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Bleekneusjes van de Stokroosstraat
kregen kleurtje in Ulvenhout
In diverse reacties wordt
café De Harmonie in Ulvenhout genoemd. Achter het
etablissement in de Kerkstraat in het Brabantse dorp
bevond zich (en die is er nog
steeds) een schietbaan van
de boogschutterij. Daarnaast stonden barakken, die
in de jaren vijftig, zestig en
zeventig werden verhuurd
als kamphuis aan Rotterdamse (buurt)verenigingen,
onder wie De Stokroos uit
Bloemhof.
De vereniging maakte het jaren
achtereen mogelijk dat Rotterdamse
bleekneusjes er een gezond kleurtje
kregen en van een ﬁjne vakantie genoten. Op vijf minuten afstand was
een groot bos, waar menig spannend
spel werd gespeeld en boomhutten
werden gebouwd. Zwemmen in De
Wolfslaar hoorde er natuurlijk ook
bij, evenals wandelingen door de
fraaie omgeving. ‘Ome’ Jan Sjerp
was de bezielende kampleider en
hij steunde op een keurkorps aan
medewerkenden.
Op zaterdag reed de afgeladen
touringcar weg uit de Stokroosstraat,
nagewuifd door de thuisblijvers. Die
waren blij voor even van hun kroost
verlost te zijn. Op straat was hun
afwezigheid merkbaar, want het was
er erg rustig. Maar het thuisfront
bleef wel op de hoogte van de avonturen die de kinderen beleefden. In
Het Vrije Volk werd daar elke dag in
de rubriek Kamppost actueel verslag
van gedaan.

- ‘Ome’ Jan Sjerp tussen ‘zijn’ vakantiekampkinderen. Hij, en andere vrijwilligers, zetten zich met
ziel en zaligheid voor hen in. Foto collectie Koos
Nowee. -

- Het clubgebouw van De Stokroos in maart 1974. De scheepsboegen tegen de voorgevel werden jaren achtereen gebruikt voor de straatversiering in de Stokroosstraat. Foto collectie Rein Wolters -

Oorsprong
De oorsprong van de vereniging
voert terug naar een bevrijdingsfeest in de Stokroosstraat toen de
Tweede Wereldoorlog afgelopen
was. De saamhorigheid onder de
bewoners was groot en de tijd voor
het organiseren van leuke en aangename activiteiten aangebroken.
De roep voor het oprichten van
een buurtvereniging werd steeds
sterker.
Mannen als Jan Sjerp, Piet Versluis,
Piet Roodenburg en anderen staken
de koppen bijeen en de handen uit
de mouwen. Eindelijk was de vrede
aangebroken. Vijf zwarte jaren
waren voorbij en dát wilde men
vieren.
Materiaal was schaars, vindingrijk
als Jan Sjerp echter was, bouwde
hij erepoorten van lege kaakblikken van de voedseldroppings. Veel
stelde de eerste straatversiering
niet voor, maar dat gold niet als het
belangrijkste. Wél dat men in de
volksstraat eendrachtig bouwde aan

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

goede leefomstandigheden en het
realiseren van verantwoord vertier
voor de kinderen. Roodenburg was
gekozen als secretaris, Sjerp kreeg
de voorzittershamer en Versluis
moest als penningmeester op de
centen passen. Opgeteld waren
de drie vrijwilligers zo’n tachtig
jaar de rotsvaste pijlers onder de
buurtvereniging. Ondertussen zijn
ze overleden, maar vergeten beslist
niet.
De doelstelling van de Koninklijk
Goedgekeurde buurtvereniging
Stokroosstraat en Omgeving (ofﬁciële naam), was het organiseren
van straatfeesten op Koninginnedag
en Bevrijdingsdag, jaarlijks één
grote feestavond, Sinterklaasfeest,
kinderkampen en andere clubhuisactiviteiten voor ook ouderen.

gedoopt. Jaren achtereen waren
daar ’s avonds na hun gewone baan
noeste werkers van de buurtvereniging bezig met ontwerpen,
zagen, schroeven, timmeren en
schilderen. Elk jaar breidden ze de
straatversiering uit, en al snel ook
de kleurrijke verlichting. Langs de
stoeprand stonden havenkranen
van hout opgesteld, natuurlijk met
kleurige vracht in de takels en op
de hoeken van het Ericaplein en de
Kameliastraat metershoge scheepsboegen. Die hadden een heuse
gangway naar de muurzijde en een
prachtige boog over de rijstraat
heen tussen de boegen. Het waren
trotse boegbeelden, die het enthousiasme en doorzettingsvermogen
van bestuursleden en medewerkers
typeerden en symboliseerden.

Clubhuis
De Stokroos had een clubhuis
ingericht op de zolder van een
(ondertussen gesloopte) school aan
het Ericaplein, dat ’t Zoldertje was

Topjaar
Topjaar was 1970 toen in de straat
twee nagebouwde vliegtuigen
waren opgehangen die voedselpakketten dropten. Ook hing in het

midden van de straat een vuurtoren
van zes meter hoog met een heus
draailicht. In de kranten verschenen
er artikelen en foto’s over, waardoor men van overal kwam om
het met eigen ogen te zien. Kort
daarna verhuisde De Stokroos van
de schoolzolder naar een voormalig pand van Gemeentewerken
achter de woonbebouwing van de
Putsebocht. Daarna ging het door
bestuurlijke en ﬁnanciële wanorde
bergafwaarts, wat in 1978 leidde
naar een faillissement. Het Vrije
Volk zette een journalist in voor het
organiseren van een hulpactie. Zijn
schrijverij bracht twintigduizend
gulden op. Van dat geld werd de
failliete boedel opgekocht. Een
ander bestuur zette de vereniging
voort onder de naam De Klimroos.
Een speeltuin van die naam is
nog steeds op het binnenterrein te
vinden.
Rein Wolters

Bezoek ook
www.deoudrotterdammer.nl
Bezoek ook eens de nieuwe website
van De Oud-Rotterdammer!
Boordevol nieuwe informatie, zoals
niet gepubliceerde
verhalen, nieuwsberichten en alle
oude uitgaven.

- De versiering in de Stokroosstraat bleef ruim
een week hangen, zoals in 1967, en werd dan
weer voor een jaar opgeslagen op de schoolzolder. Foto collectie Koos Nowee -
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Binnenweg
Altijd aardig, dat, wanneer het geheugen
van iemand een steek laat vallen, een
ander dat weet aan te vullen.
In haar verhaal over de Oude Binnenweg
schrijft Wil Ketting dat op de Lijnbaan
tegenover de sponsenwinkel Malais Donner zat. Neen, Donner zat aan dezelfde
kant als Malais, nu zit McDonalds in
de voormalige pocketkelder! Donner verhuisde begin jaren tachtig naar
de Meent 80, waar ervoor Ben Malta
motoren verkocht. Ook op de Meent
boekhandel Van Buul, die er vorig jaar
mee stopte. Gelukkig opende Snoek kort
erop in het Beursgebouw, er zijn al teveel
boekeliers verdwenen! Waar Wil Ketting
Donner plaatste zat Hector en Bazendijk.
Verder was er op de Lijnbaan nog ILA,
een soort Bruna. Maar Bruna kenden we
toen nog alleen van Nijntje, want her en
der in de stad stonden destijds nog dertig
achthoekige Van Ditmar-kiosken met aan
de dakrand reclame voor Het Rotterdamsch Parool, lees die krant!. Nog meer
verdwenen boekverkopers: Kramers
& Boijmans op de Mauritsweg en op
de Nieuwe Binnenweg: Voorhoeve en

Dietrich, Europa Boekhandel, Standaard
Boekhandel en Wester Boekhandel.
Nu op Wil haar Binnenweg slechts Van
Gennep. Bokhorst verkocht boeken aan
Peppelweg en Vierambachtstraat, waar
ook Mazijk pockets verkocht, eveneens
aan de Schieweg. Verder Van Setten op
het Bentinckplein en Van Dordrecht in
de Benthuizerstraat. Voor technische
boeken kon je tegenover het GEB aan de
Rochussenstraat terecht in de nieuwbouw
van Stam. Engelse boeken waren te
koop op de Eerste Middellandstraat 23
en bij Hanau op de Witte de Withstraat.
Misschien waren er destijds wel minder
tweedehands verkopers.Tenslotte, Rob
Eijsman schrijft over een glazenwasser
in de Bergse Dorpsstraat, goede kans dat
hij de vorige jaar overleden Jan Havelaar
bedoelt, in elk geval maakte Jan in mei
1964 wel die foto vanaf zijn ladder!
In die straat toen ook een boekhandel:
Heijink.
Ronald van der Meer
Bentincklaan 55d
3039 KJ Rotterdam
vandermeer-55d@orange.nl
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John Kegel
Hallo, in Tante Post las ik het leuke stuk
van John Kegel. Ik weet bijna zeker dat
hij de broer van Annie Kegel is, die in
onze huishoudschooltijd mijn vriendin
was. We zaten beiden op de Industrieschool op het Ericaplein. Of kenden we
elkaar al toen we op de Vreewijkschool
van Mijnheer de Greef zaten?
Achter in de tuin van de Kegel’s stond in
die tijd een klein hok met een kip erin, de
konijnen herinner ik mij niet.
Het zogenaamde ‘Hertenkamp’ tussen de
Korte Dreef en Lange Geer heb ik altijd
heel bijzonder gevonden: een prachtig
plantsoen met een hek er omheen,
zomaar tussen twee straten. Op de Lange
Geer had ik ten tijde van de Vreewijkschool ook een vriendin Dinie Suijling.
Verder woonden daar vrienden van mijn
ouders: de familie Schouten met dochter
Yvonne. De heer Schouten was directeur
van Tennispark De Enk, zijn vrouw kreeg
veel bekendheid met haar zelfgemaakte
klederdrachtpoppen: Holland Dolls, die
tot in De Bijenkorf en later zelfs in het
buitenland verkocht werden.
Ik herinner me dat zij mij eens een echte
Shirley Temple-pop cadeau gaf, ik was
toen een jaar of acht en had nog nooit
zoiets moois gezien. Jammer genoeg is
die pop later verloren gegaan.
Aan de Groene Zoomkant van het ‘Hertenkamp’ woonde de familie Mersel, met
drie muzikale zoons: Max, de oudste,
speelde piano, zoon Gustaaf was violist
en de jongste zoon Arthur was hoboïst in
het Brabants Orkest. Ik stond met mijn
vriendinnen vaak, verscholen achter een
struik, te kijken en luisteren als ze aan
het musiceren waren. Dit waren zomaar
enkele herinneringen die bij het zien van
de naam John Kegel bij me op kwamen.
J. Engelfriet
(woonde toen op de Enk)

GEGARANDEERE
KLASSE

Hans Keijzer
Net als Hans Keijzer (De Oud Rotterdammer woensdag 27 dec. 06), zijn
wij in de Davidstraat geboren (1951) en
in 1966 verhuisd. Wij woonden boven
de garage Slee op nr. 18b op de 2e
verdieping. Op de 1e woonde de familie
Geerlings. De zolder werd gedeeld! Als
kind liepen we stiekem wel eens door de
dakgoot (levensgevaarlijk natuurlijk!).
Namen die we ons nog kunnen herinneren: Emmerik (Jaap en Wilma), Kortekaas (Connie, Mildrid, Henk) v.d.Tak,
bakker v.Duijn met de ﬁetsenstalling
ernaast. Is er ook een Corrie Keijzer?
Onze broers en zus heten: Kees, Ries en
Truus. Als er een paard en wagen door
de straat reed (melkboer?), renden we er
achteraan om er even aan te gaan hangen,
wat wel eens kapotte knieën opleverde.
De schillenboer kwam ook nog aan de
deur (hond onderin de kar). Wat zou het
waanzinnig leuk zijn ons ouderlijk huis
nog eens van binnen te bekijken!
We hopen op een reactie van Hans
Keijzer.
Dini en Lenie Voorwinden (de tweeling)
email: leniebreugem@hotmail.com.
-------------------------------------------------Van Heusdestraat
Met enthousiasme las ik in de Oud Rotterdammer van 6 februari “Waar was dat
nou”, over de Van Heusdestraat.
Toen op 5 september 1941 (ik was net
elf jaar geworden) een bom viel in de
Messchertstraat, zijstraat van de G.J.
Mulderstraat, was mijn moeder in de
keuken eten aan het koken. Ik was in de
grote kamerkast wat spulletjes aan het
zoeken. Wij woonden op nr. 6. In grote
paniek en met moeite konden we over het
puin de straat op vluchten. We waren
gelukkig slechts lichtgewond.
‘s Avonds werd ik door vreemde mensen

Ruim 75% van de ingeschrevenen
ontmoet bij ons de juiste persoon!

Jan Walraad
Maarland zz 23
3231 CJ Brielle
tel: 0181 412736
email: jwalraad@xs4all.nl

J.D. (Joke) Dubbelt

J.D. Dubbelt
Uitvaartverzorging
Voor een waardig afscheid.

* Grootste bureau
* Erkend AVR
* Geschillencommissie

U heeft de keuze uit
diverse rouwcentra

Bel voor een eerlijke voorlichting:
Mevr. van Dalen : 010-4660419

U kunt van onze diensten
gebruik maken, ongeacht waar
of op welke wijze u verzekerd bent

Gratis brochure:
Postbus 1432, 4700 BK Roosendaal

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL

Deze schitterende combinaties vanaf

Rita Boer (toen Rietje van Seters)
Kalmoes 31
2954 NB Alblasserdam
piribo@versatel.nl
------------------------------------------------Beste Gerard
Dat waren wijze woorden in je column
van 20 februari 2007. Die troosteloosheid van het Schouwburgplein. De roosters met een lampje eronder, pure kitsch!
En dan ook nog een paar lampjes boven
het plein, bovenaan dreigende hijskranen. Bovendien gejat van Straatsburg,
Place Kleber. En dan die bioscoop. Letterlijk om op te schieten. Miskleun dus.
Op zulke belangrijke binnenstadsgebieden moet je nooit landschapsarchitecten loslaten. Hetzelfde geldt voor de
troosteloze leegte die is ontstaan na de
sloop van het spoorwegviaduct, op de
Binnenrotte. Dus maar de St.Laurens
gaan gebruiken om van Rotterdam weer
een stad te maken. Goed idee!
Groeten van een Oud Rotterdammer.

OP ZOEK NAAR
EEN PARTNER ?
Geef die ander de kans om jou te
ontmoeten!

2995,-

meegenomen naar de Van Heusdestraat,
waar ik te eten kreeg. Ik denk hier
nog vaak aan terug en zou heel graag
die gastvrije mensen alsnog willen
bedanken, hoewel het heel lang geleden
is. Misschien is het mogelijk via de Oud
Rotterdammer iemand op te sporen die
hiervan nog iets weet.

Wij verzorgen uitvaarten
in de gehele regio
Kosteloos en vrijblijvend hulp
bij het vastleggen van uw wensen
op papier (Wilsbeschikking)

compleet als 21/2 zits met 2 fauteuils

HET OPTIEK ARSENAAL

Zeer persoonlijke begeleiding
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

w

Nieu
Voorkom teleurstellingen en kies voor de
gegarandeerde klasse en de betaalbaarheid van
deze Burchthuys collectie.
Hartelijik welkom.

Deze prachtige
echt lederen bank
nu slechts

1695,-

Nergens
voordeliger

Multifocus glazen

€ 119,- per paar
Incl. krasvaste laag en ontspiegeling.
Met KIJKGARANTIE.
Géén speciale voorwaarden
Uw Varilux Advies- en Informatiecentrum

Berlagestraat 235 Rotterdam-Alexanderpolder tel. 010 - 456 48 22
www.burchthuys.nl

HET OPTIEK ARSENAAL Zuidplein
Zuidplein Hoog 457 winkelnr. 13
Tel.: 010 – 480 67 09

Tel. Oogarts: 010 – 481 41 11

Gespecialiseerd in:
Het verzorgen van
kinderuitvaarten
Het begeleiden van kinderen
tijdens een uitvaart
Stervensbegeleiding
Bent u nieuwsgierig naar onze brochure?
Even bellen,
dan sturen wij u dit geheel vrijblijvend toe.
Kantooradres: Kringdans 115,
2907 RL Capelle aan den IJssel
Kantooradres: Bergweg 160,
3036 BK Rotterdam
010 4651120
O 06 51606587 O 06 41247482
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De tijd van poffen en handje contant
Toen ik achter mijn pc mijn bankzaken elektronisch afhandelde, moest ik onwillekeurig
terugdenken aan de jaren vijftig en begin zestig. Elke week legde mijn vader op vrijdag bij
thuiskomst van zijn werk een klein bruin envelopje op de eettafel, aan de buitenzijde voorzien van een doorzichtige plastic strook, waarin een smal strookje opgevouwen papier zat,
met zijn naam er op. Dat bleek het salarisstrookje te zijn.
De envelop was netjes open
gemaakt aan de zijde waar het
klepje dicht geplakt had gezeten.
En dat was wel logisch, want hij
moest voor het bedrag in het zakje
tekenen. Dus moest je het wel open
maken om te kijken of het bedrag
klopte met wat de salarisadministrateur op zijn lijst had staan.
Maar lang lag de envelop niet
onaangeroerd op tafel; mijn
moeder keerde het haast binnenstebuiten, stopte een deel in haar
huishoudportemonnee en pakte
uit de linnenkast een rechthoekig
spaarkistje, voorzien van gleuven
in het deksel en teksten als gas,
elektriciteit, water, brandstof, huur
en dergelijke.
Als het geld over de vakjes was
verdeeld, verdween het kistje weer
tussen het linnengoed in de ouderlijke slaapkamer, zodat het geld
niet voor het grijpen zou liggen als
we een keer ‘ongenood bezoek’
zouden krijgen.

Boter bij de vis
Nu was het in die tijd ook niet
nodig dagelijks contant geld bij
de hand te hebben. De bakker,
melkboer en groenteman schreven
de leveranties in een beduimeld
boekje en een keer in de week
rekende mijn moeder met ze af. Bij
de kruideniers Noomen en Bezaan
op de Kralingseweg van hetzelfde
laken een pak. Wij kinderen werden er met een briefje op zak op uit
gestuurd en aan het einde van de
week ging mijn moeder zelf om af
te rekenen. Aan die situatie kwam
pas een einde toen de kleine zelfstandigen de handdoek gooiden en
de SRV-wagen z’n intrede deed en
het boter bij de vis de norm werd.
Toch moest op gezette tijden ook
het spaarkistje tevoorschijn worden
gehaald. Bijvoorbeeld als de mannen van het licht en het gas met de
rekening aan de deur kwamen, of
de verzekeringsagent. En ook als
de kolenboer kwam, werd het kistje

geplunderd.
Er werd ook een greep in gedaan
voor de huur, die mijn moeder
maandelijks contant ging betalen
bij de verhuurster, mevrouw Den
Toom, wier man ons huis had
gebouwd. En omdat hij altijd trots
was geweest op dat pand, werd het
na zijn overlijden niet, zoals de andere panden die hij had gebouwd,
verkocht, maar bleef het in bezit
van zijn weduwe.
Zij stelde het bezoek van mijn
moeder erg op prijs, want dan had
ze weer even aanspraak. Soms ging
ik mee, achter op de ﬁets, want het
was een soort oma voor me. Zelf
had ik die helaas niet, nooit gekend
ook en op de een of andere manier
vulde die vrouw die leegte op z’n
tijd enigszins op.
Giroblauw
Hoewel het zeker niet de opzet
was, leverden die bezoekjes de
familie geen windeieren op. Alles

CCtje Toneel

Van de week weer eens naar de (nieuwe) Schouwburg
geweest. Hij staat op dezelfde plaats als de oude, die in
de oorlog van het puin van het bombardement was gebouwd. Daar heb ik, zo rond 1947 schat ik, mijn eerste
stappen op het toneel gezet, en wel in de operette “Het
laatste sprookje” dat werd uitgevoerd door het jongenskoor het Celleskoor onder leiding van broeder Marcelli-

c foto burosolo.nl

nus, waar ik deel van uit maakte.

Cox Column

De opvoeringen waren natuurlijk begonnen in de gymzaal van onze school
aan de Bree, wegens enorm succes
verhuisd naar Spes Bona aan de Enk,
met als grandioze apotheose een eenmalige uitvoering in de Schouwburg
in de stad. Zo’n beetje als een off-offBroadwayproductie die uiteindelijk
toch nog Fourty-secondstreet bereikt.
Later zat ik er met mijn moeder in
de zaal bij de beroemde voorstelling
“Boefje” met Annie van Ees in de
titelrol. Die was toen ongetwijfeld
al behoorlijk oud, maar speelde de
jongensrol met verve. En in de jaren
vijftig, toen ik op de kweekschool
zat, konden wij een soort jeugdabonnement op het Rotterdams Toneel
krijgen voor weinig, en zat ik op de
achterste rij ademloos te kijken naar
de verrichtingen van Ton Lutz, Pim
Dikkers, Lia Dorana, Bob de Lange,
Guus Hermus, Ina van Faassen en
noem maar op. Zo’n stadsgezelschap
moest, naar ik meen, acht premières
per seizoen uitbrengen, en kwam
dan met een zeer gevarieerd aanbod:
een klassiek stuk, een komedie, een

klucht, een thriller, soms een musical
enzovoorts. Dus niks geen minachting
voor het “lichte genre”, nee, gewoon
voor elk wat wils. Jan Teulings en
Lia Dorana heb ik gezien in “Krik
Krak”, een misdaadkomedie. Ton Lutz
en Ann Hasekamp in “De min in het
Lazarushuis”, een stuk uit onze Gouden Eeuw. Pieter Lutz in “Arsenicum
en oude kant”. Guus Hermus niet te
vergeten, de grootste van allemaal,
in “Suiker” van Hugo Claus, “Dom
Juan” van Moliere en natuurlijk later
in “Cyrano de Bergerac”. Rond Oud
en Nieuw speelde het hele gezelschap
een paar avonden een cabaretvoorstelling, geschreven door Peter Holland
en Steye van Brandenberg, en ook
door Marinus van Henegouwen
(inderdaad, dokter Pannekoek). De
eerste musical die ik zag was “Irma
la Douce”, met Lia Dorana, op wie
ik, maar dat herinnert u zich nog wel,
krankzinnig verliefd was. Nou weet
ik wel dat ik toen nog bijna niks van
mijn leven had gezien en daar zat als
een onbeschreven blad, maar voor mij
waren die voorstellingen onvergete-

- Het geldkistje uit vroegere tijden -

wat aan het huis gedaan moest worden, zoals schilderen, schoorsteen
vegen, riolering doorspoelen en
dergelijke, deed mijn vader zelf,
ook al was dat eigenlijk de taak van
de verhuurder. De keerzijde van
de medaille was dat bij landelijke
huurverhogingen, wij niet het volle
pond mee omhoog gingen.
Maar ons gezin ontkwam natuurlijk
ook niet aan de moderne tijd. Die
begon eigenlijk toen de zaak waar
mijn vader werkte, stopte met het
contant uitkeren van het loon. Dus

lijk. Als je daar zat voelde je je een
beetje “voornaam”, ik heb er geen
beter woord voor. Je had ook je beste
pak aangetrokken, als tegenprestatie
dat je er bij mocht zijn. Ik dacht ook
op den duur: “Daar wil ik ook bij, dat
wil ik ook. Ik wil ook zo’n fantasiewereld op kunnen bouwen en daar een
zaal mee betoveren.” Ik ben natuurlijk
een ouderwetse man, maar ik vind
dat toneel zo moet wezen, dat een
Schouwburg zo moet functioneren.
Maar ja dat publiek, ik zal maar zeggen de Bourgeoisie, de dominee, de
dokter, de notaris, en verder iedereen
die van toneel houdt, dat publiek is er
niet meer. Waar zou dat zijn gebleven?
Nou, onder andere, de theaters uitgejaagd door de “vernieuwers”.
Zoals ik al schreef, ben ik afgelopen
week weer eens gaan kijken. Ik zal
wel het odium op me laden dat ik een
achtergebleven ouwe zak ben en dat
moet dan maar, maar ik vond het een
genante en hemeltergende vertoning.
Ik heb het niet over de acteurs, die
deden geweldig hun best. Maar hoe is
het toch mogelijk dat ze zich dit door
een regisseur laten aandoen! Zoals altijd wanneer een oud stuk, dit stamde
uit de jaren dertig, “modern” wordt
vorm gegeven, zat je je de hele tijd af
te vragen hoe dat stuk “nou eigenlijk
was”, als u begrijpt wat ik bedoel.
Want op veel gescharrel met computers, en acteurs die elkaar ﬁlmen
met een cameraatje hetgeen dan weer
geprojecteerd wordt op de achterwand
waar ook

deed het giroblauw z’n intrede in
huize Van Zwienen. Gelijktijdig
kwamen er ook geen mensen meer
aan de deur, dat ging ook ineens
giraal. En toen de huisbazin overleed, werd de huur in het vervolg
met de bekende girokaart overgemaakt aan de erven.
Zo, m’n bankzaken zijn gedaan, de
pc kan uit, naar het was toch wel
leuk nog even te mijmeren over
hoe het vroeger ging.
Peter van Zwienen

een televisiescherm staat te draaien,
dat heet dan “multimediaal”, zit
ik niet te wachten. Ik wil gewoon
MENSEN zien, die hun rol spelen
zoals de schrijver het heeft bedoeld.
Die arme man ligt meestal in zijn
graf en kan zich niet meer verdedigen. Als je als regisseur zo nodig je
drol moet draaien, VERZIN DAN
ZELF WAT, en laat het werk van een
ander met rust. Het onbenulligste
vond ik nog dat de twee hoofdpersonen natuurlijk binnen twintig
minuten in hun blote reet stonden,
teneinde een paring uit te beelden,
hetgeen natuurlijk niet ging, nietwaar,
waar haal je de erectie vandaan, zodat
ons als troost een ruime blik werd
gegund op de forse ﬂamoes van de
actrice waar de acteur ook nog even
aan likte. Ik bedoel, als u het niet erg
vindt, ga ik daar niet voor naar het
toneel. Vergis u niet, bedoeld stuk is
’n enorm succes! Maar het lijkt me
toch sterk dat er een jongetje in de
zaal zit dat denkt: “Daar wil ik ook
bij, dat wil ik ook.”
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Uw auto laten WASSEN & STOFZUIGEN

1988

Bij de Hoofdweg t.o. Brugman Keukens

Belastinghulp voor iedereen!

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

Schoorsteentechniek
Rotterdam

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

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

Aangifte inkomstenbelasting 2006
Bel snel met de Fiscoop afsprakenlijn:

088 0700700
en maak een afspraak.
Zoals elk jaar wordt u dan snel, deskundig
en op tijd geholpen.
Let op: Fiscoop heeft zelf alles in huis.
U hoeft geen aangiftebiljet aan te vragen bij
de Belastingdienst.

tel. 088 0700700
info@ﬁscoop.nl

Tel. 010-4046459

MEESTER

BROMMOBIEL?
Met een Ligier van Cito rijdt u het
hele jaar comfortabel en droog!
NIEUW & OCCASIONS

CiTO
houdt u

LIGIER
X-TOO

MOBIEL

2007

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

KLOPPERS

19,95

capelle

-

Automobielbedrijf

Onder het genot van een kopje koffie wordt uw auto met de hand gewassen
en gedroogd, de ramen van binnen en van buiten
schoongemaakt en het interieur uitgestofzuigd.

Molenbaan 14
Capelle aan den ijssel
Tel.: 010 - 450 12 24
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O

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

Uw betrouwbare
verhuispartner

Particu
lie
( groo re verhuizin
t
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e
O
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O
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AUTORIJBEWIJS NIET NODIG

BANDje VERSTANDje
Autobanden nieuw/gebruikt

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

0180 619 411
Paul Bestebreurtje Barendrecht
INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

Bromfietscertificaat, rijbewijs AM, A of B vereist.

Een echte LIGIER X-TOO 45-KM WAGEN is er
al v.a. € 10.600,- Aflevering bij u thuis
Offical
Ligier
Dealer

CiTO
SUBARU ROTTERDAM

KLAVERBAAN 62 CAPELLE/
GRENS R’DAM 010-4676789
www.citoautobedrijf.nl

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
‘‘Kwaliteit ke
nt
geen tijd,
Antiekrestauratie
wél een adre
s!”
Interieuradviseurs

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

Mogen wij ons even voorstellen? Miedema & Zn. + Henk de Jong
is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf waarbij kwaliteit,
service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan! Voor al
uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie en interieuradviezen
bent u in onze winkels aan het beste adres!

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!
Tevens verzorgen wij complete verhuizingen voor senioren.
Bij ons staat goede kwaliteit en service op de eerste plaats, en heten wij
u van harte welkom in onze winkel met open werkplaats. De koffie staat
voor u klaar.
6 standaardpunten van Miedema en De Jong
O Gratis halen en brengen
O Altijd drie jaar garantie
O Grote collecties stof en leer
O Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
O Service en kwaliteit
O Geen aanbetalingen

G
ratis
op

halen en
terug bezorg
en

Altijd

3gajaar

rantie

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

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

Adverteer in de

De Oud

STOFFEERWERK
Wij stofferen al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en sofa’s. Wij zijn
gespecialiseerd in Artifort, Leolux, Rolf benz, Pander en Oisterwijk meubelen.
Ook kunnen wij uw stoelen of bankstellen voorzien van nieuwe vullingen. Zit
of ligt u slecht vanwege lichamelijke klachten dan kunnen wij u helpen. Met
een vulling aan uw houding aangepast, voor een perfect comfort.

LEERBEWERKING
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a. stiknaden, uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen, en leer opnieuw
inkleuren, dit is alleen mogelijk in dezelfde kleur van het leer. Uiteraard stofferen wij ook uw stoelen en/of bankstellen met het beste kwaliteit leer. Ook
reparaties en inkleuren van Chesterfield.

RESTAURATIEWERK
Bij ons kunt u ook terecht voor het restaureren, verstevigen en lijmen (Met
beenderen lijm) van alle soorten antieke kasten, kabinetten, bureaus, stoelen
en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of
politoerlagen. Hebt u last van houtworm? Wij kunnen dit voor u verhelpen!
Hebt u stoelen met biezen of rieten zittingen die kapot of beschadigd zijn, dan
kunnen wij die gedeeltelijk of geheel vernieuwen. Dit gebeurt op een ouderwetse en handmatige manier.

SENIOREN VERHUIZINGEN
Wij bieden u een unieke service van seniorenverhuizingen aan. Desgewenst
hoeft u zelf niets te doen, wij kunnen alles voor u verzorgen, zoals: het inpakken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken, en alle gaten en kieren wegwerken. Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken
en plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het aansluiten van
alle electrische apparatuur. Ook hebben wij een samenwerkingsverband met
twee erkende bedrijven voor het verzorgen van vloerbedekking, gordijnen en
behangwerk. Dit alles wordt met de grootste zorg gedaan. Ook kunt u een
gedeelte zelf doen, dat drukt natuurlijk de kosten.

Wij komen voor een vrijblijvende prijsopgaaf bij u thuis, dit is uiteraard geheel kosteloos. Of kom even langs in onze winkel

Kleiweg 135 (Hillegersberg) Telefoon 010 - 218 88 76
Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 33”
Als een groepje psychologen
zich over de inzendingen van
de “Waar-was-dat-nou-foto
33” zouden buigen, kunnen zij
tot de conclusie komen dat de
Rotterdamse jongetjes tussen 10 en 15 jaar in de jaren
TOEN
NU
’50 gek werden van balkjes
over delen van het vrouwengaat het nog steeds in de richting van
trots de toenmalige Koningin Juliana
dijkwal, met links nachtclub Habanera
lichaam. Menig inzender schonk uitgebreide aandacht aan
de Maastunnel. In het midden van deze
met haar gevolg begeleiden naar het
en rechts de Cascade. Veel uurtjes heb
de vitrinekastjes bij ‘l Ambassadeur, Cascade of Habanera en
foto zijn de (vierkante contouren) van
eerder genoemde Noorse Kerkje aan de
ik in de vijftiger jaren daar doorgenoemde de kruising Rochussenstraat/’s Gravendijkwal slechts
de ventilatiegebouwen van de MaastunWestzeedijk.
bracht, heerlijk gedanst op muziek van
terloops. Maar eerlijk is eerlijk: ook ik heb me voor die kastjes
nel duidelijk zichtbaar. Links op de
Het lijkt er op dat op deze foto iets
goede orkesten. Dit moeten toch veel
regelmatig in de meest vreemde bochten vervormd, om te achfoto, net boven de daar toen gevessoortgelijks plaatsvindt. Een grote
ouderen toch herinneren; ik kijk uit
terhalen wat er nu toch achter die plakstrookjes zat.
tigde nachtclub, is het Noorse kerkje
groep dienders en een Ford F100 op het
naar de reacties”.
zichtbaar terwijl rechts in de hoek het
trottoir voor de club begeleiden kenBetty Nobel (Barendrecht): “Ik weet
Ruud Nonner (Hellevoetsluis) geeft
december waren wij 40 jaar getrouwd.
naar rechtsboven wijzende wegdek van
nelijk iets van dien aard, terwijl er geen
niet of ik het goed heb, maar direct
een zeer compleet antwoord: “Op de
Op de ’s Gravendijkwal heb ik nog op
de 2e Parkhavenbrug zichtbaar is. Deze
enkele auto úit de tunnel komt. In mijn
toen ik deze foto zag, ging er bij mij
foto zie ik linksboven de Noorse kerk,
de avondschool van de van ’t Hoff-HBS
brug gaf en geeft nog steeds toegang
huidige rol als docent rij-opleiding van
een lampje branden. Ik ben geboren
nu nog steeds aan de Westzeedijk.
gezeten. Vrijdagsavonds liep ik dan op
tot de Puntegaalstraat. Deze straat werd
de politieacademie ben ik nog steeds
in de Zwaerdecroonstraat en heb daar
Daarachter is het nog bestaande Het
weg naar huis, met de leraar natuurin mijn tijd de “pluk-je-kaal-straat”
enthousiast actief om jonge dienders
tot mijn 11e jaar gewoond. Op zondag
Park te zien. Links zie ik het gebouw
kunde, dr Zweers, tot dit kruispunt. Hij
genoemd, omdat daar toen het Belastijdens hun rij-opleiding met “toeters
ging ik met mijn vader en zusje vaak
van de nachtclub Habanera, waar nu
ging dan naar links en ik naar rechts.
tingkantoor was gevestigd.
en bellen” veilig over de door u in
onze hond “Hertha” uitlaten op het
het GAK-gebouw staat. In de verte
Op de laatste wandeling raadde hij mij
Aardig was het om te lezen dat er naar
opgave 33 getoonde kruising te sturen.
land van Hoboken. Volgens mij links
meen ik de twee ventilatorgebouwen
aan om verder te gaan studeren, en
het idee van de maker van deze foto
Ik had en heb nog steeds iets met dit
op de foto. Wij staken dan eerst de ’s
van de Maastunnel te kunnen zien.
wel in Delft. Ik had vertrouwen in zijn
minstens zeven politiemannen bezig
kruispunt!”
Gravendijkwal over en vervolgens de
Nog zonder Euromast. Rechts zie ik
advies, en na 6 jaar werd ik ingenieur.
waren het drukke autoverkeer in goede
T. Opmeer (Houten): “De plek
Rochussenstraat. Ik denk, dat dit het
dat de brug, aan de Parkhavenzijde van
Korte tijd later trad ik in dienst bij het
banen de leiden.
is: kruising Rochuschenstraatbewuste kruispunt is. Aan weerszijden
de Parksluizen, openstaat. Verder daar
bedrijf dat later, rechts op de foto, een
Ik heb als jong agent in de beginjaren
s’Gravendijkwal, de traverse naar de
van de Rochussenstraat zaten nachtachter werkte mijn vader op de Mullergroot pompstation voor autobrandstof70 vanuit het Bureau Oostervantstraat
Maastunnel, op de achtergrond zie je de
clubs l’Ambassadeur en Cascade, als ik
kade bij de lijndienst tussen Rotterdam
fen heeft gebouwd”.
het verkeer op deze kruising, die te
twee ventilatiegebouwen van deze tunhet mij goed herinner. Mijn vader keek
en Hull (UK).
Jori Engelfriet (Spijkenisse): “Hallo,
boek stond als “post 51”, vaak moeten
nel en in de linkerbovenhoek ook nog
er altijd even naar de plaatjes in de viOp beide grasvelden langs de tunvolgens mij zie je op de foto: links
regelen. Deze kruising was toen al
het Noorse kerkje aan de Westzeedijk.
trines, die keurig op bepaalde plaatsen
neltraverse heb ik met de jongens uit
De Ambassadeur nachtclub en rechts
voorzien van verkeerslichten. Het was
Op de linkerhoek was nightclub Hawaren afgeplakt met zwarte pleistertjes.
de buurt, menig keer gevoetbald. Het
Cascade, gezien vanaf de ‘s Gravenmijn taak om met een zogenaamde dobenera, met daar achter l’Ambassadeur
Onze hond had het er altijd prima naar
linkerveld op de foto werd later volgedijkwal en recht vooruit de Maastunnel.
seerknop het drukke verkeer komende
en aan de overkant las Palmas De foto
haar zin, ze joeg op konijnen en heeft
bouwd ten behoeve van het ziekenhuis
Mijn oom en tante woonden links in
uit de richting van het centrum via
moet van vóór 1955 zijn, want je ziet
zelfs eens ergens een pas geslachte kip
Dijkzicht met o.a. accommodatie
het ﬂat vlakbij het kruispunt, boven het
de Rochussenstraat in gelijke mate te
geen E55 overblijfselen. Ook de Eurogestolen, misschien wel uit een keuken
voor de verpleegsters, gebouwd in
tunneltje. Mijn tante was nogal saai en
verdelen met het verkeer dat via de ’s
mast en het Dijkzigtziekenhuis waren er
van een van die nachtclubs. In de verte
begin jaren 50. Het rechterveld werd
tuttig en mijn oom nam daarom zijn
Gravendijkwal rechtdoor de Maastunnog niet; aan de automobielen te zien is
zie je volgens mij de tunnelgebouwen
volgebouwd met gebouwtjes voor de
zakenrelaties (hij had een handelsdruknel in wilde. Het was in die tijd al een
het ongeveer 1951-1953”.
en rechts achter de open brug van de
Gemeente en Academie. Rechts van
kerij) altijd maar gauw mee naar De
sport bij automobilisten om op allerlei
Annie Hogerheide-de Ruijter (Caparksluizen. Omdat ik tegenwoordig in
het kruispunt op de foto meen ik het
Ambassadeur om hen wat verstrooïng
alternatieve manieren, zoals bijvoorpelle aan den IJssel): “Het antwoord
Barendrecht woon, kom ik bijna nooit
gebouw te zien van de Ambassadeur,
te bieden. Rechts de Rochussenstraat en
beeld een compleet rondje te maken
is : Raadplaat 33 roept bij mij weer
meer in deze buurt. Volgens mij is er
of is dat nu net de Cascade of lag deze
de G.J. de Jonghweg, waar je (later?)
om deze regelpost heen, ﬁle-omzeilend
een hoop herinneringen op, als ik het
wel het een en ander veranderd.”
nachttent links, dus onzichtbaar, naast
de Technische Hogeschool en de Acade tunnel in “te duiken”. Later zou ik
tenminste goed heb. Ik herken het
de Habanera. Ik meen dat die nachtdemie voor Beeldende kunsten had, op
als lid van de motorbrigade met enige
kruispunt Rochussenstraat/’s-Gravenclubs gebouwd zijn, direct na de oorlog,
welke laatste ik vier jaar studeerde. Dat
voor vertier van de manschappen van
was rond 1955, toen waren De Ambasde geallieerden.
sadeur en Cascade er nog”.
Volgens mij is de foto heel lang geleden
RD Mes, Steenbergseweg 22, 4671 BG
Bij het zoeken naar een lastige, maar niet te moeilijke “Waar-was-dat-nou-foto”, heb ik soms het idee dat ik naar een
net na de oorlog gemaakt van het
Dinteloord: “Dit is de Maastunneltrasituatie van 2-3 jaar geleden zit te kijken. In werkelijkheid is het dan echter een opname van ver in de vorige eeuw.
kruispunt, gevormd door de Rochusverse van zuid naar noord gezien, vanaf
Dit geldt zeker voor de raadfoto van deze
senstraat, lopend van links naar rechts
de kruising met de Rochussenstraat.
week: in mijn gedachten was het nog verleen naar boven vanaf het kruispunt loopt
De vierkante torens op de achtergrond
den jaar, dat ik op mijn ﬁets de hol afreed,
de tunneltraverse naar de tunnel en de
zijn van de luchtverversingsinstallatie
richting kerk. Maar die kerk is al in 1976
weg naar de rotonde op de Westzeedijk.
voor de tunnels. De gebouwen links en
verdwenen, dus de foto is nog ouder.
Van het kruispunt naar beneden loopt
rechts waren een ‘soort’ van nachtclub.”
Goed: waar was dat nou?
de ’s Gravendijkwal. Langs de rechter
(De attentie gaat naar Dinteloord).
Uw oplossingen, met herinneringen,
zijde van de ‘s Gravendijkwal liep
Theo Verkamman (Barendrecht): “De
anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór
ik meestal naar huis als ik bij Meyer
foto toont de kruising die gevormd
19 maart 2007 per post zenden aan:
& Fils op zaterdagavond was gaan
wordt door de ’s Gravendijkwal en
Waar was dat nou? , Sint Jobsweg 22e
dansen. Op een van die keren, precies
de Rochussenstraat. Als je op de ’s
3024 EJ Rotterdam of via email naar
46 jaar geleden, had ik daar een leuk
Gravendijkwal rijdt, komende uit de
waarwasdatnou@xs4all.nl
meisje ontmoet. Zij was op de ﬁets en
richting van de Henegouwerlaan, en je
Een Rotterdamse attentie wacht op de
passeerde mij, vlak voor dit kruispunt,
rijdt rechtdoor op deze kruising, (gezien
gelukkige winnaar.
ik riep wat en zij stopte. Afgelopen
van onder naar boven op de foto) dan

Nieuwe opgave no. 35
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Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
●
●
●

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

naar een ontwerp dat past

TEMPUR HOOFDKUSSEN-WEKEN

TIP: Onze kussens kunnen ook worden uitgeprobeerd.
Vraag uw adviseur naar het Test-kussen programma.
ACTIEPERIODE: 1 maart t/m 31 maart 2007.
* Vraag naar de voorwaarden bij uw dealer

Ruim
40 soorten
modellen
hoofdkussens
Actie:
Lattenbodem
elektrisch verstelbaar
Incl. pocketveermatras
Rug, hoofd, knie
en beenverstelbaar
vanaf

Bij Zit & Méér Comfort in Krimpen vindt u het grootste assortiment draai- en
relaxfauteuils. Zowel handverstelbaar als volledig elektrisch met eventueel sta-op
bediening. Zelfs leverbaar met massage-unit of stoelverwarming.
Meer dan 30 modellen direct leverbaar!

Nú GRATIS hoofdkussen
bij aanschaf van een TEMPUR® Combimatras!

Hoofdkussens:

€ 995,-

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

Zit & Méér Comfort;
®

Droomvlucht Slaapcomfort;
omdat vakkundig advies, optimale service
en persoonlijke benadering bij
ons vanzelfsprekend zijn!

vanaf

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

genieten op een relaxfauteuil en Méér.......

dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte

Comforthoogte:
2 Persoons
Ledikant +
Nachtkastjes

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Droomvlucht Slaapcomfort;

Maatwerk in
Matrasadvies

V I E R B A N N E N S T R A AT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798

met een persoonlijke stijl

Raadhuisplein 4
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Maatwerk:

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N

Met welke klacht gaat u slapen?

Orthopedische hoofdkussens
en drukverlagende matrassen
Wereldwijd aanbevolen
door meer dan 30.000
medisch specialisten.
TEMPUR® Matrassen
en Hoofdkussens
hebben de eigenschap
om rug- en nekproblemen te
verminderen
en te voorkomen.
Changing the way
the world sleeps.

HOOFDPIJN
STIJVE NEK
FIBROSITIS
ARMPIJN

M é é r Comfort bieden
wij met onze collectie:
Zitkussens, Lendekussens, Reiskussens,
Beenkussens, Rolstoel zitkussens en
zelfs speciale ﬁetszadeldekjes.

RUGPIJN

Actieprijs:

HEUPPIJN

Actieprijs:

KNIEPIJN
PROBLEMEN
MET
BLOEDSOMLOOP

€ 399,-

€ 399,-*

€ 699,-

*Model Helsinki, uitvoering kruispost

Krimpen:

Zevenhuizen:

&

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253 Swanlaweg 6-8, Tel. 0180 - 328231
2 min. na de Algerabrug, naast Idejo keukens
PULLMAN

EXCLUSIEF
LUND DEALER

Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport

Krimpen:
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo

Openingstijden:

Ma
Di., wo., do.
Vr. Koopavond
Za.
U kunt gratis parkeren voor de deur en heeft u géén vervoer? Maak dan gebruik van de Gratis Haal & Breng Service. Zo.

Tiendweg 45a, Krimpen, Tel. 0180-512253

€ 899,-

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Twee speciaalzaken op één adres!

Actieprijs:

Diverse kleuren mogelijk. Diverse kleuren mogelijk. Luxe lederen, relax
Draai mechanisme,
Massief houten onderstel, fauteuil, elektrische
rug + zit verstelbaar
draai mechanisme, rug + sta-op hulp + rug
zit verstelbaar
+ benen elektr.
Nu:
verstelbaar
Nu:
Inclusief
Inclusief
voetstoel
voetstoel
Leder
Leder
Nu:

ISCHIAS

13.00 - 17.30 uur
09.30 - 17.30 uur
09.30 - 21.00 uur
09.30 - 17.00 uur
gesloten

KRIMPEN
A/D IJSSEL

Algerabrug

C.G

CAPELL

E A/D
ROTTER IJSSEL
DAM

's-GRAVELAND
De koffie
staat klaar

CAPELLE
WEST

.R

oo

2 minuten
na de
Algerabrug

sw
eg

Nwe Tiendweg

Industrieweg
Verbindingsweg

C.G
.R

oo

sw

eg

IN
T D
TIEERR US
N EINTR
IE
D
W
EG

OUDERKERK
A/D IJSSEL
LEKKERKERK
SCHOONHOVEN

CARPE DIEM

P Parkeren
voor de deur

Tiendweg

IDEJO

KRIMPEN
A/D LEK

Routebeschrijving:
Vanaf Algerabrug (± 2 min.):
Bij stoplicht rechtdoor, na Shell rechtsaf daarna gelijk linksaf,
na ± 150 m. Droomvlucht aan de rechterkant.
Vanaf Schoonhoven:
Richting Algerabrug, bij stoplichten (na de shell) linksaf, eerstvolgende stoplichten weer linksaf. Trevisio-VerbindingswegTiendweg na Tuincentrum Carpe Diem 150 m. rechts.
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Opinie&
Informatie

Hans
Roodenburg

Deze pagina staat vandaag helemaal in het teken van informatie over de aangifte
van de inkomstenbelasting over 2006. De rubriek Rechten & Plichten onderop
behandelt deze keer alleen fiscale zaken. Nadere reacties of vragen kunnen
worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Belastingaangifte door ouderen loont!
Inkomstenbelasting terugvragen loont
bijna altijd als het om ouderen gaat
met ziektekosten. Voor zover al niet
verplicht aangifte moet worden gedaan, is het zeer interessant om uit te
(laten) rekenen hoeveel men mogelijk
kan terugvorderen.
Er zijn gevallen bekend van oudere
mensen met slechts AOW en een
klein pensioentje die recht hebben op
een teruggave van enkele honderden
euro’s. En dat is, als men krap bij
kas zit, een ﬂinke meevaller! Een
vereiste voor teruggave is meestal wel
dat er op loon, uitkeringen, AOW en
pensioenen vorig jaar al belastingen en
premies zijn ingehouden.
Hoewel elektronisch aangifte doen
met een pc via internet voor particulieren veelal een ﬂuitje van een cent
is, kunnen we ons goed voorstellen
dat men als een berg daartegen opziet.
Daarom staan er in deze tijd – in
principe moet voor 1 april over 2006
aangifte worden gedaan - weer volop
hulptroepen klaar die gratis of voor
een gering bedrag mensen bijstaan.
Deze helpers maken uiteraard ook
gebruik van de computerprogramma’s. Ervaren helpers hebben in een
kwartiertje mensen geholpen die geen
ingewikkelde ﬁscale posten hebben.
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.
Voor een vlotte afhandeling is het
natuurlijk wel zaak alle relevante
gegevens van u en uw eventuele partner bij de hand te hebben, zoals alle
jaaropgaven van lonen en uitkeringen,
documenten van de Belastingdienst,
spaarsaldo en beleggingen, gegevens
over de eigen woning, en – zeker als
het gaat om ouderen – alle uitgaven
voor ziekte. Indien u nog beschikt
over een kopie van de aangifte over
2005, komt die bij aangifte over 2006
ook goed van pas.
Gratis belastinghulp (of voor een
‘fooitje’) is vaak te krijgen bij familieleden, kennissen, ouderenbonden,
vakbonden en vrijwilligers in zorgcentra. Voor degenen die nergens terecht
kunnen, zijn er natuurlijk de administratie- en belastingadviesbureaus.
Voor deze professionele diensten moet
men wel betalen, hoewel de tarieven,
zeker bij eenvoudige aangiften, best
meevallen.
Worden de belastingperikelen wat
ingewikkelder, bijvoorbeeld bij kleine
zelfstandigen, bij bezit van ander onroerend goed, bijzondere beleggingen
en ﬂink vermogen, of bij ingewikkelde
echtscheidingsconstructies, dan is het

raadzaam de betaalde specialisten te
raadplegen.
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)
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.
Hans Beijer van het ﬁscaal adviesbureau Fiscoop heeft ook de ervaring
dat veel ouderen en chronisch zieken
geld laten liggen. ,,Aangifte doen
loont,’’ aldus Beijer die zijn bureau
een ‘ﬁscale priceﬁghter’ noemt.
Fiscoop wordt ook al ingeschakeld
door diverse thuiszorgorganisaties en
zorgcentra. Voor een alleenstaande
vult het de aangifte in voor slechts
€ 24,95 en voor ﬁscale partners voor
€ 43,95. Voor kleine zelfstandigen en
ondernemers hanteert het bureau ho-

gere tarieven, maar biedt daarbij ook
de volledige (ﬁscale) administratie.
Hulp van organisaties:
• 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 gratis service.
• CNV: leden kunnen op werkdagen
een afspraak maken op 0182 321404.
De vakbond brengt een kleine eigen
bijdrage van € 7 in rekening.

Mag je premies voor uitvaartverzekeringen aftrekken bij bijzondere
lasten?
Nee, de premies voor een verzekering
die de begrafenis of crematiekosten
dekken, zijn in principe niet aftrekbaar. De kosten van een begrafenis
of crematie daarentegen zijn bij de
aangifte over het jaar van overlijden
(F-aangifte) wel aftrekbaar.
Eigen huis delen met
intrekkende vriendin
Ik heb een eigen koopwoning. Mijn
vriendin trekt binnenkort bij mij in.
Bij wie is de aftrek van de hypotheekrente het voordeligst?
Als uw vriendin mede-eigenaar van
uw woning wordt, dan is ﬁscale
aftrek van de hypotheekrente (in
box 1) het voordeligst bij degene die
het meest verdient (in het hoogste
schijventarief zit).
Zij wordt pas mede-eigenaar indien
u in gemeenschap van goederen gaat
trouwen of op soortgelijke basis
een samenlevingscontract aangaat.
Daarop is niks tegen, maar mocht

er vrije waarde in de koopwoning
zitten, dan deelt u die in feite ook
met haar. U kunt dat met huwelijkse
voorwaarden of voorwaarden in het
samenlevingscontract voorkomen.
Indien u van plan bent ofﬁcieel te
gaan samenwonen (met een contract)
dan raden we u aan advies te vragen
aan een notaris.

€ 405 ingehouden aan belasting en
premies. Dankzij deze aftrekposten en
hefﬁngskortingen krijgt zij over 2006
van de Belastingdienst € 339 euro terug. Zij heeft dus over haar inkomen
in 2006 slechts € 66 aan belasting en
premies betaald. Nog geen 5 procent
van haar bruto-inkomen!

Bijdrage in verzorgingshuis
is deels aftrekbaar

Kosten voor thuiszorg
geven ook een leuke
aftrekpost

Mijn moeder zit in een verzorgingshuis en betaalt een eigen
bijdrage voor de verzorging. Is deze
aftrekbaar onder de buitengewone
uitgaven?

Als alleenstaande oudere heb ik
thuiszorg. Gezien mijn inkomen hoef
ik echter aan het CAK-BZ slechts een
geringe eigen bijdrage te betalen.
Zijn deze kosten ook aftrekbaar?

Ja, maar voor 25 procent van het
jaartotaal van de eigen bijdrage van
uw moeder als zij in een AWBZinstelling verblijft. Dat zijn vrijwel
alle verzorgings- en verpleeghuizen.
Overigens kan deze aftrekpost bij de
speciﬁeke buitengewone uitgaven behoorlijk lonen. Vooral als uw moeder
al de hoge eigen bijdrage moet betalen. Ze vormt samen met de overige
ziektekosten, die niet vergoed zijn,
de premies en inkomensafhankelijke
bijdrage van de zorgverzekering en
de vaste aftrek voor 65-plussers (van
€ 795) een lucratieve aftrekpost. We
geven u een voorbeeld: bij een vrouw
met AOW en een klein pensioen
van samen nog geen € 14.000 was

Bijna alle kosten die u zelf maakt
voor thuiszorg kunnen worden
afgetrokken onder de noemer van
buitengewone uitgaven. De zorg
moet u wel krijgen van een door de
AWBZ geﬁnancierde instelling. Gaat
het om een persoonsgebonden budget
dan zijn er iets andere regels. Onder
thuiszorg wordt verstaan huishoudelijke verzorging, persoonlijke
hulp, verpleging en begeleiding. Er
zijn andere vormen van thuiszorg
denkbaar: bijvoorbeeld als u een
thuiswonend gehandicapt kind hebt.
Een eigen bijdrage voor psychotherapie is eveneens aftrekbaar. Ook zijn
er mogelijkheden op het gebied van
hulpmiddelen, zoals computerap-

• Vragen stellen aan de Belastingdienst
op tel. 0800 – 0543.

• De ouderenbonden ANBO, Unie
KBO en PCOB hebben in samenwerking met de Belastingdienst bijna

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’.
-----------------------------------------Fiscale zaken
-----------------------------------------Premies uitvaartverzekering
zijn niet aftrekbaar

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.
De gratis service is wel beperkt tot de
inkomensgrens van € 26.391 (alleenstaanden) en van € 42.520 (gehuwden/
partners).

paratuur voor visueel gehandicapten,
aangepaste stoelen, pruiken e.d. De
eigen bijdrages hiervoor kunnen dus
een belangrijke aftrekpost vormen.
(M.m.v. Elsevier Belasting Almanak
2007)
Grens voor de minimale
teruggave ligt op 13 euro
Op mijn loon en uitkeringen is door
de instanties al voldoende ingehouden. Ik heb dus geen schrijven van de
Belastingdienst gehad om aangifte
over 2006 te doen. Toch heb ik door
mijn dochter precies laten uitrekenen
wat ik had moeten betalen. Dan blijkt
dat ik nog 20 euro kan terugvragen.
Heeft dat voor zo’n klein bedrag nog
zin om al die ingewikkeldheden te
doen?
Zo ingewikkeld is het niet. Zeker als
uw dochter al precies – we nemen
aan met haar computer – heeft uitgerekend wat u moet betalen en wat
u terug kunt krijgen. De grens voor
teruggaaf van loonbelasting/premie
volksverzekeringen en eventueel
dividendbelasting ligt op € 13. Alle
bedragen daarboven krijgt u terug.
Als het € 13 of minder is, dan krijgt
u niks. Als loonhefﬁng ook eindhefﬁng is, kan de uitkomst ook zijn
dat u in feite te weinig hebt betaald.
Dat laat de Belastingdienst zitten
als u niet verplicht bent aangifte te

Hans
Roodenburg

doen. Pas bij overschrijding van de
aanslagdrempel (2006: € 41) krijgt
u een verplichte aanslag. Verplichte
aangifte is al gauw vereist bij voorlopige teruggaaf, meerdere werkgevers of uitkeringsinstanties en bij
aanvullende pensioenen.
Aftrekpost voor ouderen
flink in de slappe was
Mijn vader en moeder hebben
– buiten de vrije waarde van hun
eigen huis – nogal wat vermogen
opgebouwd waarvan het grootste
deel in box 3 wordt belast. Hebben
zij er ook nog voordeel bij dat zij
ouder dan 65 jaar zijn?
Jazeker! Zij hebben recht op de zogenoemde ouderentoeslag: een extra
bedrag aan hefﬁngsvrij vermogen in
box 3. Die is echter wel afhankelijk
van de hoogte van het vermogen en
het jaarinkomen mag niet hoger zijn
dan € 18.539 per ouder. Het vermogen (de zogenoemde saldogrondslag) mag niet meer bedragen dan
€ 260.677 per persoon. Bij ﬁscale
partners is overdracht van de ouderentoeslag mogelijk. Voldoet men
aan al deze voorwaarden, dan kan de
ouderentoeslag in box 3 een belastingvoordeel opleveren van € 156.
Ook als men al ﬂink in de slappe was
zit, is dit altijd meegenomen!
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Vakantie in het

van Brabant

Speciale aanbieding!
Zomerarrangement € 485,00
Paasarrangement 6-10 april € 305,00
(U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar)

Een geheel verzorgde vakantie temidden
van de vennen en bossen in Oisterwijk in
Hotel de Paddestoel. Speciaal voor Senioren biedt dit hotel u een geheel verzorgde
vakantie op basis van vol pension incl.
uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voorzien
van douche, toilet, kitchenette, koelkast,
telefoon met nachtbel en TV. Alles

begane grond en goed toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Er kan er maar één de beste zijn
Epilennium is de vertrouwde kliniek voor huidtherapie
(o.a. deﬁnitief ontharen, acnébehandeling, littekentherapie,
pigmentbehandeling en oedeemtherapie).

Veel behandelingen worden vergoed door
uw zorgverzekeraar.
Epilennium is ook het juiste adres voor cosmetische
behandelingen (Botox®, Restylane®, Anti Aging)
uitgevoerd door de bekende Doctor D. Mihaylov.
Voor meer informatie: www.epilennium.nl

Ook UltraShape behandelingen!

De prijs voor het week-arrangement
bedraagt € 485,00 en voor het Paasarrangement (vr. t/m di.) € 305,00,
geen toeslag voor éénpers.kamer.

(liposuctie zonder operatie)

Da’s mooi!

Strevelsweg 740
3083 AT Rotterdam
Tel: 010 - 481 44 93
www.epilennium.nl

Opstapplaatsen vanaf Rotterdam:
Zuidplein en Alexanderpolder Busstation

Voor meer informatie en of folder kunt u bellen met tel. 013-5282555,
Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk of bezoek onze website:
www.hoteldepaddestoel.nl, email: hoteldepaddestoel@planet.nl

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

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

VERHUIZEN?

U i t va a r t ve rzo rgin g B akk e r, Van B eze i j, R i e t h o f f, Sc hol ts & Kl oeg

Wij begeleiden en regelen
alle zaken rondom uw verhuizing

Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam
0800 - 023 10 10 (gratis)

Voor meer informatie www.monuta.nl

Geregeld

Ve r h u i z e n

Parkstraat 96 2652 DL Berkel en Rodenrijs
06 21 674014
email: info@geregeldverhuizen.nl www.geregeldverhuizen.nl

De BoedelZorgDrager
verhuist op maat
Tien jaar geleden richtte Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op.
In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererend
bedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen.
“Naast ontruimingen zijn wij gespecialiseerd in kleine verhuizingen, dit doen wij alleen
voor senioren die kleiner gaan wonen. Inpakken, verhuizen en uitpakken op dezelfde dag.
Maatwerk is daarbij een belangrijk onderdeel van onze service. Wat past in de nieuwe
woonomgeving, wat kan mee en wat wil iemand per se meenemen? Daarnaast dragen wij
de zorg over de spullen die niet mee gaan. Wij bemiddelen hiervoor bij erkende veilinghuizen, antiquariaten en goede doelen. Bij een vertrek of overlijden zorgen wij ervoor
dat de woning volgens de wensen van de woningbouwvereniging en/of makelaar
wordt leeggeruimd. ”

OO
AD

GMED I S CH

VIE

S C ENT

R

Gratis CBR Keuring
Instituut voor Optometrie
Oogmedisch Adviescentrum
Oogmedisch Contactlenscentrum
Low Vision Centrum
Geregisteerde Optometristen
Lid N.U.V.O. en A.N.V.O.

Algemene afspraaklijn:

010 – 481 41 11
Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

“Hagen”

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
J. Hagen
Tandprotheticus
LID. O.N.T.

Voor lezers van de Oud Rotterdammer

Zuidpein Hoog 457
Winkel nr. 13

www.boedelzorgdrager.nl

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

Dr. D.T.T. Tjia
Oogarts

UM

010 - 484 09 99
Tandprothetische
Praktijk

Vanaf heden inschrijven
nieuwe patiënten.

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Belastingaangifte?
Wij komen op afspraak
bij u thuis

STA Adviseurs
Noordeinde 122 - A
3341 LW H.I. Ambacht
Bel: 06 - 53.54.39.01
www.servicepolis.nl
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Wolter de Waard
huisarts

Joppe van der Poel, mediator:

De pil steekt van wal

‘Scheiden doet lijden’ Wondroos
Het is weliswaar een eeuwenoud gezegde, ‘scheiden doet lijden’, maar ook
vandaag actueler dan ooit. Jaarlijks worden in Nederland zo’n 35.000 echtscheidingen uitgesproken, waarbij in de helft van deze gevallen kinderen
zijn betrokken. Er vaak de dupe van worden. Aan de Rotterdamse Volksuniversiteit aan de Heemraadssingel 275-277 is sinds deze maand als eerste in
Nederland een zogenaamde ‘Echtscheidingsschool’ van start gegaan onder
aanvoering van erkende bemiddelaars (‘mediators’).
Tijdens de voorlichtingsavond waren er opmerkelijk veel vijftigplussers, zowel mannen als
vrouwen. Slechts enkelen waren tussen de 20 en
30. Scheidingsbemiddelaar Joppe van de Poel,
aangesloten bij de ofﬁciële stichting Nederland
Mediation Instituut (NMI), zegt: ,,Dat huwelijken opbreken van pas getrouwde stelletjes is
bekend. Maar hoe vaak gebeurt dit niet tussen
oudere paren, na 30 of zelfs 40 jaar huwelijk!
En dat komt voor de meeste familieleden, onder
wie reeds volwassen kinderen, vaak totaal onverwacht.’’
Een echtscheiding of het overwegen om na lange
tijd toch uit elkaar te gaan ontstaat natuurlijk niet
na één ﬁkse ruzie, maar hangt al een lange tijd
in de lucht. Joppe van der Poel legt uit: ,,Mensen
die een relatie hebben en elkaar niet meer zo
aardig vinden, denken er vaak aan om uit elkaar
te gaan. Maar denken is makkelijker dan doen.
Want wat zijn de gevolgen? Je moet rekening
houden met de kinderen, die kun je niet zomaar
alleen laten.’’
Oudere echtparen die een scheiding overwegen
zitten met grote praktische vraagstukken zoals:
wie van de twee in het huis blijft wonen, de
boedelscheiding en hoe wordt straks met het
pensioen verdeeld. Vragen en nog eens vragen
waar de Echtscheidingsschool op deskundige
wijze antwoord op wil geven onder het
motto ‘voorkomen is beter dan genezen’.
Vijandig
Uit onderzoeken van onder meer het Nederlands
Interdisciplinair Demograﬁsch Instituut blijkt
dat zo’n vier van de vijf stellen met kinderen
kort na de scheiding vijandig tegenover elkaar
staan, met grote ruzies tot gevolg. Scheidende
paren zonder kinderen hebben daar veel minder
last van. Van der Poel, die al jarenlang vanuit
Vlaardingen met zijn bureau Conﬂictbemiddeling.nl werkt, zegt hierover: ,,Als je als
bemiddelaar tussen die hevig ruziënde partijen
zit, is het een grote kunst om volstrekt neutraal
en objectief te blijven. Je hebt daarin maar twee
keuzes: of je springt er letterlijk als politieagent
tussen of je laat de kemphanen uit de bocht
vliegen.’’ Van der Poel vindt dat je naar beide
partijen confronterend moet zijn, ‘dit is geen vak
voor watjes’. De grootste ruzies ontstaan volgens
hem over de kinderen en de daarbij behorende
omgangsregeling.

Momenteel is daarover de Wet en Regelgeving
over echtscheiding erg in beweging. De Tweede
Kamer bespreekt binnenkort daarover het
zogenaamde ‘Ouderschapsplan’. Dit met het
doel om ouders die op het punt van scheiding
staan, concreet afspraken te laten maken over de
omgang met hun kinderen. De mediators van de
Echtscheidingsschool zullen ook de laatste informatie vestrekken over deze nieuwe wettelijke
aspecten. Ook terug te vinden op
www.nmi-mediation.nl
Het uiteindelijke doel is om bekvechtende
stellen hun gezonde verstand te laten gebruiken
zonder tussenkomst van ellenlange en dure
advocatenprocedures. Daarvoor is het noodzakelijk dat scheidende ouders met kinderen een
onderling convenant af sluiten over de omgangsregeling. Al jaren lang werkt Joppe van der Poel
met een dergelijk ouderschapsplan. ,,Partners
scheiden, maar ouders nooit’’, zegt hij over zijn
praktijkervaringen. ,,Ik trek de zaken uit elkaar
om het conﬂict overzichtelijk te maken. Ik heb
het dan over vader en moeder als het over de
kinderen gaat, maar als ze het over elkaar hebben, noem ik namen van de betrokken ouders.’’
Het ouderschapsplan is terug te vinden op
www.ouderplan.nl
Herder
Een apart geval is tijdens de voorlichtingsavond
van de Scheidingsschool
(www.scheidingsschool.nl of tel. 010-2480048)
een man van een jaar of dertig die enkele
maanden geleden gescheiden is van zijn vrouw.
Samen hadden zij geen kinderen, maar wel een
prachtige mooie Duitse herder. Beiden waren
hierop ‘verliefd’. De man zegt: ,,Ik heb de hond
voorlopig aan mijn ex-vrouw meegegeven,
omdat zij er voor koos ons huis te verlaten en te
vertrekken naar het zuiden van het land. Maar
daar heb ik nu vreselijk spijt van. Ik mis mijn
herder verschrikkelijk. Ik heb voorgesteld om
hem één keer per maand in een weekeinde naar
mijn huis te krijgen. Maar daar wil zij voorlopig
niet aan. Wat moet ik nu doen? Het ergste is
dat ik nu tot de conclusie ben gekomen dat ik
meer hou van mijn herder dan van mijn (ex-)
vrouw…’’.
Scheiden blijft lijden. ‘Bezint eer gij begint.’
Jim Postma

De Oud

Wondroos, ook wel belroos genaamd, is een huidinfectie die wordt
gekenmerkt door een rode, pijnlijke,
warme opgezwollen huid en die
goed afgrensbaar is van de omgevende gezonde huid. De huid kan
het aspect van een sinaasappelschil
hebben. Soms zitten er ook blaren
bij en er kunnen zelfs huidbloedingen in voorkomen.
Meestal is wondroos gelokaliseerd op de benen,
maar armen en gelaat zijn ook plekken waar het
kan voorkomen, evenals rond operatiewonden.
Wondroos, artsen gebruiken de naam erysipelas,
wordt meestal veroorzaakt door streptococcen

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

- Coby, Tineke, Sophia én Elvis -

Huize Vredenoord
Ik heb van mei 1962 tot mei 1963 in Huize Vredenoord gewoond. Mijn moeder
was overspannen en is een jaar opgenomen in Etten Leur. Ik was toen net 16
jaar. Ik kon ook naar familie, maar mijn
oom was nogal streng en ik wilde liever
naar het tehuis voor werkende meisjes.
Ik heb daar nooit spijt van gehad en heb
een leuk ontspannen jaar gehad met die
meiden daar.
Met zijn vijven op de passantenkamer, met
Coby, Tineke en Riet. Coby en Tineke kregen
later samen een kamer en er kwamen andere
meisjes bij op de passantenkamer. Een meisje
uit Brabant en een Leny uit Schiedam.
Ik heb een foto opgezocht waar Tineke, Coby
en Riet op staan en een foto met Coby en
Tineke toen ik na een jaar weer thuis was, met
Elvis Presley aan de muur.

De Oud-Rotterdammer zoekt

Bezorgers voor de
wijken Feijenoord en Charlois
Voor nadere informatie, neem contact op met:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel.: 0180-322575, of: 06-51281277

groep A. Dat zijn bepaalde bacteriën die normaal
op de huid leven, doch wanneer ze in of onder de
huid komen mensen ziek kunnen maken. Wondroos van de benen ontstaat meestal doordat er een
schimmelinfectie tussen de tenen zit: zwemmerseczeem. De bacteriën kunnen zo ongehinderd
door de beschadigde huid naar binnen dringen
en veroorzaken hogerop, meestal ter hoogte van
de schenen een infectie. Ze komen daar terecht
door de lymfevaten. De behandeling bestaat uit
antibiotica waarmee de infectie wordt bestreden
en eventueel natte verbanden en pijnstillers.
Uiteraard dienen zo nodig schimmelinfecties aan
de voeten te worden bestreden.

- Tineke - Riet - Sophia (Sonja) Coby -

Elk weekend gingen we naar Stobbe. Het was
daar heel gezellig en druk, en leuke muziek ook.
Als we dachten dat er iemand binnen kwam van
het tehuis verstopten we ons achter een gordijn
of een deur. Ik heb daar mijn eerste sigaretje
gerookt. In het tehuis had je een ruimte waar
je thee of kofﬁe kon drinken en muziek werd
gedraaid.
Later is mevrouw Smal naar Rotterdam Zuid
gegaan. Dat hoorde ik van een kennisje die op
een avond bij mij foto’s aan het bekijken was.
Ze zag de foto van mevrouw Smal en vertelde
dat ze in Zuid in het tehuis had gewoond. Ze
had het ook heel erg naar haar zin gehad. Zij
was al 18 toen ze daar ging wonen en had
daar veel vrijheid. Wij waren pas 16, dus dan
is het logisch dat het wat strenger was. Ik heb
nooit geweten dat mevrouw Smal naar Zuid
is gegaan. Ik ben nog eens gaan kijken op de
‘s-Gravenweg, maar toen was het huis gesloopt.
Ik zal de foto’s op internet zetten, op mijn
homepage, dan moet je klikken op Vredenoord.
Als iemand nog foto’s heeft, wil ik ze wel op
internet zetten. Stuur de foto’s dan naar mij op
of mail ze.
Sophia (Sonja) Sauvangsjo Arts
Hoekersingel 58
3028 XM Rotterdam
www.stranos.nl
stranos@hetnet.nl
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Gemakkelijk, gezonder, lekkere
kant-en-klaar maaltijden bij u thuis gebracht?
Chef Rafaelo Maaltijdenservice brengt diepvriesmaaltijden
bij u aan huis. U heeft daarbij keuze uit meer
dan 90 verschillende maaltijden.

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

Alle maaltijden kosten
slechts C 3,99 per stuk

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

010 - 420 88 84

Wij bezorgen deze maaltijden op een vaste dag in de week
bij u aan huis. Nieuwsgierig? Bel voor informatie!
Of kijk op onze site : www.chefrafaelo.nl

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

VAN MOURIK BV
Uw Gebitsprobleem
I s Vo o r O n s
Geen Probleem
O
O
O
O
O
O
O

NI EU W !
te rn et !
Nu oo k op In .co m
ww w. sc hu ite

Claes de Vrieslaan 15
3021 JA Rotterdam
Tel. 010 - 477 03 03* (5 lijnen)
Tel. 010 - 477 58 00,
Fax 010 - 477 51 33

O

Narcosebehandeling onder deskundige leiding van een anesthesist
Al 35 jaar ervaring!
Modernste technieken
Voor alle tandprothetische en tandheelkundige behandelingen
Dagelijks tandarts aanwezig
Volledige en goede begeleiding.
Het permanent witmaken van tanden.
Implantaat

INSCHRIJVING NIEUWE PATIËNTEN MOGELIJK

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

“In één dag
mooie tanden”

4NJMFDMJOJDTUBBU
WPPS
DPNQMFUF
EJFOTU
WFSMFOJOH

7SJKCMJKWFOEQFSTPPOMJKLBEWJFT
,VOTUHFCJUUFO GSBNFT QMBBUKFT
,MJLHFCJUPQJNQMBOUBUFO
,SPOFOCSVHHFOPQJNQMBOUBUFO
$PNQVUFSHFTUVVSEJNQMBOUFSFO OJFVX 
&ÊOEBHTSFQBSBUJFTFSWJDF
/B[PSHFODPOUSPMF

Schuite
Tandtechniek

Mode voor
ieder moment!

Voordelen computergestuurd implanteren:
 1JKOMPPTFO
 WPPSTQFMCBBSJNQMBOUFSFO
 UPUPQ NN
 (FFOIFDIUJOHFO
 %JSFDUFQMBBUTJOH
 OPPEWPPS[JFOJOH
 4PNTNFUFFO
 QMBBUTJOHEFGJOJUJFWFWPPS[JFOJOH
 ;FFSLPSUFCFIBOEFMJOH
 (FFOPOOPEJHF
 CPUUSBOTQMBOUBUJFT

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG
0OEFSEFFM
WBO

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

5FMFGPPO 
XXXTNJMFDMJOJDOM

bens
bens
bens

Mode in maat 36-50
Vermaakservice!
Onze unieke service:
U wordt gratis opgehaald en
thuisgebracht na telefonische
afspraak!
MOD
E
kaar SHOW 14
tverk
oop i MAART!
s ges
tart!

Bel 010-4653233
Bergselaan 285D, Rotterdam
www.bensmode.nl - T. 010-4653233
Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

NIEUW! DE NISSAN QASHQAI.
100% URBANPROOF.

MAAK EEN
PROEFRIT

RADIO/CDSPELER MET
BLUETOOTH

NU IN DE
SHOWROOM

ABS, EBD EN
BREAK ASSIST

DYNAMISCH DESIGN VOOR DE URBAN JUNGLE. Uitgekeken op
de bekende vijfdeurs? Toe aan een meer dynamisch design? Ga dan naar
uw Nissan dealer en maak kennis met de nieuwe Nissan QASHQAI. De
QASHQAI (spreek uit Kash-kaaj) is praktisch en inspirerend. En inspirerend praktisch. Kom de QASHQAI bewonderen in onze showroom. U rijdt
al een QASHQAI vanaf ` 22.345. Leaseprijs vanaf ` 485 per maand.

NISSAN ROTTERDAM
Metaalstraat 5
3067 GV ROTTERDAM-ALEXANDER
Tel.: 010-456 33 33
www.nissanrotterdam.nl

SHIFT_convention

CONSUMENTENADVIESPRIJS V.A. ` 22.345 INCL. BTW EN BPM EN EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN.
BRANDSTOFVERBRUIK MIN./MAX. (GECOMBINEERD) VERBRUIK: 5,4-8,4 L/100KM, RESP. 18,5-11,9 KM/L, CO2-UITSTOOT RESP.
145-204 G/KM. OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN 80/1268/EEG. LEASEPRIJS NISSAN QASHQAI V.A. ` 485 PER MAAND VIA NISSAN
FINANCIAL SERVICES. FULL OPERATIONAL LEASE OP BASIS VAN 48 MAANDEN/20.000 KM PER JAAR EXCL. BTW, BRANDSTOF EN
VERVANGEND VERVOER. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. NISSAN NEDERLAND.
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- Noordplein -

Diaserie over
Rotterdam-Noord
Frans Rovers presenteert zondag 18
maart bij de Stichting Ons Rotterdam een
diaserie over Rotterdam-Noord.
De diapresentatie is aan de Kerkwervesingel 53 in Rotterdam-Pendrecht en begint om 14.00 uur. De zaal is open om
half twee. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als u belangstelling heeft deze voorstelling te bezoeken, dient u zich in de week vóór 18 maart telefonisch aan
te melden onder de telefoonnummers 010 4804513 of 010
4806373 of via Email info@onsrotterdam.nl

50+ kan ook
deelnemen aan
Vlaardings Songfestival
Iedereen vanaf 16 jaar, dus ook 50+, kan
inschrijven voor de 18de editie van het
Vlaardings Songfestival. Ooit opgezet door
zangeres Rita Young, die het liet groeien
naar een nationaal evenement.

SIERADEN - HORLOGES - ZILVER - SIERADEN - HORLOGES - ZILVER

Centrumpassage 39-41 2903 HA Capelle a/d IJssel tel. 010-4221070
O

Oude Binnenweg 45,
Rotterdam, (010) 411 66 15

O

Centrumpassage 39-41,
2903 HA Capelle a/d IJssel, (010) 422 10 70

trollbeads

PERFORMANCE. PRESTIGE. PASSION FOR INNOVATION.
A beautiful plane is a plane that ﬂies well. Her at BREITLING, we
share the same philosophy. It is expressed through a singleminded commitment to building ultra-efﬁcient wrist instruments
for the most demanding professionals. Our chromgraphs meet
the highest criteria of sturdiness and functionality, and we
submit all our movements to the merciless tests
of the Swiss Ofﬁcial Chronometer Testing
Institute. One simply does not become
an aviation supplier by chance.

BLUSH

R

SIERADEN - HORLOGES - ZILVER - SIERADEN - HORLOGES - ZILVER

Winkelcentrum De Koperwiek 56,
2903 AE Capelle a/d IJssel, (010) 450 33 47

Oude Binnenweg 45,
Rotterdam, (010) 411 66 15

Artiesten die op de planken van het Vlaardings Songfestival hun eerste stappen naar nationale bekendheid hebben
gezet zijn onder anderen deelneemster aan het Nationale
Songfestival Angelina van Dijk, Frans Bauer, Jody Bernall,
Annemieke van Dam, Marescha (Idols) en tv-acteur Joey
van der Velden (Costa en ‘Kinderen geen bezwaar’). De
winnares bij de tieners in 2006, Tessa van Tol, was onlangs
te zien in het voorprogramma van BZN.
Het songfestival voor de tieners is volgeboekt. Inschrijven kan nog voor de miniplaybackshow ( tot 12 jaar) en
volwassenen. Inschrijven kost 7,50 euro. Aanmelden kan
via www.vlaardingssongfestival.nl
Hierop is alle informatie over het festival te vinden.
De eerste voorronde voor de miniplaybackers en tieners is
op zondag 11 maart, gevolgd door de volwassenen op zondag 1 april partycentrum Middelhuyse aan de Koninginnelaan 403 in Vlaardingen. De ﬁnale is op zondag 10 juni in
het nieuwe Theater van Vlaardingen. Meer informatie bij
Rik Reynart: 0654-793723 of Joop van der Hor: 0618135707.

Je ziet hem overal
Mijn broer uit Vlaardingen zond mij de krant
toe. Aangezien ik op
het punt van vertrekken
stond, nam ik hem mee
naar Jordanië (Aqaba)
waar ik voor de PUM
een missie uitvoer. De
personeelsleden van
de supermarkt, die ik
assisteer, vonden het een
goede mop hem in het
krantenrek te steken tussen de Arabische kranten, zie bijgaande foto.
De Oud-Rotterdammer,
‘Je ziet hem overal’
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

Herinneringen aan Blijdorp
Naar aanleiding van het
voorpagina verhaal van
vier weken geleden werd
de redactie overspoeld met
Blijdorp-verhalen. Hieronder een selectie.
Blijdorp
Ik werkte in de diergaarde van maart
1943 tot begin 1946. Ik kwam toen
pas van de ambachtschool. Ik begon
als papierprikker en kwam daarna
bij de technische dienst als leerling
elektricien. Ik heb vaak als liftboy in
de uitkijktoren gewerkt en heb veel
herinneringen aan die tijd; zoals de
ontsnapping van Jimmy de Chimpansee, die aan de buitenkant van de toren
omhoog klom. Dat is een lang verhaal
waar ik helaas tot nu toe niets van heb
terug kunnen vinden wanneer ik hier
informatie over vroeg. Ook herinner ik
mij nog dat Chris Bares, de toenmalige oppasser, een bison ging vangen
op de spoorbaan.
De papegaaien die buiten stonden
mochten later in de oorlog niet meer
buiten staan van de directeur. Er was
ook een papegaai bij die het Wilhelmus ﬂoot. Uit eigen ervaring weet ik
dat het verhaal waar is dat een olifant
niets vergeet, dus een olifantengeheugen heeft. Met het langslopen naar de
kantine, gaf ik een klapje op de slurf
van Nellie. Toen ik terug kwam van
de kantine en weer langs de olifanten
liep, kreeg ik een klap van Nellie.
En ik kwam bij in de kamer van de
Rivièra-hal, ze had mij bewusteloos
geslagen.
In de hongerwinter kregen de kinderen
van het personeel elke dag eten in
de diergaarde en om de dag mochten ze een vriendje of vriendinnetje
meebrengen.
Dhr. G. Schenk
Aalsdijk 29, 3079 RA Rotterdam
Tel: 010-4825528
---------------------------------------------Blijdorp
Ik kan mij nog herinneren dat mijn
vader in de organisatie zat van twee
manifestaties die in Blijdorp georganiseerd werden, n.l. “Oud Rotterdam”
en “Oriënta wondertuin”. Dit was na
de oorlog in de 40-er jaren, precies
weet ik het niet meer. Van Oriënt weet
ik nog dat daar onder de uitkijktoren
bij de vijver de opera Madam Butterﬂy
werd opgevoerd en dat er een reclamewagen met een vliegend tapijt door
de stad reed. (de wagen was van het
reclameschilderbedrijf Leo Mineur).
Hans Smulders, Moordrecht
----------------------------------------------Van Doorneprijs
Mijn dierbaarste herinnering aan
Diergaarde Blijdorp is de uitreiking
van de ‘Van Doorneprijs’ aan mijn
schoonvader, de heer J. Vlasblom, op
28 september 1979 door professor ’t
Hof, bestuurslid van Blijdorp.
Hij kreeg deze prijs als waardering
voor het vele werk dat hij verrichtte als

- Mooi overzicht van de diergaarde vanuit de toren die de heer Jan Broekman uit Westerbork graag weer ziet terugkeren -

adviseur op het gebied van aquaria en
waterplanten.
W. Vlasblom-Stienstra
Overwolde 39, 3191 AG Hoogvliet
----------------------------------------------Opera
Samen met enkele vrienden en bekenden heb ik vooral warme herinneringen
aan de Rivièrahal. In de jaren ’50 en
’60 voerden wij daar als leden van het
operakoor Maasstad, samen met het
Zuiderorkest, diverse opera’s op. In
concertvorm zongen wij onder meer
beroemde opera’s, zoals Nabucco,
Mephisto, de Parelvissers en Norma.
Wij kregen veel medewerking van
het diergaardepersoneel dat ons hielp
bij het opbouwen van de podia. Deze
concerten waren zeer succesvol, mede
dankzij de uitleg die soms tussendoor
werd gegeven door operakenner Leo
Riemers.
D.E. Pols en anderen
Van Duivenvoordelaan 540
2241 TH Wassenaar
----------------------------------------------Over Diergaarde Blijdorp
gesproken
Wat doet een oud-Blijdorpbewoner
wanneer hij op de voorpagina van zijn
lijfblad een grote foto van de toren
van ´zijn´ favoriete diergaarde ziet
staan? Hij vergeet alles om zich heen
en stort zich op lezen van het verhaal.
En dan gaan zijn gedachten gaan terug
naar 1938, toen zijn ouders, zijn broer
Aad en hijzelf op de etage van een
splinternieuwe woning aan de Hoogerbeetsstraat neerstreken. Toen al vond
hij het leuk, dat die nieuwe diergaarde
zo vlak bij was! Dat park mocht dan
nog wel niet helemaal klaar zijn, maar
in de Riviérahal en de gebouwen
daaromheen kon je al terecht. De toren
nodigde de bezoekers van-het-eersteuur uit voor de lange klim naar de
omgang aan de top.

Maar dat klopt helemaal niet met
het artikel in de Oud-Rotterdammer.
Daarin staat dat Diergaarde Blijdorp in
april het 150-jarig bestaan herdenkt!
Onmogelijk!! In 1857 wisten onze
voorvaderen nog niets van deze nieuwe
stadswijk, Overigens; waar komt die
naam Blijdorp eigenlijk vandaan. Zou
die, net zoals met andere stadswijken
het geval was, zijn ontleend aan een
polder of een oude boerderij? Wie het
weet mag het zeggen! Het jaar 1857 en dat is het meest waarschijnlijk - zal
wel het jaar zijn dat de oude diergaarde
aan de Kruiskade de eerste bezoekers
welkom heette.
In de periode 1938-1940 hadden nog
maar weinig dieren met hun nieuwe
behuizing kennis kunnen maken.
De roofdieren zouden dat ook nooit
kunnen doen. Want toen de Duitsers
in Nederland binnenvielen, waren de
leeuwen, de tijgers en hun soortgenoten om veiligheidsredenen neergeschoten. In de geschiedenis van de
Rotterdamse diergaarde staat hun dood
als een zwarte bladzijde te boek.
Na het bombardement werden de
andere dieren in versneld tempo naar
de moderne verblijven in Blijdorp
overgebracht. Het zou een paar weken
duren eer zij aan hun nieuwe behuizing
gewend waren geraakt. Soms ging
dat wennen gepaard met veel lawaai
en vooral ‘s nachts was het gejank en
gekrijs niet van de lucht. En net zoals
de dieren moesten wennen, zo moesten
de bewoners van de wijk wennen aan
de herrie die de nieuwe bewoners produceerden. Maar alles went en na een
paar weken wisten zij niet beter. . . . .
----------------------------------------------Vluchtelingen
In die beginperiode ontsnapten wel
eens dieren. Zoals de zeehond die plots
opdook in de vijver bij de Prinsenkerk.
Er volgde een moeizame reddingsactie,
waarbij de medewerkers van de dier-

gaarde het dier met een net probeerden
terug te drijven, onder toeziend oog
uiteraard van tal van kritische kijkers
op de wal.
Een andere vluchtpoging was van een
groep capucijneraapjes. Hun stek in de
diergaarde was de speciaal voor hen
gebouwde apenrots op de hoek van de
Stadhoudersweg en de van Aertsenlaan. Op een zonnige zondagochtend
ontdekte één van die diertjes dat je
vanaf een uitstekende rots op het naastgelegen terrein kon springen. Dat deed
hij dan ook. Zo’n twintig lotgenoten
volgden zijn voorbeeld. Even later
dartelde de groep in de tuinen en op de
balkons achter de huizen aan de Van
Aertsenlaan en de Boreelstraat. Het
heeft dagen geduurd voordat de oppasser de laatste apenrotsbewoner weer op
zijn honk kreeg.
Ze zwaaiden terug! !
Maar al die voorvalletjes vallen in het
niet bij die ene - hele grote - herinnering: die van het uit de lucht vallende
voedsel!! Engelse en Amerikaanse
bommenwerpers zouden hun lading
bij het vroegere vliegveld Waalhaven
afwerpen, maar door een misverstand vlogen de toestellen niet naar
Waalhaven, maar naar de weilanden bij
de Ommoordseweg. De aanvliegroute
naar dit terrein liep over Blijdorp.
De ene groep Lancasters en Liberators na de andere kwam over en veel
mensen renden naar buiten om van het
indrukwekkend schouwspel te genieten. Ook ik was ik niet meer te houden
en klom, samen met veel anderen,
naar de top van de uitkijktoren in de
Diergaarde! Op de omloop zwaaiden
we naar de mannen in de cockpits. Wat
vlogen ze laag! En het mooiste was:
die piloten zwaaiden terug en staken
hun duim omhoog. Over herinneringen
aan diergaarde Blijdorp gesproken.
PS Zou die toren niet in zijn oude

glorie kunnen worden hersteld? De
bouwtekeningen moeten er nog zijn!
Jan Broekman, Uutlangen 12
9431 HP Westerbork, 0593-332992
----------------------------------------------Berenstreken
Ik ben geboren in 1918 op de
Diergaardesingel 45. Vanuit ons huis
keken we in de diergaarde. Rechtuit
hyena´s (die huilen ´s nachts), rechts
de ijsberen en links bruine beren,
vossen en zeerobben. De beren liepen
altijd rondjes in hun kooi. Als de
oppasser een kraan open zette, kwam
er een dikke straal water van boven en
stonden de beren eronder, altijd met
hun snuit in de straal. ´s Zomers waren
er openlucht concerten. Mijn ouders
luisterden daarnaar voor de geopende
ramen van onze slaapkamer.
Verderop was een brug over de singel
waarover de vleeswagens reden. Wij
gingen achter die wagens hangen om
in de diergaarde te komen. Eenmaal
binnen gingen we achter het hek staan
tegenover ons huis en riepen Moe, die
was natúúrlijk altijd thuis.
In Diergaarde Blijdorp ben ik nooit
geweest. Ik zou wel eens naar het
zeeaquarium willen, maar dat komt er
nooit van als ik bij familie op bezoek
ben.
Eén voorval uit de jaren dertig vergeet
ik nooit. Een oppasser liet eens een
deur open staan na het voeren van de
beren. Na het eten kuierde die beer
doodleuk weg. Een spoorwegman
kwam hem in alle vroegte tegen in het
tunneltje onder het spoor en drukte
zich verstijfd van schrik tegen de
tegelwand. De beer snuffelde even
aan hem en liep toen door. De man
sloeg alarm en de beer is in Blijdorp
doodgeschoten, misschien wel op de
plaats waar nu de beren wonen.
M.W. Vaessen, Glipperdreef 199b,
2104 WG Heemstede
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Ans Paerel en het toeval:

‘Die Snerttram ook!’
Tienduizenden Rotterdammers en vele tienduizenden van buiten de stad hebben inmiddels een historische rit gemaakt met ‘De Snerttram’ door Rotterdam. ,,Wie denkt zijn eigen stad zo goed te kennen, komt soms bedrogen uit
na de anderhalf uur durende rit onder het genot van dampende erwtensoep’’,
zegt initiatiefneemster Ans Paerel.
Naast muzikale begeleiding van de Russische
accordeonvirtuoos Arkadi Gankin vertelt een
ervaren gids de rijke en turbulente geschiedenis
van onze stad. Met vragen waar zelfs de meest
typische Rotterdammer af en toe achter zijn oor
moet krabben. Zoals: ‘Kent u Kuyls Fundatie?’
En: ‘Weet u waar de oude Joodse begraafplaatsen
liggen?’ Of: ‘Wist u dat Rotterdam ooit minstens
zoveel grachten had als Venetië?’ Of: ‘Wist u dat
het trapje op het Stadhuisplein een overblijfsel is
van de middeleeuwse verdedigingswerken?’
Ans Paerel, vroeger ook bekend als eigenaresse
van het bekende eetcafé ’T Tappunt aan de Boezemstraat, kreeg in 1993 het lumineuze idee een
restauranttram door de stad te laten rijden. Zij had
daarvoor in die tijd een afspraak gemaakt met de
toenmalige RET-marketing-manager Ton Dekker.
Maar zij kwam te laat op de bespreking, omdat
nota bene het openbaar vervoer vertraagd was.
,,Die Snerttram ook’’, riep Ans verwijtend tot de
RET-manager. In het gesprek bleek echter dat het

aanvankelijke plan voor een restauranttram logistiek niet haalbaar bleek. ,,Je zei toch snerttram’’,
zei toen Dekker, ,,waarom dan niet een tram met
gewoon erwtensoep!’’
Stadsgids
Inmiddels is, sinds 1995, het elfde seizoen in
gegaan van deze in geheel Nederland unieke Rotterdamse attractie. Van oktober tot en met april
rijden in totaal zo’n honderd van deze Snerttrams
door de stad met gemiddeld 50 passagiers per
tram. Ze rijden op zaterdag om 13.30 uur en 16.00
uur en op zondag vanaf 16.00 uur. Opstapplaatsen
bij restaurant Brazzo in de Boezemstraat of bij
halte Pompenburg aan het Hofplein. Kosten per
rit 15 euro per persoon, inclusief een goede kom
erwtensoep, stadsgids en live-accordeonmuziek.
De hele Snerttram is ook af te huren voor gezelschappen (maximaal 54 personen) voor 695 euro.
De stichting Rotterdams Openbaar Vervoermuseum en Exploitatie Oldtimers (RoMeO) huurt de

- Ans Paerel in de Snerttram (foto Paul Hošek) -

historische trams van het type Duewag van RET
Tours. Deze stichting zorgt ook voor de speciaal
opgeleide bestuurders en wagenmeesters van De
Snerttram, vier man in totaal. In 1999 won De
Snerttram een ‘Premie op Samenwerking’ van
de Kamer van Koophandel. Daarnaast fungeerde

het voertuig in de loop der jaren in vele radio- en
televisieprogramma’s, zoals ‘Lijn 4’ en ‘Kofﬁetijd’ en het bekende ‘Man bijt Hond’.
Voor meer informatie: www.snerttram.nl of tel.
010-4148079.

deel 2

The Road Runner Sect
Veel jongelui hadden het in 1964 over een nieuwe Rotterdamse beatband. Een groep
die er kennelijk geen moeite mee had de volumeknop van de geluidsinstallatie iets
verder open te draaien: The Road Runner Sect.
Wie de musici waren die aan de
basis stonden van The Road Runner
Sect? Oud-zanger Hoeney Chen,
een van de mannen van het eerste
uur, reageert niet enthousiast als die
vraag hem wordt voorgelegd. Hij
weet ruim veertig jaar later met veel
moeite de namen van de jongens
boven water te krijgen: Juul Schell
(sologitaar), Hennie de Wilde (slaggitaar), Leo Mouwens (basgitaar) en
Jacco van Heijningen (drums). “Dat
waren ze geloof ik”, zegt hij. Chen
zit er niet op te wachten herinneringen aan die tijd op te halen. “Want
eigenlijk heb ik die periode heel lang
geleden afgesloten. Het was een
boeiende tijd, maar ik ben er absoluut niet meer mee bezig.” Hij zegt
zich niet te herinneren waar de naam
van de band vandaan kwam. “Ik heb
werkelijk geen ﬂauw idee hoe we
daar op zijn gekomen.”
Feit is dat The Road Runner Sect
snel de harten van de Rotterdamse
tieners veroverde. Dat betekende
dat er ieder weekeinde optredens

stonden gepland. Op alle podia in de
Maasstad en in randgemeenten waar
beatbands welkom waren heeft de
groep gestaan. “In eerste instantie
regelden we alles zelf, want een
manager hadden we niet. Dat ging
zo in die tijd. Beatgroepen hadden
in die jaren totaal geen aanzien. De
popmuziekbusiness stond nog in
de kinderschoenen. Als je naar een
grammofoonplatenzaak ging kon
je kiezen uit een paar leuke platen.
Voor de rest stonden de vakken vol
met uitsluitend oubollige of klassieke
muziek”, verzucht Chen.
Single
De Road Runner Sect overdonderde
de liefhebbers in het begin steevast
door hun concerten keihard te beginnen met het nummer ‘Roadrunner’,
van het ruige Engelse gezelschap
The Pretty Things. Voor de rest bestond het repertoire uit vertolkingen
van nummers van onder meer The
Rolling Stones en The Who.
Nadat de band met een heuse mana-

ger in zee was gegaan en drummer
Cor van der Beek (ex-Group 65)
de plaats had ingenomen van Van
Heijningen werd de naam kortweg
The Sect. Langzamerhand begon
de groep ook buiten Rotterdam en
zelfs nationaal iets te betekenen.
De Rotterdammers speelden in alle
uithoeken van het land. Van The Sect
verscheen in 1966 de eerste en tevens
laatste single van de groep, getiteld
‘Mrs. Lovesick’.
Hoeney Chen graaft nog eens diep
in z’n geheugen: “Volgens mij was
dat een compositie van Juul Schell.”
‘Mrs. Lovesick’ werd niet meer dan
een lokaal hitje..
The Free
Door ‘allerlei omstandigheden’
hield de band in 1967 op te bestaan.
Bijna alle Sect-leden kwamen terecht
in andere Rotterdamse bandjes. Zo
dook Chen even op in de soulformatie The Swinging Soul Machine, om
vervolgens Juul Schell weer tegen te
komen in The Free.

- De hoes van de single van The Sect, Mrs Lovesick.
Met links Juul Schell, daarnaast Hoeney Chen, Cor van der Beek en
Leo Mouwens. Zittend Hennie de Wilde. -

Cor van der Beek werd de meest succesvolle Rotterdamse popmuzikant
uit de jaren zestig. Hij belandde in
Shocking Blue, de Haagse band van
Robbie van Leeuwen die wereldfaam verwierf met ‘Venus’. Daarna
drumde hij ook nog een blauwe
maandag in Livin’ Blues.
Hoeney Chen wordt er niet vrolijker
van, van de herinneringen aan The
Road Runners Sect: “Het is triest,

maar zo’n beetje de helft van de
band is er niet meer”, zegt hij. “Cor
van der Beek en Hennie de Wilde
zijn al jaren geleden overleden.”
Heeft u een bijdrage voor deze rubriek of wilt u reageren? Het adres
is: ‘Beat aan de Maas’, Postbus
28059 3003KB Rotterdam. Of mail:
ed.vanhelten@hotmail.com
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TANTE POST(BUS)

Geachte redactie
In een fotoalbum van mijn overleden ouders vond ik een oude foto van de noodwoningen aan de Noorder Kanaalweg.
Deze foto is in 1941 genomen. Ik was 10
jaar en na het bombardement kwamen
wij te wonen op nummer E11.
In de deuropening staat mijn moeder met
mijn jongste broertje Dirk, naast mijn
moeder in bloemetjesjurk Juffrouw van
Golden een vriendin van haar. Ik weet
dat haar man geen hand had, hij noemde
zijn stompie ‘rooie kool stamper’. Naast
ons woonde een familie met een stuk
of twaalf kinderen. Hij werkte bij het
spoor. Die namen het niet zo nauw en
begonnen al gauw hun huis op te stoken.
Schuin tegenover ons woonde een
kleermaker de familie Stam die snel naar
Harderwijk zijn vertrokken. Toen zo’n
beetje iedereen zijn huis begon te slopen
zijn mijn ouders ook naar Harderwijk
vertrokken. Ook omdat mijn vader daar
een baan kreeg. Ik herinner mij nog dat
er in de strenge winter 1940-1941 ‘s
avonds een echtpaar is verdronken in
het kanaal. Het was aardedonker door de
algehele verduistering. Een ijsbreker had
het kanaal die middag open gemaakt en
zij liepen zo een wak in. Na de bevrijding

in 1945 zijn wij weer naar ons oude
Rotjeknar teruggekeerd waar we nu nog
naar tevredenheid wonen.
J.Hartensveld
Bergsingel, 3037GW Rotterdam
Tel:010- 4674011
E-mail jo.hartensveldsr@planet.nl
-------------------------------------------------Geachte redactie
Met veel interesse en genoegen uw
artikel over de L’ Ambassadeur gelezen.
Geboren en wonend tot aan mijn trouwen
in de Grote Visserijstraat 92, deed ik op
10-jarige leeftijd boodschappen voor
naaste oudere buren. Deze buren hadden
een dochter, getrouwd met de toenmalige
eigenaar van de L’Ambassadeur. Gezien
het jaartal neem ik aan de zoon van Joop
van Eck. Door de grootouders werd ik
min of meer bevriend met de kinderen
van het echtpaar Van Eck. Als ik mij
goed herinner John en Pia. Ze woonden
boven L’Ambassadeur. Ik hoef u niet te
vertellen wat een prachtig speelpaleis de
L’Ambassadeur voor ons was. Zelfs op
zondagmiddag mochten wij stiekem de
prachtige Spaanse shows op de dansvloer
zien. Alles was Spaans wat de klok sloeg
bij de familie Van Eck, althans zakelijk.
Zover ik weet is de heer Van Eck na

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

Knippen
voor maar € 9,95
Bel. 010 - 481 45 09 / 06 24 73 03 20

het slopen van de L’Ambassadeur
een nieuwe nachtclub in de Witte de
Withstraat begonnen, maar al snel daarna
met zijn gezin naar Spanje geëmigreerd.
Zij hebben volgens mij niets te doen
gehad met sexclub L’Ambassadeur aan
de ‘s-Gravendijkwal. Misschien alleen
de naam verkocht. Hoewel het meer
dan vijftig jaar geleden is, heb ik goede
herinneringen aan het gezin Van Eck en
de schoonouders van de heer Van Eck,
wonende in de Grote Visserijstraat in
het portiek van de RMI (Rotterdamsche
Melk Inrichting). Mevrouw Van Eck
junior vond ik op jonge leeftijd een
bijzondere knappe en elegante vrouw.
Ik ben benieuwd of John en Pia in Spanje
(was toen de Franco-tijd) zijn blijven wonen of zijn teruggekeerd naar Nederland?
Carel van Leeuwen
Maassluis leeuwca@planet.nl
-------------------------------------------------Geachte redactie,
Met het artikel over het Brabantse dorp
(jaargang 3 nummer 4) kwamen wat
herinneringen boven. In 1954/55 was
ik als militair gelegerd in het Barakkenkamp aan de (toenmalige) Dorpsweg.
Ik heb toen eens een bezoek gebracht
bij ene Jopie Westdorp in het Brabants
Dorp. Het had ﬂink gesneeuwd die dag.
Hij was getrouwd en zij hadden een kind.
Daarom had hij een verzoek ingediend
om overdag aan de Dorpsweg te mogen
“logeren”. Ik zou het leuk vinden hem
nog eens te ontmoeten, als hij tenminste
nog op deze aarde rondloopt.
Koos Kweekel, Simonshaven
E-mail: j.kweekel1@hetnet.nl
-------------------------------------------------Geachte redactie
Ik heb van 1928 tot 1955 op Jouberstraat
3 gewoond, tegenover het torentje van
Thomsen’ s havenbedrijf. Ik herinner mij
schildersbedrijf Rijswijk, dat vaak het
afﬁche schilderde dat boven de ingang

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!

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

Bij de waterstokerij van Maaskant heb
ik menig emmertje warm water gehaald
voor de was van mijn moeder en met
levensgevaar naar huis gedragen daar het
gloeiend hete water over de rand van de
volle emmer spatte. Bij kleermaker Bokmans is mijn burgerkostuum vervaardigd
toen ik in 1950 uit Indië thuiskwam. Met
mijn vrienden hielpen we Zandvliet, die
marktkramen verhuurde, met het naar
de markt duwen van de wagens. Verder
herinner ik mij Dirk en Ben Roest, Ton
van Veelen, Henk Scheffers, Wijnand
en Piet Snelders, Piet en Corrie Mulder
(wiens zusje rechts op de foto nog net
te zien is), Wim Tertole die niet op de
foto staat, Jantje Hellental en Harrie en
Joop Boelaars (die de foto in 1942 heeft
gemaakt).
Andere jongens kwamen geregeld uit andere straten spelen zoals Joop Statz, Huib
Klein, Tinus Sakko en ene Dijsseldonk.
Ik ben benieuwd wat er van deze jongens
geworden is.

W.Y.Faber, Wingerd 9
3224 TS Hellevoetsluis, 0181-310605
-------------------------------------------------

Vriendschap
Ik heb op de Industrieschool voor meisjes mijn coupeusediploma gehaald, nadat
ik eerst mijn costumièrediploma had
gehaald in de Meidoornstraat. Bijgaande
foto is op die school gemaakt. Wij waren
toen 13 en drie vriendinnen. Helaas is
het meisje rechts overleden, maar de
middelste, Riet de Reuver (sinds haar
huwelijk mevrouw Stok), en ik gaan nog
steeds met elkaar om. We zijn dus al 65
jaar vriendinnen. Leuk hè?
Jannie Rietveld, Michel Angelostraat 226
3066 NP Rotterdam

Bezoek ook www.deoudrotterdammer.nl

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

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

van Colosseum aan de Beijerlandselaan hing. Van de ﬁrma Bakergem heeft
mijn vader in de oorlog een handwagen
geleend om aardappelen te halen in de
Hoekse Waard.

www.lancar.nl
de goudsmid

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P
Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak
Rodenrijselaan 54 - 3037 XG - Rotterdam
Tel: (010) - 467 53 23

de POPULIER
AUTODEMONTAGE EN HANDELSONDERNEMING

bon geven
Tegen inlevering van deze
towrak
au
wij € 25,- extra voor uw

TUJCB

‘N AUTOWRAK? BEL DAN: 010 - 421 65 00
WWW.DEPOPULIER.COM
Nikkelstraat 97 • 3067 GR Rotterdam • Fax: 010 - 420 14 87

www.schoenmakerijagterberg.nl

Speciale Week aanbieding !!

UWZ

Rotterdam

Avancer Manhatten
Alu frame, verende voorvork,
verende zadelpen, 7 versnellingen,
naafdynamo etc.

Uitvaartverzorging

Wim Zwijnenburg

Adviesprijs: €. 649,=

Persoonlijk betrokken

Nu: €. 499,=
inclusief ﬁetscomputer

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

Kantooradres:
Oudedijk 225 B
3061 AG Rotterdam
Tel.: 010 24 29 810
Fax: 010 24 29 813

!

uw
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nt bi mﬁets e rdelig ren
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v

info@uwzrotterdam.nl
http://www.uwzrotterdam.nl

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden 010 24 29 812
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Boekenmarkt en
‘England Spiel’ in
OorlogsVerzetsMuseum
Wie belangstelling heeft voor interessante boekwerken over de beide wereldoorlogen (1914-1918 en 1940-1945) doet
er goed aan zondag 11 maart de boekenmarkt in het OorlogsVerzetsMuseum te
bezoeken. Aanvang 14.00 uur.
Ongeveer 45 minuten duurt de documentaire ‘England
Spiel’ die zondag 18 en woensdag 21 maart in het museum
vertoond wordt. De ﬁlm handelt over een indrukwekkende
spionage in bezet Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De door de Duitse bezetters gevangen genomen agent
Huub Louwers werd toen gedwongen contact te onderhouden met het verzet in Engeland. Door het weglaten van
zijn veiligheidscode probeerde hij het hoofdkwartier in
Londen te waarschuwen voor een valstrik. Helaas zonder
resultaat. Mensen en wapens werden gedropt en opgepakt door de Sicherheits Dienst. Van de 54 vastgezette
geheimagenten kwamen er 39 om in concentratiekamp
Mauthausen. De anderen werden als vermist opgegeven of
zijn elders gestorven. Ook veel verzetstrijders hebben door
toedoen van verraders het leven gelaten.
Het OVM is gevestigd aan de Veerlaan 82-92 op Katendrecht. Open van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00
tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Voor
meer informatie 010- 4848931 of
www.ovmrotterdam.nl

- Arnoud Voet op de Rotterdamse Dag in de Laurenskerk -

Uitgever Voet stelt
zijn Rotterdamse
fotoarchief open
Goed nieuws voor verzamelaars en anderen, die speuren naar oude foto’s van
straten. Van de bekende Rotterdamse
fotograaf Jan Roovers staan er sinds kort
zesduizend op een speciale internetsite
van Arnoud Voet.
“Dit is nog maar het begin”, vertelt de uitgever van ruim
zestig historische boeken. “Dagelijks zijn we bezig met
uitbreiden van de site. Minimaal twintigduizend foto’s
staan er straks op van de meeste wijken van Rotterdam.”
Het opzoeken van een foto kan door het intikken van de
naam van de gezochte straat. Als die in het bestand is
opgenomen, verschijnt de foto op het scherm. Vervolgens
is op eenvoudige wijze bij Voet een afdruk te bestellen.
Wie echter door kopiëren wil jatten, komt bedrogen uit.
Voet: “Vanzelfsprekend is een en ander beveiligd. Op de
beeldschermfoto staan bovendien nog eens teksten die
moeilijk verwijderbaar zijn.”
Arnoud Voet is eigenaar van tienduizenden negatieven van
Roovers (1912 –2000) en ook van het complete archief
van de bekende en veel te vroeg overleden Rotterdamse
fotograaf Henk Hartog. De fotoboeken van Voet zijn bij
liefhebbers geliefd vanwege de hoge kwaliteit van de
foto’s die hij gebruikt. Voet heeft nieuwe fotoboeken in
voorbereiding. “Daar vertel ik niets over, want dan breng
ik een ander misschien op een idee.”
Het adres van de site van Voet is:
www.fotovanrotterdam.nl
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- Op dit deel van de Brede Hilledijk
stonden wagons in afwachting van
lossen (rechts) bij de Vereenigde Brandstoffenhandel. Links nog een stukje van de
Maashavenmarkt. Foto collectie Rein Wolters -

Als een aap de treinwagon
op om kolen te jatten
In mijn kindertijd trok ik er soms op uit om oneerlijk aan kolen
te komen. Thuis in de Pantserstraat stond een potkachel voor de
verwarming. Als moeder de kinderbijslag had ontvangen, kwam de
kolenboer langs en stortte hij zes mud eierkolen in ons kolenhok
driehoog op zolder. Menige vloek kwam over zijn lippen bij de zes
keer dat hij met een mudzak van zeventig kilo op zijn schouder de
42 treden naar boven moest lopen. Als zoete troost ontving hij wel
een fooitje, dat doorgaans later op de dag in de kroeg met collega’s
werd omgezet in bier of jenever.
Op de hoek van Hillelaan en Brede
Hilledijk verkocht de N.V. Vereenigde
Brandstoffenhandel van A. de Jong
fossiele brandstoffen aan bedrijven en
particulieren. De kolensoorten werden in
spoorwagons aangevoerd en vervolgens
verpakt in hanteerbare hoeveelheden.
Soms vielen kolen naast de wagon, die
dan vogelvrij waren. Als ik richting
Brede Hilledijk ging, nam ik een opgevouwen papieren kolenzak mee. Die was
van brandstoffenhandel P. de Hooge aan
de Putselaan. Als ik deze vol had geraapt,
zeulde ik de acht kilo ’zwart goud’ naar
huis. Moeder was dan dankbaar en
streelde me over mijn zwart geworden
haardos. Het bespaarde haar een paar
kwartjes.
Opgestookt
Bij de winkel van Frans Bus op de hoek
Hillelaan en Brede Hilledijk stonden vaak
open kolenwagons in afwachten van lossen. Als niemand keek, klauterde ik er als
een aap op en vulde snel mijn kolenzak.

- Op de plaats van de kolenopslag werd in 1972 de supermarkt
Finding geopend. Het was het eerste bedrijf op Zuid met een
inpandige parkeergarage. Foto collectie Rein Wolters -

Dat ging sneller dan wachten tot er kolen
vielen. Mijn volgende doelwit was de
buitendeur van Frans Bus. Die smeet ik
bepaald niet zachtzinnig open, tot ergernis van de verkoopsters.

- De Hillelaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de voorgrond mensen die de kolenopslag hebben geplunderd. Rechts
op de hoek de winkel in textiel en onderkleding van Frans Bus. Foto verzameling Stichting Ons Rotterdam -

Op een keer kwam er een me achterna,
kreeg me te pakken en gaf me een draai
om mijn oren. Uit woede gaf ik haar een
’haal’ met mijn kolenzak. Behendig pikte
ze die af en ik kon hem terug krijgen als
ik met moeder naar de winkel zou komen.
Thuis zweeg ik in alle talen over het
incident. De door mij gejatte kolen zijn
waarschijnlijk opgestookt in de kachel
van die verkoopster.
Frans Bus, later overgenomen door Storm
& Ranke en weer later door meubelgigant
De Zuider Ster, gold in de jaren vijftig als
een begrip. Niet alleen vanwege kwaliteit, maar nog meer omdat de bushalte
voor de deur bekend stond als ’Frans
Bus’.
Schippers kochten volop in zijn winkel
en ook prostituees, die in de omgeving
woonden en peesden. De vrouwen
kwamen voor modieuze slipjes, bh’s en
hempjes. Als een van de eerste winkeliers wist Frans Bus uit Frankrijk pikante
bh’s te importeren met als bijzonderheid
puntloze cups.
Verademing
Naast Frans Bus klonk altijd geroezemoes naar buiten bij café Dientje van der
Toorn. Dat was ook het geval in buurcafé
De Bruinvis, waar een vrouw met een
kogelgat in haar linkerborst als attractie
gold. Het derde café op het rijtje van
Karel Brus was het meest bekend door
de accordeonmuziek van Blinde Piet.
Zonder ook maar één probleem vond hij
dagelijks de weg van zijn woning in de
Cronjéstraat naar het café aan de Hillelaan.
De vader van klasgenoot Guus Hardeman
was op de Hillelaan eigenaar van het gerenommeerde café De Zandhoop. Guus’
vader had waarschijnlijk als eerste in de
Afrikaanderwijk een televisietoestel in
zijn zaak. Op woensdagmiddag mocht ik
er kijken naar het kinderprogramma met
’tante’ Hannie Lips als omroepster en natuurlijk programma’s als Dappere Dodo
en Adrie van Oirschot met zijn dommige
bediende Liang Wang Tsjang Tsjeng,
vertolkt door Henk Molenberg. Als kind
van een groot en armoedig gezin was het
wekelijks uitje een verademing.
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www.deoudrotterdammer.nl
Virtuele boek/cd-winkel voor Oud Rotterdammers
BESTELBON
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

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

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

(Herinneringen aan jazz in Rotterdam)

21,50
14,95

❏

Obers per uur
Rotterdam met een knipoog

❏

Deel 1

❏

Deel 2

❏

Deel 3

14,95
14,95
14,95

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

CD’s
❏
❏

CD Café Rotterdam
CD Terug naar Rotterdam
CD Waltzing the waves

❏

+ Verzendkosten

❏

12,95
17,50
19,95

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG
föhnen,wassen

& watergolven

STUDENTENDAG
3,95

Naam
Adres
Postcode
Plaats

PERMANENTDAG

10%
KORTING
op deze dagen

DONDERDAG
KLEURINGSDAG

10%
KORTING
op deze dagen

Telefoon
Email

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

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

Adressen:
Rododendronplein 9, 3053 ES Rotterdam, tel. 010-4180414
Binnenhof 19 te Ommoord, tel. 010-4187246
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In het spionnetje
Men zegt dan wel, dat verleden week 1 maart de meteorologische winter was afgelopen, maar
naar mijn gevoel is die winter dan opgevolgd door een herfst. Regenbuien en windstoten bestoken mijn spionnetje; vanaf de 13e etage gezien ligt Rotterdam regelmatig onder een donker en
stormachtig wolkendek. Maar wellicht staat de zon hoog aan de hemel, als u kennis van deze
woorden neemt.
Er zijn verstandige mensen, we
kennen dommeriken en sommigen
noemen we zelfs stom. Die laatste
categorie geeft echter nog niet aan
wat voor persoon ik ben. Ik ben nog
een graadje erger dan stom en dan
zelfs nog in het kwadraat.
Verleden jaar september werden
mijn voet en tenen in het Dijkzigtziekenhuis operatief onder handen
genomen. Het resultaat voldeed aan
alle verwachtingen en ik kon letterlijk en ﬁguurlijk (weer) uit de voeten.
Onlangs nam mijn (nieuwe) pedicure
m’n landingsgestel onder handen
en knipte nagels en vijlde eelt weg.
Ergens bij mijn linkervoet hoorde ik
vragen: “Weet je, dat er nog steeds
hechtingen aan de onderkant van je
tenen zitten?” M’n antwoord was
ontkennend, maar ik had wel allang
ontdekt dat de onderzijde van mijn
tenen niet glad was. Ik had dat als
een soort littekenweefsel beschouwd
en er verder geen aandacht aan
geschonken. Nu bleken het echter
nog diverse ‘touwtjes’ te zijn, die
het vlees van m’n tenen bij elkaar
hielden.
Thuis gekomen nam ik maatregelen om contact met Dijkzigt op te
nemen. Dit kon toch niet! Groot
was echter m’n schrik, toen ik op de
afsprakenkaart zag dat ik op 18 december 2006 terug werd verwacht in
’t ziekenhuis voor controle wonden
en verwijdering hechtingen. Die hele
afspraak was ik helemaal vergeten en
dat noem ik S T O M !
M’n schrik sloeg om in angst, toen
ik bij het maken van een nieuwe afspraak hoorde dat de hechtingen wellicht al waren ingegroeid. Toen ook
nog bleek, dat de nieuwe afspraak al
op donderdag 1 maart was, terwijl ik
op dinsdag 27 februari belde, lagen
twee slapeloze nachten op de loer.
De behandelend arts op de afdeling
orthopedie was op 1 maart heel laconiek: “Even wat tangetjes pakken, we
halen de zaak er zo uit.”
Ik moet me (ook) in deze krant een
vent tonen, maar mag toch wel verklappen dat het veel pijn deed, terwijl
de totale (mis)handeling nog geen
10 minuten heeft geduurd. Na aﬂoop
zakte die pijn echter net zo snel weg,
als de zon die in zee ondergaat. We
leven nog!
Hongertocht
Al enkele maanden probeert de
in Amerika wonende Rotterdammer Ton van Vugt informatie te
krijgen van Rotjeknorders, die eind
1944/begin 1945 een zogenaamde
hongertocht hebben gelopen. Vele
tientallen lezers hebben telefonisch,
via gewone post of via e-mail op de
vragen van Ton geantwoord. Als het
goed is, heeft iedereen die reageerde
al minstens één reactie van Ton van
Vugt terug ontvangen.
In Amerika is het plan geboren in au-

gustus 2007 de hongertocht met belangstellenden nog eens over te doen.
Natuurlijk wordt er niet aan gedacht
om weer zo’n 150-225 kilometer te
gaan lopen. Gezien veler conditie
doen we er dan geen 5-7 dagen over,
maar 5-7 maanden; misschien zijn
we dan zelfs Amersfoort nog niet
voorbij. Ton denkt aan een tweedaagse tocht met eigen auto of touringcar;
in gedachten is hij al bezig een hotel
in Hattem te regelen. Hattem heeft
voor 85% van de ‘hongertochters’
een bijzondere betekenis.
Of dit alles doorgang gaat vinden,
hangt aan een zijden draad. Afgelopen zaterdag ontving ik bericht, dat
Ton met de grootste spoed in een
ziekenhuis is opgenomen voor een
open hartoperatie. Mijn woordvoerder denkt dat Ton minstens 6-8
weken geheel uit de roulatie zal zijn;
ik denk dat we ‘even’ niets van Ton
zullen horen.
Vanaf deze plaats wens ik Ton een
spoedig herstel en veel succes met
zijn plannen. Z’n (ook Rotterdamse)
vrouw wens ik sterkte in de komende
weken.
Internet
Dit is zo’n mooi kopje, waaronder
heel veel grote en kleine nieuwtjes
vallen.
Buiten het Spionnetje, ben ik ook de
geestelijk vader van de rubriek ‘Waar
was dat nou’. Elke veertien dagen
mag ik via gewone post zo’n 100-150
oplossingen ontvangen, terwijl de teller bij de Internet-oplossingen rustig
boven de 200 staat. U begrijpt, dat de
enkele naam (met bijbehorend verhaal) die ik in de krant plaats slechts
een miniem topje van de ijsberg is.
Daarom dat ik steeds meer verzoeken
krijg alle oplossingen op Internet te
plaatsen. Ik wil dat best doen, maar

door Aad van der Struijs

op Internet staan.
Elke veertien dagen staat de nieuwe
opgave én de oplossing van de vorige
opgave op mijn site http://dit.is/rotjeknor. Ik kan helaas niet verder gaan
met mijn ‘service’.
Nu ik mijn Rotterdamse site onder
de aandacht breng, kan ik enkele
van mijn Internetcollega’s ook niet
vergeten. Geheel toevallig denk ik
als eerste aan Hennie Schoonewil
met zijn site Rotterdam Toen en
Nu (http://www.rotterdam010.nl).
Hennie kijkt niet alleen achterom,
maar zit ook als een bok op een
haverkist bij het Rotterdam van nu.
Een site waarop ik soms jaloers
ben, maar toch ook een site die voor
nieuwkomers wat te rommelig en
verwarrend kan overkomen. Bij de
site van Schoonewil is geduld een
schone zaak.

Bij de combinatie Internet en Rotterdam kan je niet om de familie Engelfriet heen (http://www.engelfriet.
net). Hun site overdondert je met
een hoeveelheid correcte gegevens,
die in een Grote Winkler Prins-encyclopedie niet zouden misstaan.
Ook op deze site moet je al iets van
computeren en internet afweten; een

bezoekers. En dat betekent, dat 30 x
250 is 7.500 bezoekers véél dichter
bij de waarheid zit.
Een site die bijna nooit wordt

geactualiseerd, is die van vader
en zoon Den Ouden (http://www.
rotterdammers.nl). Woonachtig in
Eindhoven kan ‘vader’ z’n voormalige woonplaats Rotterdam slecht
vergeten. Ook op hun site moet het
nodige ‘geklikt’ worden, maar vanaf
het begin is duidelijk waar je moet
zijn. Prachtige foto’s uit een Rotterdam dat u gekend hebt, maar ook
opnamen van ‘toen’ zijn bij vader en
zoon te vinden. Met name wijs ik op
de groep luchtfoto’s; als je die foto’s
goed wilt bekijken, ben je wel ‘een
half uurtje’ zoet.
Foto’s
Velen van u hebben onderstaande
regels al eerder gelezen. Het blijkt
echter noodzakelijk de tekst nog
maar eens te plaatsen, want aanvra-

ik heb er domweg geen tijd voor.
Iedere schriftelijke oplossing zou
gescand moeten worden, uniform
moeten worden opgemaakt en daarna
op een webpage worden geplaatst.
Bij Internet-oplossingen vervalt het
scannen, maar de rest blijft bestaan.
En dat dan iedere 2 weken opnieuw!
’t Gaat echt niet.
Nu heb ik het nog niet erover of iedere inzender wel zo blij zal zijn, als
naam, adres en woonplaats vrijelijk

bezoekje aan een bepaald onderwerp
vraagt het nodige muis- en klikwerk.
Het eindresultaat mag er echter zijn,
hoewel de site niet zeer regelmatig
geactualiseerd wordt.
Eén kritische opmerking: jammer dat
de Engelfrieten vasthouden aan hun
merkwaardige telling van bezoekers.
De ruim 200.000 bezoekers die
zij maandelijks opvoeren, kunnen
bij een ‘normale’ telling worden
teruggebracht tot ca 250 dagelijkse

gen voor (originele) foto’s blijven
binnenkomen.
Een ieder die zo’n verzoek opstuurt,
krijgt het volgende standaard-antwoord:
“Naar aanleiding van uw vraag
om toezending van een in De Oud
Rotterdammer geplaatste foto, deel
ik u mee dat ik niet aan uw verzoek
kan voldoen. Deze foto is namelijk
afkomstig uit een privéverzameling.
Ik raad u aan contact op te nemen
met het Gemeentearchief Rotterdam
(info@gar.rotterdam.nl) of met
Urban Photos te Rotterdam (info@
urbanphotos.nl)”.
Er kunnen helaas geen uitzonderingen worden gemaakt.
Verrassing
Onlangs kreeg ik van een onbekende
een foto toegespeeld, waarop mijn
woning uit de periode 1962/1965
stond afgebeeld. Het is de Boomgaardsstraat, direct om de hoek van
de Witte de Withstraat.
Als ik dan zo’n foto zie, denk ik aan
m’n eerste huwelijk, de avonturen in
dat huis, de geheimzinnige radioopnamen, het schuin wegzakken van
het huis, dat plotseling op een vroege
morgen het instorten van de pakhuisvloer op de begane grond betekende.
Dat pakhuis werd gebruikt voor
opslag van reukwatertjes en andere
cosmetische reukwaar. Mijn woning
heeft ná die ochtend altijd geroken
als een kapperszaak, de cosmeticaafdeling van De Bijenkorf of een
bordeel.
Spionneur
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Oproepjes
van Duijn (24-03-1899 † 19-06-1968), die een
oudere broer is van wijlen mijn vader Toon van
Duijn - Vlaardingen.
Ik weet zeker dat zij in de 50-er jaren in de
Paul Krügerstraat woonden (m’n grootmoeder
overleed in hun huis in 1955).
Joke heeft/had twee oudere broers (Wout en
Nico van Duijn). Ik heb ‘van horen zeggen’ dat
die mogelijk al zijn overleden?
Ik ben erg benieuwd of iemand mij op weg kan
helpen hoe ik met Joke in
contact kan komen. Ik ben pas vanaf begin mei
‘07 bereikbaar op dit adres:

Huib Solleveld (r)
Huib Sonneveld
Dit jaar zijn wij veertig jaar getrouwd en mijn
vrouw, Francien Duijster, heeft het nog steeds
over haar eerste vriendje. Daarom ben ik op
zoek naar het eerste echte vriendje van mijn
vrouw. Ze heeft het er nog steeds over en om
van dat gezeur af te zijn ben ik dus op zoek.
Zijn naam is Huib Solleveld, hij woonde op de
Kortekade in Rotterdam en moet nu 65 jaar
zijn. Wie kan mij helpen?
Nico Jansen
Hellevoetsluis
Tel. 0181-316877
-----------------------------------------------------Crescendo
Bij het opruimen van mijn kast kwam ik een
boekje tegen uit 1936, waarschijnlijk van mijn
ouders of schoonouders. De titel is: ‘Verslag
reis naar Parijs 30 mei 1936 t/m 2 juni 1936
(pinksteren)’.
Het boekje heeft circa 20 bladzijden en gaat
over het reisje naar Parijs ter gelegenheid van
het 20-jarig bestaan van het mannenkoor van
Van Nelle, Crescendo. Er komen wat namen
in voor, zoals: Miedema, Zonneveld, Morelis,
Slaager, Seton en Bons. Het is gedrukt bij atelier Modern, Doedestraat 14, Rotterdam. Heeft
iemand interesse in dit boekje? Reacties naar:
C.M. Wolthoorn-Richter
tel: 010-4193358
veldloop@hetnet.nl
-----------------------------------------------------Revue
Al geruime tijd ben ik op zoek naar de teksten
van een revue die in de jaren 1945/46 gespeeld
werd door leden van de buurtvereniging uit de
Agniesestraat e.o. De revue werd diverse malen
uitgevoerd in zalen als Odeon. Mijn vader en
broer (Bas) hebben erin gespeeld en uiteraard
nog veel meer bekende personen uit de Agniesebuurt, o.a. Piet Jaspers, die ook optrad als
conferencier. De revue was een groot succes,
al werd ze door gewone amateurs gespeeld.
Mocht iemand de teksten nog in zijn bezit
hebben en mij een kopie ervan willen toesturen,
dan ben ik hem/haar zeer dankbaar.
Kees van der Sijs Sr
Korenbloem 29
2992 CH Barendrecht
Tel.: 0180-616086
Email: Sijs@Planet.nl
-----------------------------------------------------Coby Brinkman
Ik zoek Coby Brinkman, geboren 14 juli 1940,
die tussen 1949 en 1954 in Schiedam heeft
gewoond.
Corrie de Groot (vroeger Ponsen)
Cloese 125
3191 BC Hoogvliet
-----------------------------------------------------Joke van Duijn
Voor een (mini-) familiereünie ben ik op zoek
naar mijn nicht Joke van Duijn. Wij hebben elkaar in wel 50 jaar niet meer ontmoet.
Overigens zonder dat daar een reden voor is
te bedenken. Joke is de dochter van Abraham

Joop M. van Duijn
Hackfortstraat 24
3223 GC Hellevoetsluis
telf. 0181-318075
Maar een e-mail naar: duijn160@planet.nl
wordt praktisch dagelijks gelezen.
-----------------------------------------------------Ketenstraat
Zijn er mensen die van 1938 tot 1944 in de
Ketenstraat op de benedenschool hebben gezeten? Misschien zijn er foto’s. Zelf heb ik niets
meer. De krant is geweldig. Ik kijk er iedere
keer naar uit of er mensen uit de Berkelstraat
in staan.
anna.bos@hotmail.com
-----------------------------------------------------Zalmhaven
Ik zou graag in contact komen met mensen
die op de Zalmhaven hebben gewoond. Ik ben
60 jaar en praat over de periode na 1950. Mijn
broertje is er verdronken. Ik zou het leuk vinden
in contact te komen met oude buurtjes.
hennyvanopstal@wanadoo.nl
-----------------------------------------------------LOV Rotterdam
zoekt vrijwilligsters
Vrouwen uit verschillende culturen ontmoeten
elkaar. Vrijwilligsters geven één jaar lang één
keer per week (muv vakanties) taalles aan huis
bij vrouwen uit het buitenland. Deze vrouwen
spreken niet of nauwelijks Nederlands en komen niet of nauwelijks de deur uit. Heeft u altijd
al les willen geven? Wilt u uw buitenlandse
buren beter leren kennen? Wilt u bijdragen aan
het samenleven in Rotterdam? Bij het LOV krijgt
u een introductiecursus en wordt u goed begeleid en ondersteund. Onderwijservaring heeft
u niet nodig. Geduld en creativiteit zijn handig.
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.lovrotterdam.nl of bel: 010-4439055.
-----------------------------------------------------Contact
Ik zou graag weer in contact komen met een
oude schoolvriend, Arno van der Well. Wij zaten beiden op de Eerste Christelijke Technische
School. Arno woonde eerst in de Brederodestraat en daarna in de Nagelkruidstraat 33.
Theo van Schijndel
Amaliastraat 46
2983 EA Ridderkerk
0180-434915
-----------------------------------------------------Lemeo
Ik zoek Corry Herwijnen, die rond 1950 werkte
bij Lemeo Sluisjesdijk en aan de West Varkenoordseweg woonde. Wie kent haar nog?
J.v.d. Jagt
Brielselaan 54e
06-51937053
-----------------------------------------------------Blijdorp Zollhaus
Ik ben op zoek naar het boek Blijdorp Zollhaus
van Jan van Noorderhaven. Het boek gaat over
de razzia in Blijdorp in 1944, waarbij ook mijn
vader werd meegenomen. We hebben het boek
gehad, maar het is waarschijnlijk zoek geraakt
en we zouden het graag nog eens lezen. Wie
heeft het en zou ons een groot plezier willen
doen het beschikbaar te stellen?
H. den Burger
010-4217983

Een abonnement op
De Oud-Rotterdammer!
Wat moet u doen?
Maak voor een abonnement op de mooiste krant van Rotterdam 49,90
Euro over op giro 4220893 t.n.v. De Oud-Rotterdammer o.v.v. abonnement.
Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!

●

U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90

p/jaar
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -ﬂats in Groot Rotterdam staan de krantenrekjes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio.
Rotterdam
Boekhandel Snoek
Meent 126
Bibliotheek Rotterdam
Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven
Looiershof 1
Deelgemeente Charlois
Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde
Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Crooswijk
Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie
Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander
Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof
Romeynshof
C 1000
Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord
Briandplaats
Edah
Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn
Hesseplaats 13
Kleiweg Rotterdam
Benthuizerstraat R’dam
Mathenesserplein R’dam
Nieuwe Binnenweg, R’dam
Bentinckplein R’dam
Zuidplein Hoog 622
Oudedijk, Kralingen
Krabbendijkestraat 10
Vuurplaat 340
Streksingel 69
Vasteland 108
Goudse Rijweg
Lijnbaan 121
Mya van Yperenplein 89
Boumankliniek
Pr. Constantijnweg 127
Sigarenhandel Groen
Schieweg 139
Sigarenwinkel de Wolbocht
Wolphaertsbocht 46
Vestia
Schere 31
Multishop Boden
Rijnwaterstraat 51
Wijkwinkel IJsselmonde
Kreileroord 222
Wijkcentrum Heijplaat
Victorieuxstraat 20
Buurtcentrum Tuinenhove
Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus
Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen
Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk
Dreef 83
’t Kopblok
Riederlaan 200
Klootwijk
Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit
Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel
Keizerswaard 8
Office Point
Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap
Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande
Nesselande
Gemeentearchief
Hofdijk
VVV-winkel Rotterdam
Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor
Kipstraat 37
Wijkgebouw Pier 80
Rosener Mannstraat 80
Buurthuis Schiemond
Dempostraat
Wijkaanpakw. Schiebroek
Peppelweg 136a
Sigarenwinkel Van Beek
Rododendronplein 5a
Bloemenhuis Otten
Junolaan 38-42
N Z R Noord
Adriaan Kluitstraat 170
Tabac & Gift
Van Beethovensingel 30
De Wilgenkoepel
Wilgenlei 790
Wijkgebouw Rendierhof
Rendierstraat 3
Schoenmakerij Agterberg
Rodenrijselaan 54
Boekhandel van der Pol
Kouwenoord 73
St. Eigen Werk
Overschiesestraat 44

Buurthuis De Put
Pinkstraat 10
Super De Boer
W. Buytenweghstraat 49
Venrooij
Oudedijk 151
Bew. Centr. Alex.polder
M. Bolkplein 11
Bew. Org. Bloemhof
L. Hilleweg 59
Tenniscentre
Krabbendijkstraat
Bruna
Kleiweg 147
Jungerhans
Binnenwegplein 3-5
Multishop
Goudsesingel 111
Multishop
Binnenhof 21
Patatzaak Jason’s Place
Olympiaweg
Tabakshop
Dumasstraat 233
De Groene Wereld
Weimansweg 75
Kapsalon Eurohair
Ossenisseweg 115
(Slinge)
Uitvaartverzorging
van Mourik bv
Kamerling Onnesweg 50
Freds Vershoek
Nieuwe Binnenweg 113
Chinees Medical Center
Zwart Janstraat 127 b
Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
Middenbaan Noord 47
Kantoorboekhandel Voskamp
Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee
Binnenban Hoogvliet
DA Drogisterij
In de Fuik
Pernis
Wijksecretarie Pernis
Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis
Pernis
Rozenburg
Activiteitencentr. Het Anker
Ln van Nw Blankenburg 13
Gemeente Rozenburg
Jan van Goyenstraat 1
Bibliotheek Rozenburg
Molenweg 20
Woon- en zorgcentrum
Het Baken
Grote Stern 2
Brielle
Boekhandel Van Maerlant
Voorstraat 30
Hofland Eurotuin
Kloosterweg 20
Albert Hein
Slagveld 2-3
Plantage
Plantageweg 4
Jumbo Supermarkt
Thoelaverweg 1
Oostvoorne
Albert Heijn
Stationsweg
Edah
Stationsweg
Infokantoor Kruininger Gors
Rhoon
Multishop
Hof van Portland 10
Spijkenisse
Bibliotheek Spijkenisse
Breeweg 2
Metroshop
Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard van Putten
ziekenhuis
Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000
Vlinderveen 434
Edah
Winterakker 21
Nieuwstraat 161
Albert Heijn
Sterrenhof 18
Super de Boer
Hadewychplaats 32
Vlaardingen
Bibliotheek Vlaardingen
Waalstraat 100
Vlietland Ziekenhuis
Vlaardingen

SGZ Zorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
Zorgcentrum De Meerpaal
Willem de Zwijgerlaan 2
Wijkcentrum Holy
Aristide Briandring 90
Albert Heijn
De Loper 85
Leeman Tabak
Hoogstraat 150
Maassluis
Bibliotheek Maassluis
Uiverlaan 18
Albert Heijn
Koningshoek
Hema
Koningshoek
C 1000
Lang Boonestraat 31
Albert Heijn
Mesdaglaan 199
Bottelier Zonneveld
Mesdaglaan 231
De Vloot
De Vliet
Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis
Stadsplein
Bibliotheek
Stadsplein 39
Nic Visser
Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis
Capelle a/d IJ
Edah
’s Gravenland
Café Kaatje
Picassopassage 8
Capelle CarCleaning
Molenbaan 14
Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek
Nachtegaalstraat 8
Edah
WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf
WC De Korf
Spar
Stad en Landschap
Wijkgeb. Gouden Regen
Gouden Regen
Super de Boer
Raadhuisplein 87
’t Kaerthuys
Cascade 1
Super de Boer
De Korf 8
Crimpenersteyn
Zandrak
Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
Hellevoetsluis
Bibliotheek Hellevoetsluis
Woordbouwerplein 1
Eetcafé ’t Verschil
WC De Struytse Hoek
Albert Heijn
Evertsenplein 68
WC De Struytse Hoeck
Plusmarkt
Branding
Plusmarkt Trommel
Moriaanseweg 46
MCD
Forel 2E
C1000
Jumbo
WC De Struytse Hoeck
Spar
Oudenhoorn
Hendrik Ido Ambacht
Bibliotheek
Hoge Kade 52
Bruna
WC De Schoof
Plusmarkt
Louwersplein
Plusmarkt
Volgerlanden
Benzinestation De Haan
Nijverheidsweg
Nieuwerkerk
a.d. IJssel
Groen Schoenen
Reigerhof
Van Delft Books and Gifts
Reigerhof
Coöp Wim Bos
Kerklaan
Plus Dorrestein
Dorrestein

BarendrechtBandje Verstandje
Koedood 2
Barendrechtcentrum
Zorgcentrum Borgstede
Marjoleinlaan
BarendrechtCarnisselande
Dienstencentrum
Waterpoort
Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
Avenue Carnisse 95
Albert Heijn
Carnisse Veste
Primera
Carnisse Veste
Hans Anders
Carnisse Veste
Ridderkerk
Bibliotheek Ridderkerk
St Jorisplein 77
Bibliotheek
Reyerweg 62
Bibliotheek
Maaslaan 2
Boekhandel Sanders
Amerstraat 18
Drogisterij A. Flach
Dillenburgplein 12
Super De Boer
Ridderhof 72
Super De Boer
Vlietplein 191
Super De Boer
Dillenburgplein 5
Gemeentehuis Ridderkerk
Koningsplein 1
Zevenhuizen
Bibliotheek Zevenhuizen
Dorpsstraat
C 1000
Dorpsstraat 129
De Zevenster
Leliestraat 3
Dierenkliniek
Zuidplasweg 1a
Schiedam
Bibliotheek Schiedam
Stadserf 1
Bibliotheek
Bachplein
Bristol
Nieuwe Passage 6
MIRO Tabak
Rubensplein 6a
J & L Supermarkt
Mesdaglaan 14
Tabaksshop Nathalie
’s Gravelandseweg 559
Maas Tabacco
Hoogstraat 168
Vlietland Ziekenhuis
Burg. Knappertlaan
Bleiswijk
C1000
Dorpsstraat 29
Bibliotheek Bleiswijk
Nachtegaallaan 4
De Leeuwerik
Leeuwerikstraat 4
Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice
Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum

Smitshoek 18
Zuid-Beijerland
Herenkapper ‘t Kruintje
Gravin Sabinastraat 2b
Hoek v. Holland
Wijkcentrum De Hoekstee
Mercatorweg 50
Overige
Bibliotheek Barendrecht
Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34
Avia
Walburg, Zwijndrecht
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TANTE POST(BUS)
Schürman
In de jaren ’60-’70 waren mijn dochter
en ik ook patiënten van dokter Schürman
in de Voorschoterlaan en ook wij waren
ziekenfonds verzekerd. Mijn dochter
heeft haar goede, sterke gebit mede aan
hem te danken. Hij vulde haar slechte
melkgebit al op 5- à 6-jarige leeftijd om
haar blijvend gebit te behoeden voor
gaatjes. Ze heeft nu maar twee kleine
vullingen en is bijna 43. Ook ik, bijna 71,
heb mijn eigen gebit nog.
Dokter Schürman heeft ons altijd goed en
vriendelijk behandeld. Mijn dochter was
nog heel klein, maar ging altijd zonder
angst naar hem toe. Hij zal nu niet meer
leven, maar zijn er nog kinderen, dan is
dit een positiever bericht over hun vader.
A.v.d. Ven-v.d. Hoek
Bloemenlaan 20, 3075 PH Rotterdam
-------------------------------------------------Pijnackerschool
Van augustus 1951 tot en met 1959 zat
ik op de openbare lagere school in de
1e Pijnackerstraat. Hoe waren ook
die namen alweer? Ik zie ﬂarden van
gezichten. Ha, daar is er een! Dat is niet
zo moeilijk; het eerste meisje dat iets had
dat ik zó mooi vond. Het was niet alleen
haar gezicht, maar het waren die blonde
haren op haar bruine armen, die mij zo
aantrokken. Of ze mij leuk vond weet ik
niet, stille liefde, bewondering voor de
schoonheid van blonde haren op bruine
armen als de zon door het klasraam
scheen en haar huid en haren glansden in
het zonlicht; totaal volmaakte ongeschonden jonge meisjesarmen. Haar naam is
Lydia Snijder. Ik heb haar na de schooltijd nooit meer gezien. Haar vriendinnetje
woonde in de Zwartjanstraat boven de
parfumeriezaak van de Raad.
Langzaam komen namen omhoog;
Fransje Bosman, Roelie Sluiter, Kees de
Recht, Jopie Dik Koogje, Wimpie jansen,
ja die Wimpie, Cloudie en Kraaieveld.
Hoe kom ik ertoe te gaan pluizen in

mijn geheugen, te zoeken in de ﬂarden
van mijn leven? Door het stukje over
Vakantievreugd op pagina 2 in De Oud
Rotterdammer van dinsdag 20 februari.
Daar trof ik de naam Dik Koogje uit de
Raephorststraat. Hij zat bij mij in de klas,
voor zover ik weet niet in alle klassen,
want ik ben tweemaal blijven zitten. Ik
was geen geconcentreerde leerling, mede
door een lerares, juffrouw Ringlever!
Naar ik later vernam, is zij directrice van
de vrouwenafdeling in de gevangenis op
de Noordsingel geweest. In mijn beleving
was zij daar beter op haar plaats; zij was
nou niet zo geliefd.
Aad Verschoor heeft, als ik mij niet
vergis, eens zo’n ouderwetse inktﬂes
naar haar hoofd gegooid. Gelukkig voor
hem niet raak, maar het gaf wel veel
ophef en ravage in de klas. Daarop kwam
hoofdmeester Hoekstra in de klas. Wij
verdachten hem ervan dat hij stiekem
omgang had met juffrouw Ringlever.
Mariane van Veldhoven, bedankt voor
jouw stukje over Vakantievreugd. Jij ontmoette Dik Koogje in dat kamp toen hij
15 was. Hij moet nu dus ongeveer 60 jaar
zijn. Als je een adres of telefoonnummer
van hem hebt, zou ik dat heel graag van
je ontvangen.
Ook als anderen van de Pijnackerschool
contact willen, telefonisch of schriftelijk,
bij deze mijn adres en telefoonnummer.
Karel vanStaaten, Berberisweg 146
3053 PJ Rotterdam, tel 010-2780376
-------------------------------------------------Brabantse Dorp
Met veel genoegen lezen wij de OudRotterdammer en op de website kijk ik
dagelijks naar de berichtjes. Nu las ik
net het verhaal van RW’s Mijmer over
het Brabantse Dorp. Ook al woonde ik
in het Noorden, toch kwam ik regelmatig in de Vlierdenstraat op Zuid. Daar
woonde namelijk mijn vriend Frans den
Hollander. Met deze jongen zat ik in de
jaren 47-50 in het kinderhuis Bergsteyn
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Arie Timmers. Mijn vrouw zegt dat dat
het café was van Joop Saakes.
Naast het café van Arie Timmers kreeg je
weer een open plek, en nog meer noodwinkels, en aan het eind daarvan zat volgens mij het café van Joop Saakes. Mijn
vrouw zegt juist het tegenovergestelde.
Ik heb alles nagekeken op internet, in het
gemeentearchief en bij diverse instanties,
maar kan er niet uit komen. Toen kreeg
ik De Oud Rotterdammer in handen en
dacht: ‘daar moet de oplossing liggen’.
Misschien zijn er mensen die daar
gewoond hebben en ons kunnen helpen
het geheim te ontsluieren, eventueel met
foto’s. Wij kijken uit naar reacties.

Op bijgaande foto zitten wij samen op de
betonmuur in Hoek van Holland. We gingen uiteraard ‘s zondags naar het strand
en daar lag die lange betonmuur nog uit
WOII. Later kreeg ik verkering en dan
verlies je die contacten. Toch vraag ik me
wel eens af hoe het met hem is gegaan.
Als hij dit leest ……….Frans……. geef
even een berichtje?

op de Straatweg in Hillegersberg en toen
ik 1953 naar de ambachtschool ging
in de Tamboerstraat Crooswijk kwam
ik hem daar weer tegen. We zaten in
dezelfde klas en leerden voor stukadoor
onder Meester Johan van Berkel. Meer
dan twee jaren trokken we weer met
elkaar op en zodoende kwam ik vaak op
Zuid bij hem thuis. Zijn vader dreef een
winkeltje in de Vlierdenstraat en reed
met een Jamin ijswagen als ik me goed
herinner. Ondanks dat mijn ouders enige
bedenkingen hadden tegen “het dorp”
heb ik prettige herinneringen aan die tijd.
Ook mocht ik ‘s zondags wel eens mee in
hun autootje. Of gingen we samen naar
de bioscoop Colosseum. Daar draaide
ooit de ﬁlm “Scaramouche” met Stewart
Granger en ik was zo onder de indruk
dat ik later ook ben gaan schermen als
sporter. Met zijn zuster Annie heb ik nog
dansles gehad bij Wuyster in de Zomerhofstraat. “Leer dansen bij Jansen”. Hij
reed op een Berini bromﬁets en heeft ook
nog een Berini-eitje gehad. Zonder uitlaat
kon ik hem op de Dordtse Straatweg horen als hij naar z’n stukadoorsbaas reed.

Henk Corino, Ermelo
h.corino@planet.nl
-------------------------------------------------Saakes of Timmers?
Mijn vrouw en ik hebben een meningsverschil over een café in Kralingen op de
Vlietlaan. Ik heb in de Heer Gillisstraat
gewoond (een zijstraat van de.Vlietlaan).
Na de oorlog zijn er op de Vlietlaan
noodwinkels gebouwd. De eerste zaak
(vanaf de Goudse Rijweg gezien) was
Jan v.d. Hart, een founiturenwinkel.
Aan het eind kreeg je een open plek met
een tramhalte van lijn 16 en 17 richting
‘s-Gravenweg. Naast die open plek zat
een café, recht tegenover mijn straat. Ik
heb altijd gezegd dat dat het café was van

J.F.Nichting
Zevenoord 112, 3079 MG Rotterdam
joopnichting@hetnet.nl
-------------------------------------------Geachte redactie
Naar aanleiding van het bericht van G.
van Lit bij de oproepjes in De Oud-Rotterdammer nr 4, hierbij wat herinneringen die, hoop ik, ook herinneringen
oproepen bij vrienden en kennissen uit
die tijd. Ik spreek over de jaren 19601962.
In het gebouw aan de Vondelweg was
ook een sociëteit gevestigd HADES
genaamd. Hier werden gezellige avonden
georganiseerd, zoals gemaskerd bal,
pyjama instuif en gezellige praat- en
dansavonden. Namen uit die tijd zijn
Egbert Kruithof, Herman, Yvonne,
Eddy de Jong en mijn neef Leo van Tol
en ik meen ook de broertjes Koos en
Huib Huldij. Daar ikzelf in de Johan de
Meesterstraat woonde, op een steenworp
afstand van HADES, was ik hier vaak
met mijn vriend Egbert aanwezig.
Ik hoop dat deze reactie er meer tot
gevolg zal hebben.
Gerard van der Velde
gerardvelde@hetnet.nl

Puzzel mee en win !!!
Er bleken bijzonder veel lezers geïnteresseerd in de kaarten voor My Fair Lady. Uit de vele inzendingen hebben
we met de ogen dicht een winnaar geprikt. Mevrouw Bitter, uit Schiedam, werd de gelukkige. Zij kan haar twee
vrijkaarten op korte termijn tegemoet zien. De Oud-Rotterdammer zou De Oud-Rotterdammer niet zijn als we
het hierbij zouden laten. Daarom hebben we onder de, ongetwijfeld vele, teleurgestelden nog een aantal CD’s
van Café Rotterdam verloot. We hopen in elk geval voor hen de pijn hiermee iets te verzachten en wensen de
inzenders die met lege handen blijven succes bij de puzzel van deze week.
W. Bitter (MFL), Schiedam
C. Dortmond, Zwijndrecht
C.M. Blomsteel Rouwen, Berkel en Rodenrijs
A.M. den Dekker, Rotterdam
D. Redegeld, Moordrecht

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

M.L. Riethoff, Spijkenisse
J. van Heumen, Hoogvliet
L. v. Spronsen-Vos, Hellevoetsluis
Van Zoest, Hendrik Ido Ambacht
W. Wilkens, Ridderkerk

Horizontaal
1. klier met inwendige afscheiding aan de onderzijde van de hersenen; 7. iemand die om aalmoezen
vraagt; 13. grote bontgekleurde papegaai; 14. langwerpige onderkussen; 16. laagte tussen bergen;
17. mondeling of schriftelijk betoog; 20. muzieknoot; 21. ontoegankelijk woud; 23. ogenblik; 24.
eindstreep; 26. eetlust; 28. electric and musical industries (afk.); 29. rivier in Duitsland; 31. de
onbekende (Lat. afk.); 33. eminentie (afk.); 34. tienpotig schaaldier; 35. mak; 37. kleur van de hoop;
40. schaakterm; 41. inzake (afk.); 43. zangstem; 45. sterk ijzerhoudende grondsoort; 46. schapenproduct; 47. windrichting (afk.); 48. bladader; 50. openbaar ministerie (afk.); 52. lidwoord; 53. schijf
(part); 55. kippenproduct; 56. kamerplant; 57. lengtemaat (afk.); 58. allerwegen; 60. boomsoort; 61.
kunstmatige inseminatie (afk.); 62. streek (haal); 64. baronet (afk.); 65. telwoord; 67. kloosterzuster;
69. bitter vocht; 71. rondhout; 72. zot (dwaas); 73. onbeschoft iemand; 75. lokspijs; 77. berggeel;
79. muzieknoot; 80. Amsterdams peil (afk.); 82. insect; 84. munteenheid in Bulgarije; 85. militair
hoofddeksel; 87. woonplaats; 89. vlaktemaat; 90. niet te verwezenlijken ideaal; 92. artikel (afk.); 94.
mond van een vuurspuwende berg; 96. Europese rekeneenheid (afk.); 97. familielid; 99. Scandinavische muntsoort; 100. deel van fototoestel; 101. veel drinken.
Verticaal
1. adellijke titel; 2. plankier om goederen te verplaatsen; 3. bid (Lat.); 4. vermaardheid; 5. int.
vliegtuigkenteken Polen; 6. bakoven; 7. zwelling (bobbel); 8. eerwaarde (afk.); 9. azijn; 10. jong
dier; 11. jongensnaam; 12. vaartuig; 15. soort onderwijs (afk.); 18. belofte; 19. Japanse munt; 21.
belemmering (vertraging); 22. familielid; 25. griezelig; 27. kippenloop; 30. kraai-achtige vogel; 32.
schoonmaakgerei; 34. rustig; 36. inhoudsmaat (afk.); 38. rijksoverheid (afk.); 39. erbium (scheik.
afk.); 40. soort onderwijs (afk.); 42. slijmachtige vis van de karperfamilie; 44. hoog bouwwerk; 46. in
overvloed (groeiend); 47. jaargetijde; 49. plaats in Brazilië (afk.); 51. sporenplant; 52. scheepsvloer;
54. lofdicht; 58. volstrekt (stellig); 59. water van enige omvang; 62. een gewas met lijnvormige bladeren; 63. een schotel met spijs versieren (opmaken); 66. maanstand (afk.); 67. int. autokenteken
Nederland; 68. nummer (afk.); 70. rivier in Noord-Brabant; 72. expressie (bezieling); 73. gevuld; 74.
huisdier; 76. strijkmes voor zalf; 78. klein paardje; 79. rivier in Engeland; 81. kostuum; 83. internationale code Ireland; 85. deel van de voet; 86. Nederlandse rivier; 87. autoped; 88. lekkernij; 91. voor
(in samenstelling); 93. reverendus dominus (afk.); 95. vlaktemaat; 97. Verenigde Naties (afk.); 98.
romanum imperium (afk.).

VOOR WOENSDAG 14 MAART 2007 op naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar: info@deoudrotterdammer.nl. Succes!!
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Speciaal voor de lezers van
@?LC
Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van
zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers,
bijna 1.000 vrijwilligers in 29 vestigingen en gaat uit van een
op menselijk geluk gerichte zorgfilosofie met vier kernwaarden:
eigen regie over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een
positieve basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’aanpak. Humanitas legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke
initiatieven en dingen die wél mogelijk zijn.
Wilt u nadere inlichtingen over Humanitas of heeft u een andere
vraag of misschien een tip? Bel Oetske of André: 010 - 461 53 47.

Dagelijks prestaties leveren in positief werkklimaat met goede arbeidsomstandigheden
Humanitas heeft een lange traditie van vernieuwende initiatieven op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Het is belangrijk
dat iedereen plezier in het werk heeft. Waardering, verantwoordelijkheid, individuele ontplooiing en interesse in de mens zelf
zijn geen loze kreten. Werken bij Humanitas betekent dagelijks prestaties leveren in een positief werkklimaat met goede
arbeidsomstandigheden en veronderstelt dat collega’s elkaar
willen stimuleren, dat ze kritisch zijn en dienstverlenend functioneren. Dit alles leidt tot een goede personeelsbezetting en
laag ziekteverzuim.

Humanitas zoekt
medewerkers op Zuid!
Humanitas heeft ook op Zuid altijd plaats voor gemotiveerde verpleegkundigen, verzorgenden IG, koks, monteurs, etc.
die graag meedoen in de voorhoede van de zorgvernieuwing. Wie het leuk vindt om te werken in in een eigentijdse,
sfeervolle en vrolijke omgeving, vraagt informatie via onze
website: www.humanitas.nu. Men kan daar ook solliciteren.
Een sollicitatiebrief kan men sturen via email naar jobs@humanitas-rt.nl of per post naar Stichting Humanitas, afdeling P&O,
Postbus 37137, 3005 LC Rotterdam. Last but not least kan men
ook onze vacaturetelefoon bellen: 010 - 461 51 51.

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam

Onze mensen zorgen dat de cliënt
voor zichzelf kan zorgen.
En dat ze zelf leuk werk hebben!

Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64
Email: info@humanitas-rt.nl
Web: www.humanitas.nu

Een paar voorbeelden van zuidelijke warmte en gezelligheid
De Wetering: klein maar fijn
In de Beverwaard vindt u De
Wetering, een klein zorgcentrum waar ouderen wonen
met een intramurale zorgindicatie. Het is dan wel een
klein huis maar het bruist er
wel van de activiteiten en de
gezelligheid. Tekenend voor
alle Humanitaslocaties is de
‘extended family’-gedachte:
met elkaar en voor elkaar! Met
heel veel humor en een grote
portie flexibiliteit wordt een
gezellige sfeer neergezet. De
Wetering heeft knusse appartementen, kleinschaligheid,
restaurant De Zwoele Zalm en
een gezellige beschutte tuin.
Wie deel wil gaan uitmaken
van onze leuke teams intramuraal of extramuraal, nodigen wij uit eens vrijblijvend
kennis te maken met de moDe Steenplaat: mensen met het hart op de tong
De Steenplaat ligt prachtig aan jaar grondig gerenoveerd. Dat gelijk toekomstige collega’s.
de Maas. Er wonen veel oud- betekent dat er veel staat te
schippers, mensen met het hart gebeuren: tijdelijke huisvesting De vestigingen op Zuid
op de tong. Dit merk je ook als regelen en alles voorbereiden
je er binnenkomt. Het is er le- voor de terugverhuizing. Voor Charlois (Carnisse):
vendig en je wordt direct aan- 44 bewoners wordt kleinschalig
Het Bourgondische Hof
gesproken. Je hoort er meteen wonen gerealiseerd en 39 beDe Carnissedreef
bij. Die directheid is iets wat je woners krijgen grote apparteHannie Dekhuijzen
moet liggen, maar het past uit- menten waar tot aan verpleegNancy Zeelenbergflat
stekend in de Humanitasvisie: huiszorg toe zorg gegeven kan
gewoon de dingen doen, zor- worden. Voor iemand die echt IJsselmonde (Beverwaard):
gen voor gezelligheid en van je mee wil helpen aan zorgverDe Wetering
nieuwing is dit een geweldige
hart geen moordkuil maken.
IJsselburgh
De Steenplaat wordt over een uitdaging.
IJsselmonde (Lombardijen):
Humanitas op Zuid:
Jan Meertensflat
IJsselburgh: heerlijk eten en gezellige activiteiten
IJsselburgh, met een gezellige bistro, ruime appartementen en een
prachtige binnentuin, is sinds 2005 een Humanitaslocatie waar het
levensloopbestendige concept steeds meer gestalte krijgt. De verbouwing van
de entree en de
centrale hal is
bijna voltooid
waardoor
er
een verrassend
ruim en mooi
atrium is gecreeerd waar men
in de bistro De
Blaffende Bever
heerlijk kan eten en waar gezellige activiteiten georganiseerd worden in samenwerking met de recreatiecommissie. Wonen en zorg
zijn gescheiden, men kan met een indicatie binnen de IJsselburgh
alle zorg thuis krijgen die nodig is om zelfstandig te kunnen functioneren. Het zorg- en welzijnsteam is een groep enthousiaste medewerkers dat altijd klaar staat om met de klant en ook met elkaar
naar de juiste oplossingen te zoeken.

•
•
•
•
•
•

Ook in verpleeghuis Hannie Dekhuijzen wordt nieuw personeel
met enthousiasme begroet...

Humanitas sinds 1964 thuis op Zuid!
Vanaf de oprichting neemt
‘Zuid’ bij Humanitas een prominente plaats in. De ouderen zullen zich nog goed
kunnen herinneren dat het
eerste niet-confessionele ‘bejaardenhuis’ in Rotterdam op
Zuid werd gebouwd. In 1964
werd het Jan Meertenshuis in
Lombardijen (inmiddels gerenoveerd tot Jan Meertensflat)

officieel geopend!
Ook de laatste loot aan Humanitas’ stam staat op Zuid. Met
het in gebruik nemen in 2006
van Het Bourgondische Hof in
Charlois, kwam het aantal ‘zuidelijke’ Humanitasvestigen op
negen!
En dan rekenen we de twee
vestigingen in Hoogvliet nog
niet eens mee!

geweldig wonen, geweldig werken!

•

Feijenoord:

Putselaan
• De
• Steenplaat

