmaterialen konden kopen. De verhuizing
heeft ons goed gedaan”, constateert
hij tevreden. “Momenteel hebben
we 26 leden, waarvan er 23 actief
meespelen in de interne competitie.
Daaronder zelfs een Colombiaan,
een Spanjaard en een Joegoslaaf,

want iedereen is bij ons welkom.”
De soos is het hele jaar door iedere
vrijdag van 13.00 tot 16.30 geopend. De interne competitie draait
van september tot juli.
“Het leuke van deze competitie
is dat je iedere week een andere tegenstander treft”, verklaart
wedstrijdleider Aren Barnat. “In
principe speelt iedereen eerst een
keer tegen elkaar. Daarna delen we
de spelers in op speelsterkte. Het
gaat er af en toe best stevig aan toe,
maar de gezelligheid staat hoe dan
ook altijd voorop.”
Voordelig
Onder jongeren is de belangstelling
voor het schaken tanende. Dat is
ook te merken aan het ledenbestand
van schaaksoos De Provenier.
Hoewel er enkele jongere leden

- Simultaan tegen Johan van Baarle -

zijn, ligt de gemiddelde leeftijd
toch rond de 70.
“Maar dat zegt niets, hoor”, vindt
Peter, die zelf ook de zes kruisjes
ruim is gepasseerd. “Ons oudste
lid is 85, maar hij speelt in de
competitie nog altijd in de top mee.
Hij was op z’n 83ste nog clubkampioen. Ook als je op oudere leeftijd
begint, kun je een heel behoorlijke
schaker worden. Daarom organiseren wij deze cursus. Er zijn genoeg

mensen geïnteresseerd, maar het
is lastig zelf te leren en je vindt
moeilijk tegenstanders. Veel van
onze leden zijn lid geworden omdat
ze hier overdag kunnen spelen. Ze
willen niet meer ’s avonds de deur
uit en vinden het lekker rond een
uur of vijf weer thuis te zijn. Ik
hoop dat er mensen reageren. Voor
de kosten hoef je het niet te laten.
De cursus kost slechts 30 euro,
inclusief lesmateriaal. En het lid-

maatschap is helemaal voordelig.
Wij betalen 24 euro per jaar. Daarvoor kun je iedere vrijdagmiddag
spelen, we organiseren tweemaal
per jaar een toernooi met lekker
eten, houden simultaansessies
met Johan van Baarle en je krijgt
nog een clubblad ook”, besluit hij
wervend.

CCtje Dokter Pannekoek 2

c foto burosolo.nl

Ik wou dat de maan nog een bleke godin was,
poëtisch object voor sonnetten.
Ik wou dat de maan nog een verre vriendin was,
In plaats van een schijf voor raketten.
Die straaljager gaat de geluidsmuur doorbreken,
We moeten steeds sneller gaan tot elke prijs.
Ze hebben de rug van de maan al bekeken…
Oh, wat zijn ze toch knap, wanneer worden ze wijs..?

Cox Column

Dit is ook weer een couplet uit
een liedje van dokter Pannekoek,
alias Marinus van Henegouwen.
Zeer tegen de geest van die tijd in
had hij zo zijn bedenkingen tegen
“de Vooruitgang”. Dat vonden wij
toen “rechts”, maar achteraf is wel
gebleken dat enige terughoudendheid geen kwaad had gekund. Ik
bedoel ook met name dat toen alles
voor het “nieuwe” moest wijken.
Denk aan de hele “voorkant” van
Delfshaven, aan het eind van de
Willem Buijtenwegh- (schrijf je dat
zo?) straat, die helemaal tegen de
vlakte is gegaan vanwege die brug
die daar toen moest komen. Van de
hele heerlijke oase die daar was,
temidden van de roerige stad, bleef

maar een restant over. En laten
we niet vergeten dat bijvoorbeeld
het Witte Huis en het Hulstkampgebouw maar ternauwernood aan
de slopershamer zijn ontsnapt.
En als ik denk aan de Koninginnekerk schieten me nog de tranen
in de ogen. De schoolconcerten die
ik daar heb bijgewoond, van het
Rotterdams Philharmonisch, onder
leiding van Eduard Flipse, dààr
leerde je van muziek houden.
Pannekoek was er een beetje
trots op dat hij mij eigenlijk had
“ontdekt”, via zijn zoon zoals ik de
vorige keer heb verteld. Die zoon
Jop werd later een vermaard televisieregisseur, waar ik veel mee heb
mogen werken, en die helaas vorig

jaar is overleden, ik dacht nog geen
zestig jaar oud. Zijn vader was
voor mij een oude man, als je jong
bent, vind je iedereen oud, maar hij
was misschien net in de vijftig. Ik
mocht hem al gauw Rinus noemen,
voor die tijd een beetje artistiekerige nieuwigheid. Tegen oudere
mensen zei je “U” en “meneer”,
maar in de verdere jaren is veel van
die (soms overbodige) poespas en
etiquette afgeschaft. Alleen jammer
dat er zo weinig voor in de plaats is
gekomen.
Pannekoek organiseerde ieder jaar
in de Lantaren in de Gouvernestraat
“De middag van het Nederlands
chanson”, om eens wat anders te
laten horen dan wat hij kortweg
commerciële liedjes noemde. En
die laatste waren, met alle respect,
ook meestal van bedenkelijk allooi,
denk aan “Spring maar achterop”,
“Van je bokkie bokkie bokkie bokkie beeeeh” en “Ze gingen door de
vloer”. Ik heb nooit begrepen dat er
in Hilversum in die jaren voornamelijk op de prettoer is gegaan,

terwijl je in Amerika toch een Cole
Porter had. “I’ve got you under my
skin”, ik zou geen schitterender
tekst weten, vooral natuurlijk als
hij wordt gezongen door Sinatra.
Op die middag in de Lantaren, op
zondag in het voorjaar, kwam dan
een keur van bekende en onbekende zangers af. Natuurlijk Jules
de Corte, de grootste van allemaal,
een nog heel jonge Shaffy, Jaap
van de Merwe, Peter Blanker, later
Boudewijn de Groot, en op zekere
dag stond ik daar tussen met mijn
gitaartje. In de zaal zat de ﬁne ﬂeur
van Rotterdam, uitgevers, advocaten, winkeliers, apothekers, doktoren, zakenmensen, kortom “de
Bourgeoisie”. Waar zijn die mensen
toch gebleven in het theater?
Volgende keer meer.

Pagina 4

Dinsdag 21 februari 2006

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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

Het Blokkendorp
Na de bevrijding kwam Heijplaat, dat in de omtrek gekscherend
betiteld werd als ‘Het Blokkendorp’, weer een beetje tot zichzelf. Wij
als jongens, met Bas, Arie, Jan (Feijenoord), John, Adrie, Nees, en
de bijnamen Piet de Egel en Jan de Spreeuw alweer wat ouder, gingen ieder een kant uit. Enkelen hadden werk gezocht op de RDM of
elders. De anderen zijn in Rotterdam en Charlois weer naar school
gegaan.
Het voetballen kwam om de hoek kijken,
maar dan moest je wel de leeftijd hebben.
Nu is het zo; als kindlief net de luiers heeft
afgedaan mag of moet hij de voetbalbroek
aan. Om daarna van z’n ouders aan de
kant te moeten aanhoren dat hij het breed
moet houden of rugdekking moet geven.
Natuurlijk werd de club (er was er maar
één) RDM, met kantinebazen als Verboom
en Bosselaar. Het juniorenaantal was niet
zo groot, zodat wij als A-junior werden
opgenomen in het zaterdagelftal dat net
was opgericht door Theo de Man.
Wintervermaak
Het dorp was jeugdvriendelijk, in de zomer
gingen wij op vakantie, maar in de winter
moest je jezelf vermaken. Want geloof
mij, het woord skiën konden we niet eens
uitspreken. Laat staan dat wij naar de
wintersport gingen. Wij hadden een andere
bezigheid, bijvoorbeeld als er in de winter
een dik pak sneeuw was gevallen. Ja als ze
nu sneeuw willen hebben, moeten ze het

maken, in die tijd viel het gewoon uit de
lucht. Wij gingen met onze slee naar het
Rondoplein en bonden hem dan achter de
bus om hem aan het begin van de Waalhaven weer te ontbinden en met de tegemoet
komende bus Tuindorp weer in te rijden.
Gevaar zagen we niet en er waren geen tegenliggers te bekennen. Je moest wel steeds
langs de politiepost aan de Rondolaan. Of
in de Waalhaven van de ene ijsschots op
andere springen en kijken wie het eerste aan
de kant was. Met het voorjaar in aantocht
had mijn vader een vlot gemaakt van
kaakjesblikken uit Zweden. Arie had van
planken een roeikano (wery) gemaakt. Op
een gegeven ogenblik werden wij opgepikt
door de havenpolitie en moesten mee naar
de Parkhaven. Voor terug naar huis kregen
we drie centen voor het veer. De afstand
van de Parkhaven naar de Ruigeplaatbrug,
deden we achter op de dissel van lijn 15.
Meidenmarkt
Arie zijn vader was de baas op het haven-

terrein van Hanno, dus mochten wij er spelen. Daarna kwam, wat men nu noemt ‘het
stappen’, dat deden wij alleen wat vroeger
op de avond. We bezochten de meidenmarkt
in Charlois op de Boergoensevliet en op de
Burgemeester van Esstraat in Pernis. Als je
dan op het dorp terugkwam, ging je langs
Arie Korenvaar voor een patatje, met de
uitroep van Arie ‘geef me de vijf’, terwijl
hij maar vier vingers had.
In 1949 hebben mijn ouders het dorp
verlaten. In het begin ga je wat vaker terug,
maar later wordt dat minder. Toch mis ik
de waterstoker, Van Gils en Visser ‘Het
Warenhuis”, Ad van Gelder de melkboer,

Moreau de drogist, Millenaar vroeger Van
Bokkum de slager, Arie en de zonen Henk
en Bas Hordijk de groetenboer en ook Siem
van Gelder de bakker. En, niet te vergeten,
Blom de boekhandel. Bij het weerzien van
Courzand dacht ik nog even aan de zondagmiddagﬁlm en naar boven kijkend naar
de brandtrap waar je je vriendje stiekem
binnen liet als hij geen centjes had voor
de ﬁlm. Maar het kon ook zo zijn dat hij
van thuis niet mocht vanwege het tijdstip
waarop de ﬁlm vertoond werd.
Henrico Niekmek

Grootste sleepbotenparade ter
wereld in Rotterdamse haven

A GE N C Y
s /OGLASERBEHANDELING
s 4ANDHEELKUNDE
s (AARIMPLANTATIE
s %STHETICA
(OGE KWALITEIT VOOR EEN LAGE PRIJS
-ETRA !GENCY
0OSTBUS 
 !# 6LAARDINGEN
4EL&AX    
'3-    
INFO METRANL
WWWMETRANL

Op 26 april wordt bij de Cruise Terminal Rotterdam van 15.15 uur tot
17.30 uur een sleepbotenparade gehouden, waarbij organisator ABR
Company Ltd probeert zoveel mogelijk sleepboten in de Rotterdamse haven bij elkaar te krijgen. Deze sleepbotenparade wordt naar
verwachting de grootste ‘sleepbotenbijeenkomst’ ter wereld.
Niet alleen tonen de meest geavanceerde sleepboten hun krachten en manoeuvreerbaarheid aan
het publiek, maar zal er ook een scala aan historische sleepboten te zien zijn. Bedoeling is dat er
meer dan 30 sleepboten aan de parade deelnemen. Dit grootse spektakel wordt opgevoerd tegen
de unieke achtergrond van een van de grootste havens ter wereld: De Haven van Rotterdam. Als
onderdeel van de parade zullen de modernste sleepboten een sleepbootballet uitvoeren.
Publiek is uiteraard van harte welkom om het spektakel vanaf de verschillende kades en bruggen
te aanschouwen. Het tijdstip (woensdagmiddag) is speciaal uitgekozen zodat ook kinderen na
schooltijd de gelegenheid hebben de parade te zien.
Overzicht
Een volledige lijst van de deelnemende historische en moderne sleepboten zal worden verstrekt
naarmate de datum van het evenement dichterbij komt.
Op http://www.stoomvaart.nl/ staat nu al een overzicht van de historische schepen die hebben
toegezegd mee te doen aan de parade. Op deze lijst staan onder meer sleepboten als de Roek,
Hercules, Hugo, Noordsee, Dockyard 5, Rosielea en Fury.

Goudsebuurt
Geachte Redactie
N.a.v. de vraag van Mevr. Van Sleeuwen in DOR nr. 2 van 7-2-2006
over het plaatsen van een stukje van de Goudsebuurt, hierbij een
omslagfoto van een boekje dat het Tijdschrift Ons Rotterdam in 1988
heeft uitgegeven met vele herinneringen en foto’s uit die buurt.
Mogelijk dat iemand dit aan haar wil schenken. Voor een oproepje schrijf dan naar:
Ons Rotterdam, Postbus 53281, 3008 HG Rotterdam of bezoek de vestigingen:
WO&ZA 12-16 uur Jan Kuitenbrug, Geldersekade 25 Centr.
Op MA 11-15 uur Expowoning Kerkwervesingel 57 Pendr.
Mvrgr. Leen van Vreewijk
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 6”
Deze keer kon ik tientallen inzendingen als
‘fout’ opzij schuiven. Men had óf de opgave
verkeerd begrepen óf men had een geheel
verkeerd (stads)beeld voor ogen. Alle inzenders die schreven, dat de foto een Heen en
Weerbootje liet zien, hebben natuurlijk gelijk.
Maar de vraag was aan welke steiger de Heen
en Weer lag. En op dié vraag gingen nog eens
tientallen de fout in, waarbij de meest verkeerde oplossing wel de Veerkade/Willemsplein/
Willemskade was. De juiste oplossing gaf R.
Huizer uit Spijkenisse: het is de steiger van het
pontje op de Kaap naast PROVIMI.
Heel veel anderen hadden zo hun
herinneringen aan die aanlegplaats
van de Heen en Weer: mevrouw
Marian Melis schrijft: “Deze foto
van het heen-en-weer bootje is
gemaakt vanaf de Katendrechtse
Hoofd in Katendrecht. Als kind, in
de jaren zestig, zat ik achterop de
ﬁets van mijn moeder en namen
we wel eens dit bootje om van
Zuid naar de stad te komen. Ik kan
mij nog goed herinneren dat het
bootje eerst aanlegde aan de kade
bij de Holland Amerika Lijn. De
grote schepen die hier lagen, waren
indrukwekkend om te zien.
Enkele jaren geleden (2000) heb ik
gewerkt bij Provimi, het veevoederbedrijf aan de Veerlaan 17. Het
gebouw rechts op de raadfoto was
toen onderdeel van het bedrijf. Op
de begane grond is/was een kleine
drukkerijtje waar het drukwerk
voor het bedrijf werd uitgevoerd.
De andere etages waren ingericht
als kantoren, waar nog duidelijk te
zien was dat het vroeger woonhuizen waren geweest.
Vissen
De heer A. Otte uit Hellevoetsluis
mijmert: “U heeft een voltreffer
uit mijn jeugd geplaatst. Dit is de
Linker Veerdam op Katendrecht,
waarvandaan het pontje naar de
Wilheminakade en daarna naar de
overkant, naar het museum van
Land en Volkenkunde, voer. Als je
de foto goed bekijkt, zie je aan de
Wilhelminakade nog het troepenschip de Zuiderkruis liggen. Nu
had ik een geluk, ik kom ook uit
een christelijk gezin, maar ik ben
geboren op Katendrecht in 1943
en heb daar gewoond tot 1957. Op
deze plek heb ik als jonge jongen
veel zitten vissen, daarbij kijkend
naar de HAL waar altijd wat te zien
was; de rivier met allerlei schepen,
zoals de prachtige sleepboten Siberië-Noorwegen en de Frankrijk. Als
je foto goed bekijkt, zie je iemand
zitten vissen op de schuine kant
met basalt; zo zaten er soms wel 10
tot 15 man.”

T. Opmeer uit Houten zorgt met
zijn oplossing wel voor kopij in
dit blad: “Het stadsdeel waar het
Heen en Weerbootje ofﬁcieel
naartoe ging, was van dit punt
Linker Veerdam (Katendrecht) naar
de overkant van de Maas. Bij het
Land- en Volkenkundemuseum had
je een aanlegsteiger en een vierkant
gebouwtje voor kaartverkoop voor
het veer (de prijs van 3 ct). Vandaar
ging het bootje naar de Wilhelminakade (Holland-America lijn) en
vandaar naar Katendrecht en de
volgende tocht was in omgekeerde
volgorde; de Wilhelminakade werd
dus om de twee vaarten, zowel van
de Linker Maasoever als van de
Rechter Maasoever, aangedaan.
Ik ben geboren op Katendrecht in
1936 en heb er tot 1940 gewoond,
verhuisde toen naar de Zuidhoek
(Charlois). Op 29 december 1944
werd de vlootbasis gebombardeerd
en m’n ouders waren genoodzaakt
te verhuizen, maar door woningnood gingen we weer bij m’n
grootvader op de Kaap wonen. Ik
heb er een goede jeugd gehad en als
kind zag je niet wat de ouderen wel
zagen. Als kind vond ik de Chinese
drakenfeesten schitterend. Het eerste Chinese restaurant in Nederland
was gevestigd aan de Delistraat 18,
genaamd Chong Kok Low.
Riool
Jan Willemse uit Spijkenisse heeft
ook zo zijn gedachten: “Natuurlijk herinner ik deze locatie en
afbeelding van het heen en weer
bootje van Katendrecht, via de
Holland Amerika lijn naar de Willemskade voor het museum van
volkenkunde. Sterker nog op de
foto ziet u op de schuine kant een
vissertje zitten, dat ben ik, mijn
vader zit op een bankje te kletsen
met andere Katendrechters. Ik viste
hier altijd, op woensdagmiddag
en na schooltijd, de mooie voorns
bewaarde ik en verkocht ze aan de
chinezen, 10 stuks voor een dubbeltje, je kon hier ontzettend veel
vis vangen, want hier liep het riool
van de Katendrechters ongezuiverd

TOEN
de Maas in, met als gevolg dat er
nogal eens een keer een condoom
aan je haakje zat, want die werden
op Katendrecht meer gebruikt
dan elders in de stad. Op de foto
net achter het steiger van de heen
en weer is de loswal van Provimi
waar ze vismeel verwerkten voor
veevoer. Onder de loswal had mijn
vader een roeiboot om op spiering
te vissen, dat kon toen nog, dat was
in de vijftiger jaren, de foto is van
ongeveer 1962.
De foto is genomen van het steiger
waar de Spidoboten afmeerden
(dat was het pontengat waar voor
mijn tijd een autoveer afmeerde)
om passagiers op en af te nemen
van schepen die aan de boeien of
aan de palen lagen in de Rijnhaven,
Maashaven en Waalhaven.
Pontengat
In het pontengat was nog een
steiger waar de schepen lagen van
classiﬁceerbedrijf Junius, vanaf
dat steiger heb ik met een touw om
mijn lijf zwemmen geleerd, mijn
vader stond dan op het steiger met
het touw in zijn hand en liep dan
het steiger heen en weer om het
zwemmen meester te maken, helaas
is mijn vriendje Leo Alblas uit de
Rechthuislaan hier verdronken.
Rechts op de foto staan hoge witte
huizen, ook van Provimi. Hierin
woonden werknemers van Provimi.
Voorheen stond er een café. Voor
het steiger van de heen en weer
stond een gebouwtje in het gras
waar je een kaartje kon kopen om
naar de overkant te gaan, rechts
van het pontengat was het politiebureau, waar ik tot verdriet van
mijn moeder (Tonia) nog wel eens
in zat; er werd toentertijd veel kattenkwaad uitgehaald. Zo sprongen
wij als de heen en weer vertrok
op het laatst van het steiger op het
open achterdek om gratis naar de
overkant te gaan, dan gingen we
naar het museum van volkenkunde
waar je ook gratis in mocht.
Daar stonden allerlei mensen van
houtsnijwerk die daar in die landen
(Afrika) leefden en gebruiksvoor-

NU
werpen.
In Dagverzorging De Kulk in
Hoogvliet zitten o.a. de heren
Niesen en Bosweld. Eens in de 14
dagen ligt de Waar was dat noufoto op tafel en onder het genot van
een kop kofﬁe geeft iedereen z’n
mening. Deze keer heeft de heer
Niesen zich laten afbluffen door de
heer Bosweld, want hij gaat mee
met de (foute) oplossing Veerhaven(-kade). Een stukje verderop in
de brief, laat Niesen weten dat een
stukje vanaf de aanlegsteiger een
politiepost was. En die post heeft
hij in z’n jeugd van binnen goed
leren kennen. Ook schrijf Niesen,

dat aan de overkant in de Rijnhaven, als daar de bananenboten
gelost werden, de jongens van de
Kaap dáár gingen zwemmen. Als
de havenarbeiders dat zagen, brak
er weleens een tros bananen en die
viel prompt in het water. De jongens zwommen zich rot (dit woord
is van Niesen!) en de snelste ging
met de buit naar huis.
De heer W.Y. Faber, Wingerd 9,
3224TS Hellevoetsluis gaat met de
Rotterdamse attentie strijken. Die
heeft hij verdiend, want de klappen
die hij soms op de Kaap kreeg van
de Motorpolitie, voelt hij nog heel
af en toe.

Nieuwe opgave

Uit diverse reacties kan ik opmaken, dat de Waar was dat nou-foto als
té gemakkelijk wordt beschouwd. Natuurlijk is het geen kunst een foto
van ‘heel-ver-weg-in-Rotterdam’ te plaatsen, maar het moet wel gezellig blijven.
Deze keer laat ik een foto zien, die C. van der Korput uit Rotterdam
mij zond. Hij is benieuwd, waar nu toch die stoomlocomotief, met dat
overgeschilderde RET-aanhangrijtuig, is gefotografeerd. En omdat er
tramrails op de foto te zien zijn, zou ik het wel weten.
Nu, na wat vragen bij echte deskundigen weet ik, waar de foto genomen
is. Maar voor u de vraag: Waar was dat nou?
Oplossingen uiterlijk maandag 6 maart 2006 zenden aan
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024EJ Rotterdam.
Ook via Internet zijn de oplossingen welkom:
waarwasdatnou@xs4all.nl
Ook hier inzenden tot uiterlijk 6 maart 2005.
Voor de goede inzending die uitgeloot wordt, ligt een Rotterdamse attentie te wachten
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

Ouder worden biedt nieuwe kansen
en mogelijkheden

Pluspunt organiseert
workshops Inspirerend
Toekomstbeeld

Voor ons was
alles uit de
grond of de
sloot een
museumstuk

Naarmate we ouder worden, ontstaan er vragen over de invulling van de eigen toekomst. De woonsituatie verandert
vaak, het lichaam verandert, verlieservaringen liggen op
de loer of zijn inmiddels een feit. Maar ouder worden biedt
ook nieuwe kansen en mogelijkheden. U krijgt meer tijd
voor uzelf. Wat gaat u doen? Welke keuzes gaat u maken?
Wacht u af en ziet u wel wat er op uw pad komt of neemt u
het heft in eigen hand? Vindt u het belangrijk met anderen
over de toekomst te praten?

Foto: Chantal van Zwienen

Als er ergens langs de Kralingseweg, Ringvaartweg, of ’s-Gravenweg werd gespit, gefreest of gebaggerd, waren wij er als de kippen bij, de weg gewezen door
een zwerm meeuwen boven de plek, om te kijken of er nog iets bijzonders naar
boven was gekomen. Meestal was dat wel het geval, wat niet zo vreemd was,
omdat het wegen betrof die hun herkomst hadden tot ver voor de Romeinse tijd
en dus ook bebouwing in die tijd en daarna hadden gekend.
Nou was het niet zo dat er potten met goud naar
boven kwamen, zoals ooit in Zeeland, maar wij
vonden alles interessant. Af en toe een munt, maar
voornamelijk pijpenkoppen en stelen, scherven
Keuls aardewerk, met af en toe een nog redelijk
gaaf kruikje, of een schedel van een muis, rat of
mol.
Thuis werd alles zorgvuldig schoon gemaakt en op
planken in je kamer uitgestald. Zo hadden we ons
eigen museum gecreëerd en als er visite kwam,
moest die daaraan natuurlijk een bezoek brengen.
Wij zijn nog lang met die hobby doorgegaan, in

de hoop ooit iets waardevols te vinden. Maar dat
bleek tegen beter weten in. We moesten ons telkens
met dezelfde prullaria tevreden stellen, dus van dat
schatgraven was al snel de lol af. Maar wie het eens
wil proberen…
In Oudheidkamers, zoals hier in Nieuwerkerk aan
de IJssel, wil wel eens een hoekje zijn vrij gemaakt
om de ’bodemschatten’ te exposeren.

Pluspunt organiseert regelmatig
workshops en cursussen Inspirerend
Toekomstbeeld waarin senioren aan
de slag kunnen met het ontwerpen
van hun eigen inspirerende toekomst
en waarin verschillende thema’s
worden behandeld. De workshops
zijn los te volgen.

ﬂat 25, Rotterdam
Kosten: EUR 10,- per workshop,
alle vier voor EUR 30,Informatie en opgave:
010 - 467 17 11 of
info@pluspuntrotterdam.nl
Pluspunt is in Rotterdam het ondersteuningsinstituut voor ouderen en
ouderenorganisaties.

donderdag 2 maart,
thema: wonen
dinsdag 7 maart,
thema: gezond leven
donderdag 16 maart,
thema: contacten met anderen
dinsdag 21 maart,
thema: zingeving

Peter van Zwienen
Tijd: 10.00 tot 12.30 uur
Plaats: Pluspunt, Ungerplein 2,

Centrum Massage
Preventie en ontspanning
Door gedipl. masseur
Voor informatie en afspraken

010 - 4139847
NIEUW & OCCASIONS

CiTO
houdt u
MOBIEL

LIGIER
X-TOO

ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN
met bromfiets certificaat. Als u geboren bent voor 1-6-’80
is theorie-examen niet nodig.
Aflevering bij u thuis.
Een LIGIER 45-KM WAGEN is er v.a. € 8.999,Sonoystraat 3, R’dam
Tel. 010 - 467 67 89

CiTO
Subaru en Ligier Dealer

www.citoautobedrijf.nl

Venrooy Tandtechniek

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

D.R. Venrooy, tandprotheticus

“EGO”-Barendrecht

KUNSTGEBITTEN
O
O
O

Uitgevers

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

Reparaties klaar terwijl u wacht
B+O gebit eendags behandeling
Ook voor het klikgebit/implantaten

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Klavecimbelweg 13
2992 ND Barendrecht

Begrafenissen en crematies
Rotterdam e.o.
Dag en nacht
bereikbaar
Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV
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Klinisch Geriater primeur
voor DrieMaasStede
Verpleeg- & reactiveringscentrum DrieMaasStede, onderdeel van Argos Zorggroep, is
het eerste verpleeghuis in Nederland dat een klinisch geriater in huis heeft gehaald.
Medisch specialist dr. Jaap Krulder, sinds 1 november 2005 werkzaam in het Vlietland Ziekenhuis, zal deze rol gaan vervullen. Hij legt zich toe op zowel lichamelijke
als psychische ouderdomsziekten.
De samenwerking met deze specialist brengt waardevolle kennis
in het verpleegcentrum, waar de
verpleeghuisartsen hun voordeel
mee doen. De patiënten zijn hier
natuurlijk het meest bij gebaat.
De klinisch geriater krijgt de
beschikking over ‘eigen’ bedden
in het verpleeg- & reactiveringscentrum. Zo kan hij patiënten uit

het ziekenhuis direct overplaatsen
naar deze bedden, waarbij ze
in DrieMaasStede een reactiveringsprogramma op maat kunnen volgen. Verder is Krulder
beschikbaar voor consulten bij alle
verpleeghuispatiënten van Argos
Zorggroep. Hij is wekelijks acht
uur in DrieMaasStede aanwezig.

De samenwerking tussen klinisch
geriater en verpleeg- en reactiveringscentrum is een uniek
experiment voor Nederland. Het
loopt in de regio Waterweg vooruit op de bouw van het Centrum
voor Preventie en Herstel, waar
direct en snel vervolgbehandeling
en herstel kan worden geboden na
een ziekenhuisopname.
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Een huis van
glaskistenhout
Voor de oorlog hadden wij op de
Waalhaven een huisje dat gemaakt
was van glaskistenhout. Wij kregen
dat hout van een glashandel in de
buurt en mijn vader bracht dat op de
ﬁets naar de Waalhaven. Mijn broertje en ik holden daar achteraan, want
geld voor de tram was er niet.
De bedden waren van strozakken en
het stro haalden wij bij de boeren.
Als je dan een opstekende strohalm
had, moest je je bed uit om die halm
plat te maken.
Wij stonden op Haven 3, bij laag
water de gevaarlijkste haven. Wij

kregen zwemles van Ma Braun, een
heel bekende zwemster in die tijd.
Vader was voor de EHBO en als er
patiënten waren, werden ze in ons
huisje geholpen. Later kreeg hij een
nieuw huisje als EHBO-post. Toen
de oorlog uitbrak werd het kamperen
opgeheven, want er kwam een duikbootbunker in onze haven. Maar wij
hebben er leuke jaren gehad.
Th. Van Veelen

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

Schoolperikelen
Ik wil graag iets schrijven over mijn schooltijd, misschien zijn er nog lezeressen die het een en ander
herkennen en er ook iets over kunnen schrijven.
In 1935 ging ik naar de kleuterschool van juffrouw Schreuder
in de Insulindestraat. Ik woonde
toen in de Heulstraat, dus was
het schooltje net om de hoek.
Juffrouw Schreuder was een
lieve, niet meer zo jonge vrouw.
Een leuke bijkomstigheid was dat
mijn vader ook nog bij haar op de
bewaarschool was geweest. Dat
schooltje was, als ik het mij goed
herinner uit de verhalen van mijn
vader, op de Noordsingel.
Vanuit de speelzaal van mijn
schooltje kwam je in de tuin
waar een grote zandbak was met
houten schepjes, emmertjes en
kruiwagentjes. Schreeuwen en
gillen was er niet bij; dan kreeg
je straf en mocht je niet meer
meespelen.
De ‘grote school’
Daarna kwam de tijd voor de
grote school, zoals we dat toen
zeiden. Het werd een meisjes-

school in de Ackersdijkstraat.
Eigenlijk waren het twee scholen
in één gebouw. De benedenschool
van juffrouw Kraayenbrink en
de bovenschool, waar ik op ging,
van juffrouw van der Hoeven.
Die eerste schooldag zal ik nooit
vergeten, ik was ’s morgens blijmoedig naar school gebracht, een
nieuwe schooltas in mijn hand
met daarin een sponzendoos,
inktlap en een schooletui. De
juffrouw, in het zwart gekleed en
een knotje in het haar, was nogal
streng. Die eerste morgen kreeg
ik al een standje, mijn potloden
waren niet scherp genoeg gepunt,
met als gevolg dat ik ’s middags aankondigde niet meer naar
school te gaan. Ik had natuurlijk
niks te willen en werd ’s middags
weer netjes afgeleverd, tot bovenaan de trap. Mijn moeder wilde
juist naar huis gaan toen ze mij
nog net kon opvangen, ik sprong
pardoes van de trap. De school

ben ik verder redelijk goed doorgekomen, heb er veel geleerd, het
was een heel goede school.
Naaien en koken
Na de lagere school kwam de
Industrieschool in de Bloklandstraat. Ik was een meisje, dus
moest leren naaien, koken en nog
zo het een en ander. Nou was er
in de oorlog weinig te koken en
wat het naaien betreft moesten we
een onderbroek maken van papier. Daar kwam bij mij helemaal
niets van terecht. Het enige vak
waar ik goede cijfers voor kreeg
was AVO (Algemeen Vormend

Onderwijs). De leraar was de heer
Lanser waar ik in stilte verliefd
op was. O,ja knoopsgaten heb ik
ook goed leren maken, dat was
namelijk het strafwerk dat ik
regelmatig kreeg toebedeeld. Ik
had op school twee boezemvriendinnen; Adrie van Helden uit de
Verbraakstraat en Willy van der
Weyden, uit de Willebrordusstraat. Ik hoop dat het goed met
ze gaat, ik ben ze door de jaren
uit het oog verloren.

mershoek, waar ik met 48 jaar
naar toe ben gegaan. Eindelijk
was ik op mijn plaats en kon ik
leren wat ik altijd al had gewild.
Ik heb goede herinneringen aan
Fred Lodder, leraar Nederlands,
ik heb veel van hem geleerd. Ook
de andere leraren en leraressen
waren erg goed. Zo heb ik talen
geleerd en ook geschiedenis, een
van mijn vele hobby´s, en kwam
uiteindelijk alles op zijn plaats.
Wil Ketting van Zijl

Moedermavo
Mijn allerleukste schooltijd was
op de Moedermavo, op de Beu-
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Uitstel
Uit onderzoek is gebleken dat
vooral veel 65-plussers in aanmerking komen voor een teruggaaf van
belasting. Het is namelijk zo dat
een aantal kosten als buitengewone
uitgaven van hun inkomen mag
worden afgetrokken als ze hoger
zijn dan een bepaalde drempel
die bij 65-plussers met weinig
pensioen laag is. De (aanvullende)

loonhefﬁng of de maandelijkse
inhoudingen op uitkeringen en
pensioenen – kan het lonen om na
te gaan of men nog teveel betaalde
belastingen kan terugvragen. Wil
men per se een papieren aangifteformulier invullen dan kan men dat
opvragen bij de Belastingdienst.

Fiscoop verzorgt uw
belastingaangifte
deskundig, snel en
tegen een laag tarief

Belastinghulp
voor iedereen!

bijzondere beleggingen en ﬂink
vermogen, of bij ingewikkelde
echtscheidingsconstructies, dan is
het raadzaam specialisten te raadplegen. Er zijn in Rotterdam vele
administratie- of boekhoudkantoren
en ﬁscale adviesbureaus die op
commerciële basis voor uiteenlopende tarieven de aangiften doen.
Voor uw keuze daarin verwijzen
wij u naar de advertenties in De
Oud Rotterdammer.
De mensen met verplichte aangifte
zijn door de Belastingdienst uitgenodigd dat te doen vóór 1 april.
Overigens is het heel eenvoudig
uitstel te bedingen tot 1 juli. Voor
degenen die niet verplicht zijn
aangifte te doen – vaak kan in die
gevallen worden volstaan met de

www.ﬁscoop.nl - info@ﬁscoop.nl
Wevershoekstraat 582c,
3083 CZ Rotterdam, tel. 010-2907307

Toch zullen er onder de oudere
Rotterdammers velen zijn die helemaal geen pc in huis hebben of
daarmee kunnen omgaan. Zij zijn
aangewezen op de (gratis) hulp van
familieleden, kennissen, ouderenbonden, vakbonden en vrijwilligers
in zorgcentra. Ook kan men zich
wenden tot de belastingadviesbureaus, maar dan moet men wel
betalen.
Als men geen ingewikkelde belastingzaken heeft, bijvoorbeeld een
jaaropgave van de inkomsten en
alleen maar aftrek van hypotheekrente, dan is het voor de helpers
een vrij eenvoudige zaak.
Gaat het wat verder, bijvoorbeeld bij kleine zelfstandigen, bij
bezit van ander onroerend goed,

In de komende weken staan weer veel mensen voor de taak aangifte te doen voor de inkomstenbelasting 2005. Voor sommigen is dat een heidens karwei. Zij hebben vaak hulp
nodig. Voor degenen die met een computer en internet kunnen omgaan en geen ingewikkelde ﬁscale aftrekposten hebben, is het thans echter een ﬂuitje van een cent. In vergelijking met de vroeger in te vullen, vaak onbegrijpelijke, papieren aangifteformulieren
spreekt de elektronische aangifte voor zich en is er een grote mate van zelfcontrole.

CNV: leden kunnen op werkdagen een afspraak maken op
0182 321404.
De ouderenbonden ANBO,
Unie KBO en PCOB hebben in

O

Vragen stellen aan de Belastingdienst op 0800 – 0543.

Informatie over gratis belastinghulp:
O FNV Rotterdam. De leden moeten daarvoor contact opnemen
met hun eigen vakbond. In de
omliggende gemeenten verzorgen de plaatselijke vertegenwoordigers van de FNV vaak
deze service.
O

samenwerking met de belastingdienst bijna 1000 belastinginvullers opgeleid. Leden
die hulp willen, kunnen contact
opnemen met het gezamenlijke
landelijk servicenummer van de
ouderenbonden op werkdagen
tussen 09.30 en 12.30 uur, tel.
0900 - 8212183 (0,10 cent per
minuut).

ouderenkorting speelt hierbij
ook een rol. Of het nu gaat om
een nieuwe bril, tandprothese of
medicijnen, alle uitgaven die u doet
ten behoeve van gezondheid en niet
betaald worden door het ziekenfonds of de ziektekostenverzekering kunnen worden opgevoerd
als buitengewone (persoonlijke)
uitgaven.
O
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Veel ouderen laten
belastingteruggave zitten

Helpers staan klaar voor belastingaangifte 2005
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Net zoals voor mensen jonger dan 65
jaar geldt voor u en uw vrouw een
hefﬁngsvrij vermogen in 2005 van
€19.522 voor ieder. Afhankelijk van
uw inkomen kunnen u en uw vrouw
ook nog in aanmerking komen voor
een extra vrijstelling, de zogenoemde
ouderentoeslag. Als het jaarinkomen
per persoon niet meer bedraagt dan
€13.207 (dat is dus in uw geval
AOW en pensioen) dan krijgt u nog
een ouderentoeslag van €25.842.
Dat levert mogelijk u en uw vrouw
in box 3 een belastingvoordeel op
van 309 euro per persoon. Ligt het
jaarinkomen tussen de €13.207 en
€18.373 dan is deze ouderentoeslag
€18.737 (belastingvoordeel: €155).
Met een inkomen boven de €18.737
is er geen ouderentoeslag meer.

Heffingsvrij vermogen bij
flink bezit
Mijn vrouw en ik hebben inmiddels
de respectabele leeftijd van 65 jaar
bereikt. We bezitten samen ongeveer
100.000 euro aan spaargeld en ander
vermogen, waarbij we de overwaarde van het huis buiten beschouwing
hebben gelaten. Hoeveel van dat
vermogen is vrijgesteld van vermogensrendementshefﬁng in box 3?

Voor de waardering van de vordering
op de langstlevende ouder wordt
er vanuit gegaan dat uw ouder het
vruchtgebruik heeft van de vordering. U hoeft over de vordering geen
inkomstenbelasting (in box 3) te
betalen. De langstlevende ouder mag
ook over de vordering geen schuld in
aanmerking nemen.

Vordering op
langstlevende ouder
Mijn erfenis is een vordering op mijn
moeder als langstlevende ouder.
Die vordering wordt pas uitbetaald
bij haar overlijden. Moet ik over de
vordering inkomstenbelasting gaan
betalen?
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Vinckenbrinckenstraat 251,
3066 PP Rotterdam, 010-433 42 87
www.cmtadmin.nl, info@cmtadmin.nl

Tarief Aangifte Inkomstenbelastingen vanaf €40,- per aangifte

Informatie over tarieven is telefonisch of via e-mail op te vragen.

Ook voor particulieren

en belastingzaken

Voor al uw administraties

CMT

Te duur
Fiscoop doet voor zijn klanten voor
slechts €24,95 aangifte inkomstenbelasting als het inkomen lager
is dan €30.000 voor een alleenstaande en €45.000 voor partners.
Bij Fiscoop betaalt men ook
nooit meer dan men aan belasting
terugkrijgt. Men loopt dus geen
risico om het door dit commercieel
bureau te laten uitrekenen.
Beijer: “De grote belastingadvieskantoren zijn te duur. Dat geldt
voor zowel particulieren als kleine
ondernemers. Onze visie is dat
hulp bij het invullen van een belastingaangifte of een persoonlijk
belastingadvies toegankelijk moet
zijn voor iedereen.”

Administratie &
Advieskantoor

”Aangifte doen loont’’, aldus
Beijer, die zijn bureau een ‘ﬁscale
priceﬁghter’ noemt. “Vandaag had
ik bijvoorbeeld een klant, een man
van 83, gezond en sterk van lijf en
leden. Hij had alleen aow en een
klein abp pensioen. Belastingaangifte deed hij niet. We hebben niets
af te trekken, we zijn nooit ziek, zei
hij. Ja, er was een bril. Ik rekende
zijn inkomen voor 2005 uit: teruggave ruim 500 euro. Alleen maar
door verzekeringspremies en de
vaste aftrek voor ouderen. Ik deed
2004, 2003 en 2002 en het resultaat
was dat hij ruim 2200 euro kon
terugvorderen van de staat der Nederlanden. En hij was niet de eerste
deze week. Er zijn zoveel ouderen
die in deze situatie zijn. Maar hoe
bereik je ze? Dat is de kwestie.”

Hans Beijer van het ﬁscaal adviesbureau Fiscoop heeft
ook de ervaring dat veel ouderen en chronisch zieken
geld laten liggen.

Aangifte
doen loont
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Een lagere voorlopige teruggave kunt

Minder hypotheekrente
Ik heb mijn huis per 1 juli verkocht.
Hierdoor betaal ik dit jaar veel
minder hypotheekrente. Ik wil graag
een lagere voorlopige teruggave
aanvragen. Kan dat?

Loonbelasting moet worden ingehouden als u in dienstbetrekking bent bij
een werkgever. Als u voor meerdere
opdrachtgevers werkt, kunt u worden
aangemerkt als zelfstandige, of als
de zaken van een grotere omvang
zijn, als ondernemer. Dit hangt onder
andere af van de tijd die u aan uw
werkzaamheden besteedt, of u vrij
bent in de wijze waarop u de werkzaamheden uitvoert en het aantal
opdrachtgevers waarvoor u werkzaam bent. Om de situatie tussen opdrachtgever en uzelf duidelijk vast te
stellen kunt u bij de belastingdienst
een verklaring arbeidsrelatie (VAR)
aanvragen. Uit deze verklaring blijkt
of u als zelfstandige kunt worden
aangemerkt. De verklaring maakt het
mogelijk, dat de opdrachtgever geen
loonbelasting zal hoeven inhouden.

Verdiensten bij pensioen
Ik ben vorige maand met pensioen
gegaan. Nu wil ik graag toch nog
enige werkzaamheden verrichten
voor verschillende opdrachtgevers. Moeten zij dan loonbelasting
inhouden?

Vrijstellingen zijn er onder meer ook
nog voor spaarloon, ‘groene’ en sociaal-ethische beleggingen, aandelen
in bepaalde participatiemaatschappijen en bij investeringen in bos- en
natuurterreinen. Terugkomend op
uw vraag en ervan uitgaand dat u
en uw vrouw boven de AOW geen
hoge pensioenen hebben, is bijna de
gehele 100.000 euro (gemiddeld in
2005) aan spaargeld en vermogen
hefﬁngsvrij in box 3!

(De meeste antwoorden op deze vragen zijn samengesteld door ﬁscaal
adviesbureau Fiscoop in Rotterdam)

Voor een motor van de zaak geldt
geen bijtelling. Alle kosten kunt u
zakelijk nemen. U moet wel opletten
dat u het aantal privé-kilometers
goed bijhoudt. Immers de inspecteur
zou zich op het standpunt kunnen
stellen dat u kilometers privé rijdt
en dan alsnog een bijtelling wegens
privé-gebruik overwegen.

Bijtelling voor zakelijke
motorfiets
Ik heb een kleine onderneming. Ik
rijd zakelijk een motorﬁets die ik na
mijn vut voor mijn zaak heb gekocht.
Moet ik nu ook een privé-bijtelling
doen zoals met de zakelijke auto?

Kosten voor een dieet zijn uitsluitend
aftrekbaar als het is opgenomen in de
tabel dieetkosten. Andere dieetkosten
zijn niet aftrekbaar.

Kosten voor een zwaar dieet
Ik ben in 2005 35 kilo afgevallen
doordat ik een dieet bij een gewichtskliniek in Rotterdam heb gevolgd. Ik
moest afvallen, omdat mijn gezondheid achteruit ging door mijn zware
overgewicht. Mag ik de kosten voor
dit dieet onder de buitengewone
uitgaven in aftrek brengen?

u alleen verkrijgen door een nieuw
formulier voorlopige teruggave in te
vullen. Hierin neemt u op het nieuwe
lagere bedrag dat u aan hypotheekrente verwacht te betalen. Het is ook
mogelijk uw voorlopige teruggave te
laten intrekken bij de belastingdienst.
Het is niet mogelijk op een andere
wijze een lagere voorlopige teruggave te krijgen.

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’.
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Leren meubels spuiten

Dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte

U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het

090106

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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.

kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

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!

ECONOLOGISCH DE BESTE ®

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

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

’n Klikgebit? Dat zit!
(vast & zeker!)

Deelbaar en verrijdbaar....

Onze vakkundige
medewerkers
heten u van
harte welkom.
GEEN
AANBETALING

Regiodealer

MAATWERK IN Erkend lid Centrale
MATRASADVIES Branchevereniging Wonen

GRATIS MONTAGE
&
BEZORGING

Wie kiest voor een klikgebit, kiest een oplossing die net zo
goed aanvoelt als het eigen gebit! Het klikgebit klikt vast op
kunstwortels die een erkend implantoloog op maat in het
kaakbeen aanbrengt. U bent verzekerd van een moderne,
betrouwbare oplossing. U durft weer voluit te lachen, en
kunt probleemloos eten en
in een appel bijten.

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

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9 -17 uur

Swanlaweg 6-8
Tel. 0180 - 328231

Tel. 010 - 216 2258 www.fairdent.nl
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Zevenhuizen:

Krimpen (2 min. vanaf de Algerabrug):

Tiendweg 45a
Tel. 0180 - 512253

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

Dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte ook op www.droomvluchtslaapcomfort.nl
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Wolter de Waard
huisarts

De pil steekt van wal

Poliklinisch
De ziekenhuizen die nu gebouwd worden verschillen
nogal van wat we gewend waren. Vroeger draaide het
vooral om de behandeling tijdens opname, terwijl tegenwoordig meer poliklinisch wordt behandeld. Daarom
wordt bij het ontwerp van een ziekenhuis meer ruimte
gegeven aan de polikliniek dan aan het beddenhuis.
Ook de bereiding van maaltijden
wordt vaak uitbesteed. Hiermee
kan men meer aan de wensen
van de cliënt tegemoet komen en
bespaart men ruimte. Een keuken
is dan alleen nog nodig voor lunch
en ontbijt.
Een ziekenhuisbed is duur en er
wordt niet veel winst op gemaakt.
Een ziekenhuis verdient aan de
polikliniek, de röntgenafdeling, de
operatiekamer en aan de verloskunde.
Door nieuwe behandelmethodes is
de opnameduur bekort en kan er
ook veel in dagbehandeling worden gedaan. Van de mensen die nu
nog lang in het ziekenhuis liggen
zou een groot deel eigenlijk in een
verpleeghuis moeten liggen. Door
gebrek aan verpleeghuisbedden
lukt dat vaak niet.

Tot de tachtiger jaren van
de vorige eeuw was drie weken
opname geen uitzondering. Ik
kan me nog goed herinneren uit
mijn tijd als co-assistent in het
Bergwegziekenhuis dat de assistent in opleiding van zijn baas de
opdracht kreeg om meer patiënten
op te nemen wegens te veel lege
bedden. Niet veel later tijdens
mijn co-assistentschap chirurgie
in hetzelfde ziekenhuis zag ik
dat afdelingen werden gesloten.
Dit gebeurde door ingrijpen van
de politiek. Als patiënt word je
ontslagen zodra je bent behandeld.
Dat is op zich een goede zaak.
Vaak is het zo dat patiënten nog
verzorging en controle nodig
hebben. Complicaties kunnen zo
pas na ontslag hun uitwerking
hebben.Sommige ziekenhuizen

hebben zelf een verpleegafdeling waar patiënten verblijven
wachtend op verpleeghuisopname.
Hun medische voorgeschiedenis
is dan bekend bij de behandelend
arts. Lukt overplaatsing naar het
verpleeghuis direct na behandeling dan gaat er altijd een medisch
dossier mee. Gaat men terug naar
huis dan ontbreekt dit soms. Kennelijk worden patiënten die van
het ziekenhuis naar huis gaan dan
als minder risicovol beschouwd.
In een zorghotel kunnen behandelde patiënten worden verpleegd
die nog zoveel zorg nodig hebben
dat ze nog niet naar huis toe kunnen. Een zorghotel kan veel van
de problemen opvangen. Patiënten die geen intensieve controle
meer behoeven, maar die nog niet
zelfstandig kunnen functioneren,
kunnen daar tijdelijk worden
verzorgd. Uiteraard mag medische
deskundigheid daar niet ontbreken
en dienen er goede afspraken te
worden gemaakt met de behandelend arts.

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

Senioren praten met de politiek

Verkiezingsdebat over ouderenbeleid in het Bibliotheektheater
In maart worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Rotterdam kent vele politieke partijen. Hoe denken deze partijen over ouderenbeleid?
Op woensdag 1 maart organiseert Pluspunt in het Bibliotheektheater een themabijeenkomst over de gemeentepolitiek. Tijdens deze bijeenkomst kunnen senioren de
Rotterdamse politici aan de tand voelen over wat er in hun
programma staat over ouderenbeleid. En ze kunnen met
de politici debatteren over verschillende thema’s die van
belang zijn voor ouderen.
De presentatie is in handen van
Gerard Smulders van de gemeente
Rotterdam.
programma
10.00-11.00 uur - thema: wonen en
armoede
11.30-12.30 uur - thema: welzijn en
gezondheid
panel
GroenLinks, lijsttrekker Orhan Kaya
VVD
D66, kandidaat-raadslid Mark Roels
ChristenUnie/SGP, lijsttrekker Remco
Oosterhoff
Stadspartij, lijsttrekker Beatrijs Tolk
PvdA
Leefbaar Rotterdam, raadslid Willem

de Waal
CDA Charlois, lijsttrekker Lionel
Martijn
SP
IBP
Het verkiezingsdebat wordt georganiseerd door Pluspunt in samenwerking
met LOKAAL, de Centrale Bibliotheek en het Bibliotheektheater.
Datum: woensdag 1 maart 2006
Plaats: Bibliotheektheater, Hoogstraat
110, Rotterdam
Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf
9.30 uur
Entree: gratis
Informatie en opgave: 010 - 467 17
11 of info@pluspuntrotterdam.nl

Beschuit met spruitjes

Over de Goudse Rijweg
Kort geleden hoorde ik een gesprek tussen twee
mannen van, ik schat, halverwege de zestig jaar oud,
zittend op een bankje bij een ziekenhuis op Zuid. Het
bleken broers te zijn, die ongeveer een jaar in leeftijd
verschilden. Zij hadden hun jeugd doorgebracht in de
Goudsebuurt van Crooswijk en woonden, net na 1945,
in de Dirk Smitsstraat, nabij de Crooswijkseweg.
Het bleek dat de broers de oude
Goudse Rijweg op hun duimpje
kenden, want elke dag moesten
zij via deze weg naar de Wollefoppenstraat in Kralingen, waar
hun lagere Vredenoordschool
gevestigd was.
De een had het over de chocoladedamp van Jamin in de
buurt van de Generaal van der
Heijdenstraat en de ander bracht
altijd de verzamelde oude kranten naar oud papierhandel Bal,

pagina 11

daar tegenover. Ook bij beide
winkelpanden op de hoek van
de Hugo de Grootstraat werd
even stil gestaan. Eerst staren
naar de feestneuzen en maskers
van pretwinkel Moret, dan
aan de andere zijde de heilige
beeldenwinkel. Even verderop
was het Stadstimmerhuis met de
grote personeelskantine, waar
op zondag kerkdiensten werden
gehouden, waarbij met een soort
ﬁetspomp het kerkorgeltje werd

belucht. De Veemarkt was
op zich al een belevenis met
het handjeklap en het drijven
van de koeien en schapen. Op
woens- en donderdag, wanneer
er geen veemarkt was, werden
de hallen gebruikt voor een veiling van tweedehands auto’s.
Straf
Bij de Boezemsingel aangekomen werden de broers stil bij
het aanzien van de prachtige
Koninginnekerk, die in 1972
werd afgebroken. Het verblijf
op de christelijke Vredenoordschool bleek een hel te zijn,
waar je voor ieder wissewasje
straf kreeg. Toen de broers
in 1950 in de 2e en 3e klas
vertoefden, mocht de oudste
broer tijdens zangles een liedje
voordragen. Spontaan begon hij
een vies straatliedje te zingen,
waarna drie dagen lang de
afdruk van de hand van meester
Kooyman in zijn gezicht te zien
was. Zo kwamen de broertjes
op de lagere Willem de Zwijgerschool aan de Vondelweg
terecht en kwam er een einde
aan hun dagelijkse tocht op de
Goudse Rijweg.
L. v. Vreewijk

- Goudse Rijweg in 1970 (verz. L. v. Vreewijk) -

Een tentoonstelling voor
kinderen van 6 tot 96 jaar
Alle helden en gewone mensen uit de geschiedenis hebben
één ding gemeen: ze zijn ooit kind geweest. Museum Het
Schielandshuis duikt van 21 februari 2006 tot en met 7 januari 2007 in de kleurrijke cultuurgeschiedenis van de kinderwereld met de tentoonstelling ‘Beschuit met spruitjes’.
Felgekleurde, oversized installaties met allerlei speelgoed,
kleding en andere kinderspullen laten zien hoe de kindertijd
is veranderd en wat hetzelfde is gebleven. Daarnaast tonen
schilderijen, siertegels en andere kunstvoorwerpen de kinderjaren ook door de ogen van volwassenen. Een tentoonstelling vol verwondering en nostalgie voor jong en oud.
Een kinderleven speelt zich in steeds
grotere cirkels af. Stapje voor stapje
wordt niet alleen het kind zelf, maar
ook zijn wereld groter. Vanuit de wieg
en de eigen kamer wordt eerst het
huis veroverd en vervolgens de straat.
Met vakken als aardrijkskunde en
geschiedenis gaat de belevingswereld
later de hele planeet omvatten. Voor
Beschuit met spruitjes zijn de stijlkamers van Museum Het Schielandshuis
daarom ‘op de groei’ ingericht: van
de babykamer komt de bezoeker in de
woonkamer en van de kinderkamer op
het trapveldje.
Gouden rammelaar
De bezoeker komt op zijn tocht door
de kindertijd van alles tegen. Een
middeleeuwse bijtstift en een achttiende-eeuwse gouden rammelaar
liggen naast een moderne fopspeen.
Verbazing over onbekende voorwerpen strijdt om voorrang met nostalgie

over spullen uit de eigen jeugd. Antieke luiers, trekbeesten, kinderkleding, de complete uitzet van diverse
poppengezinnen en allerlei constructiespeelgoed van blokkendozen tot
Lego: alles heeft een eigen verhaal.
Naar school
Als aanvulling op ‘Beschuit met
spruitjes’ toont de Atlas Van Stolk
in de expositie ‘Het kind gaat naar
school’ prenten en tekeningen over de
schooltijd in Nederland. De tentoonstelling sluit bovendien aan bij het
thema ‘Van kind tot burger’ voor
het Centrale Examen Geschiedenis
HAVO en VWO in 2006 en 2007. Het
harde leven van leerlingen én leraren,
de ontwikkeling van het bekende
leesplankje en de politieke strijd rond
het onderwijs komen tot leven in
prenten uit de afgelopen 400 jaar.
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Tegen inlevering van deze bon:

FordKa Champion
Nu tijdelijk € 8.995,-

Kofﬁe voor 1,25
per twee personen

BRASSERIE ZEPPELIN

Champion voordeel:
€ 400,-

Tegen over Grando Keukens

Watermanweg 3, 3067 GA Rotterdam
Tel. 010 4202838
info@brasseriezeppelin.nl

www.ford.nl

■ ABS ■ Airbag ■ Stuurbekrachtiging ■ Getint glas
■ Radio ■ 13" stalen velgen met sierdeksels
FordRotterdam
Laat u niet lopen

Locatie Rotterdam Noord

Koperstraat 15

Rotterdam (Prins Alexander)

Locatie Rotterdam Zuid

Laagjes 4

Rotterdam (Groot-IJsselmonde) (010) 492 77 77

Locatie Capelle a/d IJssel

Schermerhoek 523

Capelle a/d IJssel

(010) 264 06 66

w w w.fordrotterdam.nl

Locatie Spijkenisse

Boyleweg 4

Spijkenisse

(0181) 60 18 88

Tot spoedig
Kijk ook eens op www.vkbgroep.nl

Kennis en ervaring van
de oudere werknemer...

dat is onze inzet

(010) 207 07 07

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

50+ Prive Pakket !
- woonhuisverzekering
- inboedelverzekering
- autoverzekering
- reisverzekering
- caravanverzekering
- aansprakelijkheidsverzekering
- ongevallenverzekering
- rechtsbijstandverzekering

Kom langs of vraag een offerte aan
Waar krijgt u momenteel nog een vakkundig advies?

Slepersvest 5-7 • 3011 MK Rotterdam
Tel.: 010 404 61 81 • 010 433 42 96
e-mail: 55plus.uitzendbureau@worldonline.nl
www.55plus-uitzendbureau.nl

Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

Al uw verzekeringen onder 1 dak
tegen een gunstige premie
Filosofentuin 1 - 2908 XA - Capelle a/d IJssel - tel: 010 4581616 - fax: 010 4581711
Internet: www.nvo-verzekeringen.nl - e-mail: info@nvo-verzekeringen.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

Kunststof kozijnen op maat
De kunststof kozijnen van Z-window zijn niet alleen erg

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

Je eigen stijl,
vast en zeker
Z-window

praktisch, maar ook prachtig om te zien. Door de ruime
keus in uitvoeringen en kleurstellingen is er altijd een
kozijn te vinden dat past bij uw stijl. De onderhoudsarme
kozijnen zijn van zeer hoge kwaliteit en voldoen aan de
eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Bovendien
biedt Z-window u met het unieke Z-window Waarborgfonds 100% aanbetalings-, opleverings-, en 10 jaar
herstelgarantie. Zo bent u altijd zeker van uw zaak.

Uw geselecteerde dealer:

Binneweg Kozijnen
Aelbrechtskade 122, 3023 JE Rotterdam
Telefoon 010-4776660
Openingstijden showroom:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

B e z o e k o n z e s h o w r o o m o f k i j k o p w w w. z- w i n d o w. n l

Oude Boeken Rotterdam
www.huurmanscoop.nl
www.lansingh.net
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Stoker op de Duitschland
Direct na de oorlog was er in mijn vak geen werk. Van een kennis hoorde ik dat er (op de
bootjes) de sleepdienst genoeg werk was. Ik kon de volgende morgen om zes uur gelijk
beginnen, als stoker op de Duitschland. De machinist was meester Duif. Op zijn vraag of ik
kon stoken zei ik eerlijk dat ik er geen barst van kon. “Als je wil werken zal ik het je leren”,
zei hij en dat heeft hij gedaan.
Vanuit Amerika kwamen de Lybertyschepen naar ons land met vracht.
Dat waren schepen die in de oorlog
in serie waren gebouwd. Een soort
eenheidsworst. Die Amerikanen
waren net na de oorlog nog zo fel als
wat, waar het Duitsland betrof.
Het was ons werk de schepen die
binnenkwamen naar hun bestemming te slepen. De kapitein toeterde
naar de machinekamer; ‘Binnenkomer voor de Maashaven, meester’.
We moesten dan het schip tegemoet
varen, de tros vastmaken en slepen.
Toen we bij het schip kwamen,
stuurde de loods van het schip ons

weg. De kapitein van het zeeschip
had tegen de loods gezegd; “Wij
hebben vijf jaar tegen de Duitsers
gevochten en nu zal ik door de
Duitschland naar binnen gesleept
worden, dat nooit. Weg die boot.”
Drama
Toen we terug voeren naar de Willemskade (daar lagen alle boten van
Piet Smit), stond de schilder al klaar
om de naam over te schilderen en de
boot is verder door het water gegaan
als Denemarken.
Het is misschien wel eens opgevallen dat de achterste sleepboot soms
dwars achter het zeeschip meevaart.

Meester Duif stuurde me dan altijd
naar het dek. “Je weet maar nooit
wat er gebeurt”, zei hij dan. “Het
schip is niet zo stabiel en als het
omslaat ben jij tenminste boven.”
Omdat ik het stokerswerk wel leuk
vond en het nogal aardig scheen te
doen, kwam de walmachinist me
vertellen dat ik overgeplaatst werd
naar het paradepaardje van Piet
Smit, de Siberië.
Veertien dagen later werd de
Denemarken omver getrokken in
de Merwehaven en is Meester Duif
verdronken.

In het spionnetje
Aan het einde van de jaren 50 in de vorige eeuw, verhuisde ik in m’n eentje naar Sydney
in Australië. Al na een week miste ik mijn Rotterdam bijzonder, ondanks het (bijna) altijd
mooie weer, de zonnige stranden én het voortreffelijke Fosterbier. Alleen dat je dat bier
bij een schenktemperatuur van 1 graad Celcius moest drinken, heeft me wat gewenningsuurtjes gekost.
Het contact met Nederland én met
Rotterdam onderhield ik met een
bakelieten ‘draagbare’ Philipsradio (met batterijen zeulde je
zo’n acht kilo mee) en via een
zee-abonnement op de Rotterdamse editie van Het Vrije Volk.
Dit abonnement betekende, dat
ik eens in de veertien dagen
12 kranten in m’n brievenbus
aantrof; kranten die zes tot acht
weken oud waren.

Maar onder het motto “Nieuws
is nieuws, als je er eerder nog
niet van gehoord hebt”, amuseerde ik me prima met de Rotterdamse artikeltjes. Ik smulde van
Pieter Spreeuw op z’n troffel
en stuurde soms nog een reactie
in op een twee maanden oude
rubriek.
Ik fantaseerde vaak over een
mogelijkheid foto’s, verhalen,
ﬁlms e.d. binnen enkele uren of
minuten naar ‘huis’ te kunnen
sturen, maar de snelste manier
om iets kwijt te kunnen was een
(vooraf aangevraagd) telefoongesprek, tegen zo’n 1,50

Australische pond/minuut. En dat
was in 1959 zo’n 11,60 ouderwetse guldens.
Nu bel ik simpelweg voor 4
Eurocent per minuut naar alle bekende windstreken in de wereld.
Verhalen vertellen of foto’s laten
zien aan mensen aan de andere
kant van de wereld, is een kwestie
van een muisklik bij het computertoetsenbord.
Internet
Mijn spionnetje in huis is een
prachtig 19”-LCD kleurenscherm.
Dat scherm is verbonden met
een computer en de computer
heeft een Internetaansluiting. Er
wordt vaak gezegd, dat Internet
moeilijk is, maar als het voor
mij als 68-jarige geen geheimen
heeft, waarom dan wel voor die
vele andere 55-plussers. Als je de
magnetron of de wasautomaat kan
bedienen (en dan praat ik nu niet
eens over de TV-afstandsbediening), kan je ook met een computer met Internet uit de voeten.
Ex-Rotterdammers in alle uithoeken van de wereld, blijven met
websites als http://dit.is/rotjeknor,

door Aad van der Struijs

http://www.rotterdam010.nl en
http://www.rotterdammers.nl op
de hoogte van het wel en wee in
Rotterdam. Er bestaat nog een site
over/van Rotterdam, maar de makers daarvan gaan wat ruimhartig
om met bezoekersaantallen én
met het fotomateriaal van derden,
dat zij op Internet aantreffen.

Rotterdam toen en nu
(http://www.rotterdam010.nl) is
een site van de op Zuid wonende
Henny Schoonewil. Hij volgt
grote en kleine actuele gebeurtenissen in Rotterdam op de voet
en is daar dan ook bij om foto’s
te maken. Zuid heeft niet echt z’n
voorkeur, maar ’t kan zo uitkomen dat hij ‘de overkant’ even
vergeet.
Vader en zoon Den Ouden in

Eindhoven zijn dan wel naar
het Brabantse land verhuisd,
maar zij verloochenen niet dat
ze Rotterdammers zijn. Zij zijn
niet echt actueel, maar wat zij
op http://www.rotterdammers.nl
presenteren, is een griffel met
lei, een bank vooruit én een zoen
van de juffrouw waard. Prachtige
foto’s van Rotterdam tussen 1930
en 2000 komen je tegemoet, als je
je op deze site waagt. ’t Is typisch
zo’n site, waar je niet ’s avonds
om 9 uur ‘even’ naar moet gaan
kijken, want als je dat doet, hoor
je de eerste trams ’s morgens door
Rotterdam rijden.
Rotterdam in Beeld
Onder deze naam breng ik al
vanaf 1995 een website over
Rotterdam op het Internet
(http://dit.is/rotjeknor). Als maker
van die site én als Spionneur kan
ik natuurlijk niet lovend over de
site mededelingen doen. Het beste
is, dat u zelf eens gaat kijken.

Wat op Rotterdam in Beeld niet
vergeten mag worden is om het
Gastenboek eens door te snuffelen. Ex-Rotterdammers die al
meer dan een halve eeuw geleden
geëmigreerd zijn, laten vaak in
prachtig fonetisch geschreven
Rotterdams hun mening horen. Als Feyenoord gewonnen
heeft, is het een geëmigreerde
in Pennsylvania, die als eerste
z’n jubelzang laat ‘horen’ in het
Gastenboek.
Wat Internet kan betekenen voor
familie hier en (klein)kinderen
aan de andere kant van de wereld,
is een verhaal apart. Via Internet
gratis naar een andere Internetgebruiker bellen, is een doodgewone zaak. Informeer eens bij
een thuiszorginstantie of bij een
hulporganisatie waar speciale 65+
Internetcursussen te vinden zijn.
Uw spionnetje is straks net zo
mooi als dat van mij.
Spionneur
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Oproepjes
Beste redactie van “De Oud
Rotterdammer”,
Ik wil u eerst complimenteren met uw krant.
Erg leuk om verhalen en foto’s te zien,
waarin je vaak iets herkent uit je eigen jeugd.
Soms ook dingen die al lang in het geheugen
waren weggezakt en dan is de herkenning
des te leuker. Dat deze krant maar lang moge
bestaan! (er gaat ook altijd een exemplaar
naar familie in Nieuw Zeeland)
Naar aanleiding van de raadfoto van 24
januari (het heen- en weerbootje) kwam ik
op het volgende:
Ik heb een foto die dichterbij de mond van
de Rijnhaven is gemaakt, dus zo’n honderd
meter verderop.
Deze foto is echter aanzienlijk ouder en moet
in het najaar van 1909 óf het voorjaar van
1910 zijn gemaakt.
Op de achtergrond is duidelijk de grote hal
van de N.A.S.M. te zien (NASM: Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart
Maatschappij, de latere Holland Amerika
Lijn). En op de voorgrond vaart een klein
schip de Rijnhaven uit. En om dat schip gaat
het. Het is een zgn. directiebootje, gebouwd
in 1909 door de werf ‘t Kromhout in Amsterdam. Tewatergelaten op 31 juli 1909 en
in november van dat jaar overgedragen aan
de opdrachtgever, de American Petroleum
Company in Rotterdam (het latere Esso).
De boot kreeg de naam MIGNON en was
behalve directieboot ook sleepboot. Ze werd
voornamelijk gebruikt om directieleden en
kantoorpersoneel naar verschillende lokaties
en schepen in de Rotterdamse havens te
vervoeren. Of er ook echt mee is gesleept
valt te betwijfelen, want de Kromhout tweecilinder petroleummotor had een vermogen
van slechts 28 pk. Ze zal wel gebruikt zijn
om schepen een stukje te verhalen.
In 1930 is de boot verkocht aan een rederij
in Grave, waar ze is verbouwd tot sleepboot.
Op de foto ziet u in de mast een wimpel met
daarop de naam MIGNON en op de kop van
de boot is de maatschappijvlag van A.P.C.
te zien. Aan de Wilhelminakade op de achtergrond ligt het passagierschip POTSDAM van
de N.A.S.M. Dat hielp overigens ook al mee
om de foto te plaatsen, want de POTSDAM
is in 1915 naar Zweden verkocht, dus moest
de foto daar voor zijn gemaakt!
Ongetwijfeld zult u zich afvragen wat er met
zoveel informatie nog te vragen valt. Behalve
dat het (nog) niet helemaal duidelijk is, wat
er tussen 1930 en 1975 met de boot is gebeurd, ben ik juist erg geïnteresseerd in die
“Rotterdamse jaren” tussen 1909 en 1930.
Hoewel het niet aannemelijk is dat de personen op de foto nog zullen leven, zouden
er b.v. wél mensen kunnen zijn die deze foto
ook (her)kennen, of weten van familieleden
die er op hebben gevaren en/of bij de A.P.C.
hebben gewerkt. Kortom, kent iemand deze
boot of iemand die er op heeft gewerkt.
De reden dat ik dat graag wil weten is,
omdat ik sinds 2005 de eigenaar van deze
boot ben en op zoek ben naar de historie.
Overigens is sinds 1980 de thuishaven van
deze boot... Rotterdam!
Ik hoop dat u dit verhaal kunt of wilt plaatsen
in uw blad.

Colofon

met vriendelijke groeten,
Henk Bender
Rotterdam

De bijgevoegde foto is welwillend ter
beschikking gesteld door het Kromhout Museum te Amsterdam en mits de bron wordt
vermeld is er geen bezwaar tegen publicatie
van de foto ( www.machinekamer.nl ).
--------------------------------------------------Vreewijkschool
Klas 5-6 van de Vreewijkschool (19601962) aan de Groene Zoom te Rotterdam organiseert in juni 2006 een klassereünie. Veel
oud-klasgenoten zijn gevonden, maar wij zijn
nog op zoek naar onderstaande personen die
zijn geboren omstreeks 49 - 50:
Tom Albers, Lenie van de Berg, Tineke Bout,
Willy de Jongh, Fred Meijer, Anneke Plaisier,
Gert-Jan Polhuys, Arigje Schulz, Kitty Stok,
Hans van Vliet, Quirien van Walsum en
Nelleke de Wit.

In afwachting op bericht en met vriendelijke
groeten
Marga Schenkel-Heesch
Zomerakker 283
3206TP Spijkenisse
mschenkel42@planet.nl
--------------------------------------------------Korte Hoogstraat
Zijn er lezers die een foto bezitten van de
Korte Hoogstraat, waarop de ingang van
het Toesteiger te zien is? Als u die heeft,
wilt u mij dan bellen op 010-4379695. Ik
wil deze gaarne, tegen betaling natuurlijk,
van u overnemen. Ik hoop op reacties, want
het was een straat waar miljoenen mensen
doorheen liepen.
W. Hoogenboom

Wie kent hen of weet deze personen te
vinden.
Berichten kunnen worden gezonden aan bijgaand emailadres: h.wijnsema@12move.nl
-------------------------------------------------Oproep
Ik ben op zoek naar personen die Rosetta Spreekmeester geb.6-9-1908 hebben
gekend. Zij heeft samen met haar zoontje
Arnold gewoond in de Jan van Avennestraat
38 te Rotterdam. Rond 1935/1943 ongeveer.
Het was een alleenstaande joodse vrouw. In
1943 is Rosetta door de Duitsers vermoord
in Sobibor zij was toen 34 jaar. Haar zoon
Arnold spreekmeester heeft de oorlog
overleefd, maar is inmiddels ook overleden.
Ik zou heel graag in contact willen komen
met mensen die haar hebben gekend. En of
er ook nog iemand is die een foto van haar
heeft mag haar zoon Arnold zijn. Ik zou daar
heel blij mee zijn, omdat ik dierbare herinneringen heb aan haar, ook al omdat ik familie
ben. En niets van haar heb. Ik zou daar heel
erg blij mee zijn.
Graag Uw reactie naar
J.Spreekmeester
Langewelle 97
3075 XV Rotterdam
telefoon nr. 0104197709
e-mailadres .beja1@tiscali.nl

-------------------------------------------------Gezocht
Ik ben op zoek naar Corrie Herwijnen. Zij
woonde aan de West-Varkenoordseweg,
rond 1950. Zij werkte bij de suiker- en
snoepfabriek van Lemco aan de Sluisjesdijk,
waar ik haar heb leren kennen. Wie heeft
haar gekend of kent haar nog?
Reacties gaarne naar 06-51937053.
J.J. v.d. Jagt
--------------------------------------------------Anne Frankgroep
Als 22-jarige werd ik leidster van de gidsenbeweging in Pendrecht, in 1960 een nieuwe
en kinderrijke wijk. Onze groep van de St.
Bavokerk groeide als kool.
De Anne Frankgroep was in Rotterdam een
begrip, er zaten meisjes bij uit heel Rotterdam. Ik was hoofdleidster en soms vraag
ik mij af hoe wij de enorme verantwoording
hebben durven dragen om, zelf nog zo jong,
met vijftig kabouters en vijftig gidsen een
week op kamp te gaan. Maar alles liep goed
en het waren heerlijke kampen.
Ik zou het enig vinden nog eens iets van
oud-leden te vernemen en misschien kunnen
wij wel een reünie organiseren. Laat het
maar weten, ik sta open voor elke suggestie.

--------------------------------------------------Marie van Hemert

Mary-An van Oosteroom
010-4665959

Mijn moeder Marie van Hemert, geboren
1913, kwam uit een gezin van 16 kinderen
(8 broers en 8 zussen, waarvan 1 tweeling)
Op enkele namen na van bovengenoemde
ooms en tantes(voor mij) praat ik over:

-------------------------------------------------Gezocht

mijn moeder Marie (geboren 1913); Wil; Nel;
Henk; Annie; Sjors(?); Freek; Greet; Cor en
Mien(tweeling); Janus; Nico; Frans; Wim.
Ook weet ik dat mijn oma uit Zaltbommel
kwam en de naam Brouwer droeg. Alle
bovengenoemde familieleden zijn inmiddels
overleden, maar waar ik belangstelling voor
heb is hoe uitgebreid de familie wel geworden moet zijn in de vorm van nabestaanden
zoals neven, nichten, achterneven en
-nichten enzovoort.
Het gaat niet eens zozeer over een stamboom of een reünie, maar gewoon nieuwsgierigheid. Je kent dat gevoel misschien wel.
Bent of kent u een van deze bedoelde
mensen, dan zou ik dat graag te weten
komen per brief of eventueel emailtje. Een
persoonlijk berichtje terug kunt u zeker
verwachten.

Oud bewoners en medewerkers van het
Kinderhuis in de Van Speykstraat 149 in
Rotterdam voor een reünie op 4 november
2006.
Voor info en opgave kijk op:
info.kinderhuis.nl of via Google trefwoord
Kinderhuis
Henk van Buren
Schoonhoven
--------------------------------------------------Hofje van Os – Hoelaars
Wil de heer Hoelaars, die eerder reageerde
op een oproep betreffende Hofje van Os
aan de Goudschestraat, contact opnemen
met Hr.Klop 010-4220329 of Hr.Dekkers
010-4613280.

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
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
Rijnwaterweg 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
De dreef 83
’t Kopblok
Riederlaan 200
Konmar
Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit
Zuidplein
Van Rietschoten
Keizerswaard
Shellstation Van der Knaap
Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande
Nesselande
Gemeentearchief
Hofdijk
Archiefwinkel
Coolsingel
VVV-winkel Rotterdam
Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor
Kipstraat 20
Wijkgebouw Pier 80
Rosener Mannstraat 80
Buurthuis Schiemond
Dempostraat
Wijkaanpakw. Schiebroek
Peppelweg 136a
Sigarenwinkel Van Beek
Rododendronplein 5a
Bloemenhuis Otten
Junolaan 38-42
N Z R Noord
Adriaan Kluitstraat 170
Tabac & Gift
Van Beethovensingel 30
De Wilgenkoepel
Wilgenlei 790
Wijkgebouw Rendierhof
Rendierstraat 3
Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
Middenbaan Noord 47
Kantoorboekhandel Voskamp
Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee
Binnenban Hoogvliet
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TANTE POST(BUS)
Geachte redactie,
Van mijn zus in Hellevoetsluis kreeg
ik kortgeleden een paar exemplaren
van jullie hartstikke leuke en interessante krant De Oud Rotterdammer, die
ze bij de Albert Heijn voor me heeft
meegenomen.
Ik kende wel het prachtige tijdschrift
Ons Rotterdam, maar dat kost wel €
14,-- per jaar voor vier bladen. Toch
wel veel voor een AOW-er. Jullie blad
kost niets en ondanks dat er geen mooie
kleurenfoto’s instaan (die maken een
blad nu zo duur), staan er hele leuke
stukjes in o.a. van Gerard Cox. Mijn
vrouw is een echte Rotterdamse en
komt uit het Oude Noorden. Ikzelf
ben helaas geen Rotterdammer van
geboorte, maar heb er toch wel zo’n 30
jaar gewoond en ben er na de verhuizing naar Dordrecht (dit vanwege
woonruimte) nog heel lang, tot aan
mijn pensionering, blijven werken.
Mijn ouders woonden in Hillegersberg
en later in Schiebroek (ik dus ook),
dus daar gaat mijn belangstelling erg
naar uit, hoewel ik de verhalen uit het
Oude Noorden ook prachtig vind, zoals
de Zwart Janstraat en de Noordmolenstraat, daar liggen ook veel voetstappen
van mij.
Ook heel erg leuk zijn de vragen waar
of dit was en dat later de gegeven foto
met de huidige toestand ernaast wordt
geplaatst ter vergelijking.
Met deze krant ben ik hartstikke blij
moet ik eerlijk zeggen. Ook worden er
wel eens echte Rotterdamse uitdrukkingen in vermeld en dat vinden we allebei
prachtig! Blijf daar wel mee doorgaan
hoor !!
Fam. Anceaux, Magnoliastraat 61,
3319 SJ Dordrecht.
----------------------------------------------Japie-Pik-Alles
Gisteren las ik het artikel ‘Japie-pik-alles’ in de uitgave van De Oud Rotterdammer van 24 januari 2006, van Peter
van Zwienen. Japie-pik-alles was mijn
oom. Zijn naam was Jaap van Beek.
Hij was de broer van mijn moeder. Ik
heb met groot genoegen het verhaal
van de heer Van Zwienen gelezen. Het
is voor 100% juist. Mijn oom was een
echte ‘dienstklopper’ en er altijd op uit
iemand te betrappen en een bon uit te

schrijven. Als het moest zelfs aan zijn
eigen familieleden …….
Dick van der Heeden, Dongen, NB.
Geboren op 8 augustus 1946 in de
Frits Ruysstraat 17a in RotterdamKralingen.
----------------------------------------------Japie-Pik-Alles (2)
Japie-Pik-Alles, waar Peter van Zwienen over schrijft was wel een dienstklopper, maar niet de slimste.
Mijn vader verdiende zijn brood met
aardappelen, groente en fruit, die hij
met zijn paard en wagen uitventte. Op
een dag hielp hij enkele klanten in de
Julianalaan, toen het paard (Moor)
een stuk schors van een boom hapte.
Mijn vader zette hem wat verderop,
maar Moor draaide zijn hoofd om en
beet weer een stuk van dezelfde boom.
Kort daarop passeerde Japie, die de
boomschors op de grond zag liggen.
“Dat heeft uw paard zeker gedaan”, zei
hij tegen mijn vader. Maar vader wees
hem erop dat er aan de andere kant
ook een stuk schors van de boom was.
“Mijn paard is toch geen giraffe met
zo’n lange nek dat hij ook aan de andere kant kan komen”, antwoordde hij
onschuldig. “Nee, dat klopt”, zei Japie,
die niet begrijpend zijn weg vervolgde.
Gelukkig maar, want anders was het
een dure grap geweest voor mijn vader.
Mijn schoonvader had ook eens een
geintje met Japie. Hij had een os op stal
staan. Je weet wel, een geknepen stier
(zijn ballen eruit). Japie wilde weten of
die stier wel geregistreerd was. “Dat is
geen stier”, zei mijn schoonvader. Japie
keek eens onder zijn buik en dacht
“D’r hangt toch een pistool?” Een tijdje
later kwam Japie erop terug. “Ik heb
het nagekeken, maar die stier staat niet
geregistreerd.” Waarop mijn schoonvader weer zei, “het ís geen stier.” Japie
snapte het niet en ging maar weg.
Ook de tuinders aan de Kralingse en ’s
Gravenweg namen hem graag in de maling. Als ze Japie zagen komen hielden
ze een bonenstok boven het water alsof
ze aan het vissen waren en dat was
verboden. Als Japie dan tussen de kassen door kwam aandraven en vlakbij
was, zetten ze de stokken weg en daar
stond hij dan voor .., voor joker! Arme
mijnheer Verbeek.
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Zijn vrouw was wijkverpleegster in
Kralingen, zuster Annie. Ze heeft mijn
vader vaak verzorgd nadat hij een
hartinfarct had gehad. Ze was een schat
van een vrouw.
J. Vrooman
-----------------------------------------------Ziekenhuizen
In het nummer van 7 februari schrijft
Wolter de Waard over Rotterdamse ziekenhuizen. Hierbij een kleine aanvulling/correctie betreffende het Diaconessenhuis en het Van Dam Ziekenhuis.
In 1892 werd in Rotterdam het Bethesda Ziekenhuis geopend. Dit ziekenhuis,
gesticht door de Ned. Hervormde Kerk,
lag aan de Oostmaaslaan, beneden
aan de Maasboulevard, in de kruising
met de Honingerdijk. In datzelfde jaar
werd ook het Diaconnessenhuis aan de
Westersingel geopend.
Eind jaren ‘60 van de vorige eeuw
ontstond er een machtsstrijd in het
Diaconessenhuis tussen de medisch
specialisten en het toenmalig bestuur.
De strijd resulteerde in de overgang
van Diaconnessenhuis naar een nieuwe
organisatie, het Van Dam Ziekenhuis.
In deze naam komt de naam van de
zusters Van Dam terug, die ooit de
realisatie van het Diaconessenhuis
mogelijk hebben gemaakt.
Eind jaren ‘70 ontwikkelde de minister
van Volksgezondheid, Til Gardeniers,
een plan voor het reduceren van ziekenhuisbedden. Er moesten in Rotterdam
vier ziekenhuizen gesloten worden,
waarvoor er twee nieuwe buiten de stad
moesten terugkomen.
In 1980 (ik was toen voorzitter van de
ondernemingsraad van het Van Dam
Zhs.) fuseerde het Van Dam met het
Bethesda Ziekenhuis, waaruit het Van
Dam - Bethesda Ziekenhuis aan de
Westersingel ontstond. Het gebouw
van Bethesda was binnen een maand
gesloopt (men was beducht voor
krakers). De plannen voor de bouw van
een ziekenhuis in Capelle a/d IJssel
(het IJsselland Ziekenhuis) en een
ziekenhuis in Spijkenisse (het Ruwaard
van Putten Ziekenhuis) werden ontwikkeld. Gesloten moesten nog worden
het Eudokia Ziekenhuis, het Bergweg
Ziekenhuis en het Van Dam - Bethesda

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

Ziekenhuis.
In 1986 werd begonnen met de bouw
van het RPZ in Spijkenisse, dat werd
geopend op 6 juni 1990. De meeste medewerkers en specialisten van het Van
Dam - Bethesda Zhs. verhuisden mee
naar Spijkenisse, evenals een aantal uit
Bergweg en Eudokia. De gebouwen
aan de Westersingel werden gesloopt,
met uitzondering van de oude zusterﬂat
(die er nog steeds staat). Op deze plek
staat nu Rijndam, de revalidatiekliniek.
Eind jaren ‘80 werden het Bergweg en
Eudokia samengevoegd op de lokatie
Bergweg. In ‘91 of ‘92 werd het IJsselland Ziekenhuis in Capelle geopend,
waarna ook het Bergweg zijn deuren
sloot.
Arnoud Hes
-----------------------------------------------Van de Werffstraat
Ik woonde op de Goudseweg, tegenover de Van de Werffstraat, boven het
Wilhelminahofje en de slagerij van
Braun. Op dit hofje woonde ook de
vader van Feijenoorder Wim Jansen en
oud-hardloper Bertus Brouwer.
De ingang van het politiebureau weet
ik nog heel goed. Ik ben er menigmaal binnen gebracht als ik iets had
uitgehaald. Na een uur of twee mocht
je er dan weer uit in de Meermanstraat.
Mevrouw Van Sleeuwen woonde
schuin over het brandweerhuisje, Spuit
12. Er stonden altijd veel werklozen
voor de poort. Als de spuit dan uitrukte,
waren zij plots ook vrijwilliger. Naast
mevrouw Van Sleeuwen woonde volgens mij brandmeester Nuhaan.
Je had er ook een beddenmagazijn ‘Ideaal’ van Oudheusden. De zaadhandel
van de schoonvader van mevrouw Van
Sleeuwen kende ik goed. Hij zat naast
de lompenhandel van Dalmeijer en het
duivenvrouwtje.
Ik ben geboren op het Van Alkemadeplein, recht tegenover de muziektent.
Op zaterdag was er altijd muziek en
zondagmorgen de zakkendragers met
wel zo’n honderd kilo op hun nek. Met
Pinksteren was er de bloemenmarkt.
Naast de poort op het plein zat de
ijsfabriek van Bastiaanse. Als er op
zondag pudding was gekookt, werd
die verkocht tussen twee wafels. Wij

mochten de pannen ophalen om thuis
schoon te maken en dan kwam er nog
menig vanille- of chocoladepuddinkje
uit, hoor.
H. van der Vreede
-----------------------------------------------Dank
Ik wou u schrijven dat uw blad de oorzaak is dat ik mijn nicht en haar man,
die ik meer dan 50 jaar niet gezien of
gesproken had, weer contact hebben
opgenomen met ons. Ze hadden mijn
naam en adres gezien in een oplossing
van \”Waar was dat nou?\” Wij wisten
van elkaar dat zij in Holland woonden
en wij in Canada en meer niet. Langs
deze weg onze hartelijke dank.
Jack Vanderheyden Canada.
--------------------------------------------Annie van Eijk
Mevr.A.C. Bakker-Van Eijk. ik heb je
oproep gelezen in de Oud Rotterdammer. Ik heb je vader gekend, als jij
tenminste Annie van Eijk uit Het
Blok bent.
Mijn naam is Nel Kuijntjes en ik heb
jaren in de Kweekerijstraat gewoond. Toen ik jouw stukje gelezen
had, dacht ik; daar moet ik even op
reageren.
Jullie hadden een paardewagen met
paard, waar je vader de schillen mee
ophaalde.
Ik zie je ouders zo voor me; je vader
was een grote ﬂinke man en je moeder was klein van stuk. Je hebt ook
nog een zus Lenie en een broer Krijn,
als ik me goed herinner. Ik hoop, dat
je veel reacties krijgt op je oproep,
misschien kom je zo nog oude bekenden tegen.

Groetjes Nel Verweij- Kuijntjes
--------------------------------------------Vogelbuurt
Historisch Charlois houdt in haar
Oudheidkamer een fototentoonstelling met als thema ‘De Vogelbuurt’,
start 4 maart. De stichting heeft kort
geleden van een destijds betrokken aannemer nieuw fotomateriaal
ontvangen van de huizenbouw in de
Vogelbuurt.
Hans Grootenhuijs
Stichting Historisch Charlois
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Puzzel mee en win !!!
De puzzel in De Oud-Rotterdammer van 7 februari leverde weer een enorm aantal
inzendingen op. De juiste oplossing was: “De enige echte Rotterdamse krant”
Onder de inzenders die de juiste oplossing hebben gevonden, heeft De Oud-Rotterdammer tien CD’s verloot.
De winnaars zijn:

M. Kunsel, Ridderkerk
S v Wingerden, Rotterdam
Karel Leeuwangh, Schiedam
N.J. Hoogendijk, Krimpen aan den IJssel
M. Castel-v. Herk, Schiedam

H. Brouwer-de Borst, Brielle
T. Meyboom-Kooij, Rotterdam
T. Etman-Prinsen, Hoogvliet
T.W. Odijk-Hoekstra, Vlaardingen
A. Ascherman-Wiegmann, ‘s Gravenhage

Horizontaal
1. schriftelijke getuigenis; 7. naam van militaire gezaghebbers (veldheer); 13. boomsoort;
14. eivormig; 16. droog (kaal); 17. inkerving; 20. boomsoort; 21. plaats aan het IJsselmeer; 23. eikenschors; 24. akelig; 26. plaats in Noord-Holland; 28. Europese rekeneenheid (afk.); 29. grondsoort; 31. salvation army (afk.); 33. deel van bijbel (afk.); 34. oud
persoon die nog taai is; 35. deel van hals; 37. niets; 40. verfrissing; 41. lengtemaat (afk.);
43. vordering; 45. mannelijk zoogdier; 46. ongebonden; 47. familielid; 48. boomvrucht;
50. titulo pleno (afk.); 52. onmeetbaar getal; 53. schoolvak; 55. laus deo (afk.); 56. buigzaamheid; 57. laatstleden (afk.); 58. deel van voet; 60. kippenproduct; 61. verenigde staten (afk.); 62. schoonmaakgerei; 64. verbrandingsrest; 65. paling; 67. wandversiering; 69.
ik (Lat.); 71. voorzetsel; 72. waarnemend (afk.); 73. stekelvinnige riviervis; 75. zeehond;
77. wapen van de Javanen (dolk); 79. vanaf (afk.); 80. oude lengtemaat; 82. vulkanisch
product; 84. lidwoord; 85. deel van fototoestel; 87. woonplaats; 89. scheepstouw; 90.
weefsel uit vlas- en hennepgaren vervaardigd; 92. bovenste punt; 94. vettige aarde; 96.
telwoord; 97. zuidvrucht; 99. Chinese vermicelli; 100. kleine drukletter van 6 punten; 101.
prachtig gekleurd sierlijk vogeltje.
Verticaal
1. soort verlichting; 2. kaartspel voor vier personen; 3. hok waarin de gevangen vis in het
ijs gelegd wordt; 4. toegankelijk; 5. muzieknoot; 6. wild zwijn; 7. rijstbrandewijn; 8. soort
verlichting; 9. eerste mens; 10. kever; 11. bevoegd; 12. militaire rang; 15. drietenige luiaard; 18. ontkenning; 19. stap; 21. schaakterm; 22. tijdperk; 25. voorzetsel; 27. roeipen;
30. binnenwater van enige omvang; 32. oplichter (beunhaas); 34. meubelstuk; 36. kunstmatige inseminatie (afk.); 38. titel (afk.); 39. in memoriam (afk.); 40. buitengewoon onderwijs (afk.); 42. broodsuiker; 44. meubelstuk; 46. plaats in Zuid-Holland; 47. schildersgerei;
49. plaats in Gelderland; 51. onderste deel van een gevel; 52. Ned. voetbalclub; 54. Engels
bier; 58. stotteren; 59. werpspeer; 62. deel van schoen; 63. gedenkpenning; 66. jongensnaam; 67. en andere (afk.); 68. de oudere (Lat. afk.); 70. gewicht (afk.); 72. zegevieren;
73. kerkelijke straf; 74. tennisterm; 76. slijk (modder); 78. (koor)dans; 79. klein meertje;
81. jong dier; 83. runderen (algemene benaming); 85. rivier in Rusland; 86. dierenverblijf;
87. bacon (vet); 88. overjas van dunne stof; 91. namaak; 93. ontsmettingsdienst (afk.);
95. borstbeen; 97. lidwoord; 98. soort onderwijs (afk.).
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Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens
met de letters uit de genummerde vakjes een woord of
slagzin vormt. Als u denkt de juiste oplossing gevonden
te hebben, stuur deze dan VOOR DONDERDAG 2
MAART op naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar info@
deoudrotterdammer.nl.
De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel
enkele fraaie prijzen onder de inzenders met de juiste
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oplossing. Deze keer maken opnieuw tien
mensen kans op een prachtige dubbel-CD
met tientallen nummers van Rotterdamse
artiesten, Café Rotterdam genaamd, waarin
ook nog fraaie foto’s van oud-Rotterdam zijn
te bewonderen.
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aan!
Boek nu en betaal niet

Gratis
oppasvakanties
voor senioren
Op onze website www.holidaylink.com vindt u duizenden oproepen van senioren in binnen- en buitenland die andere senioren zoeken om van huis te ruilen of op een woning te passen!
Wij sturen u graag een brochure over vakantiewoningruil of vakantieoppas. Als u daaraan meedoet, heeft u een jaar lang veel vakantiemogelijkheden met een gesloten beurs!

Stuur mij het GRATIS OR-informatiepakket:
Vul deze bon in, en stuur deze naar:de Landelijke Oppas Centrale,
Postbus 70070, 9704 AD Groningen.
U ontvangt dan de gratis informatiebrochure OR.

we gaan duiken

sen zijn binnen!
De nieuwe zomergid

in de Caribbean!

(Of zullen we eerst maar eens gaan snorkelen in Griekenland?)
Toerkoop Reisburo de Jong biedt u deskundige hulp bij het uitzoeken van
de voor u ideale vakantiebestemming

Voorletters:
Naam:
Adres:
Rotterdam: Meent 83A, Tel. 010 - 413 53 25 Ganzerikplein 4-5, Tel. 010 - 418 10 10 Vuurplaat 479, Tel. 010 - 290 71 07

Postcode:
de oud-rotterdammer

Capelle a/d IJssel: Amsteldiep 22, Tel 010 - 442 22 99
Schiedam: Nieuwe Passage 1, Tel 010 - 426 05 44
www.persoonlijkopreis.nl

