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Oude glorie herleeft in Het Park
Voor de jnproevers was
Chalet Suisse, het beroemde Zwitserse restaurant in
Het Park, een begrip. Het
prachtige, origineel Zwitserse chalet in de schaduw
van de Euromast werd druk
gefrequenteerd door zakenlieden van de talrijke kantoren in de omgeving. Op het
ruime terras werd tijdens de
lunch volop zaken gedaan
of de potentiële klant werd
vergast op een exquis diner
in het sfeervolle restaurant.
Desondanks ging Chalet
Suisse ten onder aan de
moordende concurrentie.
Maar sinds 5 maart is het
oude, roemruchte Chalet
Suisse in volle glorie terug
en heeft Rotterdam er weer
een monument bij.
Toeval bestaat niet, of toch wel? De
revival van Chalet Suisse is in elk
geval een bizarre speling van het lot.
Want niet alleen keert de vertrouwde
formule terug, het restaurant is
tevens weer in handen van nazaten
van de oorspronkelijke eigenaar.
“Het kan geen toeval zijn”, meent
Armand van den Bosch, de nieuwe
uitbater van Chalet Suisse. “Ik ben
de kleinzoon van de heer Stöckli,
die het restaurant in Rotterdam
in 1955, samen met zakenpartner
Wüttrich, is begonnen. Vooral door
mijn opa ben ik later zelf ook in de
horeca beland. Hij heeft het mij met
de paplepel ingegoten. De laatste
jaren had ik een restaurant in het
Haagse winkelcentrum Babylon.
Daar moest ik, vanwege een reorganisatie, vertrekken. Ik ben nu 47
en wilde nog niet gaan rentenieren,
dus zocht ik op internet naar een
zaak die ik kon overnemen. Toen ik
daar opeens Chalet Suisse zag staan,
zat ik bijna te trillen op mijn stoel.
Ik heb onmiddellijk de makelaar
gebeld. Dat bleek een oude kennis
te zijn en hij begreep direct wat ik
wilde. Hoewel er meer kapers op de
kust waren, kreeg ik het eerste recht.
We zijn twee maanden keihard aan
het puzzelen geweest en werden het
uiteindelijk eens. Ik ben nu echt de
koning te rijk”, laat Armand, bijna
geëmotioneerd weten.

- Zelfs de letters op de chalet zijn in ere hersteld -

Expo
Chalet Suisse bekleedt een belangrijke plaats in de culinaire historie
van Rotterdam. Vrijwel iedere
vijftigplusser heeft wel herinneringen aan dit bijzondere restaurant.
Al was het alleen maar vanwege de
unieke ligging in Het Park.
“Het chalet is in 1938 gebouwd
ter gelegenheid van de Wereldexpo in Luzern”, kent Armand
de geschiedenis op zijn duimpje.
“In 1955 kwam het voor E’55 in
zijn geheel naar Rotterdam. Het
was de bedoeling dat het hier als
tijdelijk paviljoen dienst zou doen,
maar na aoop heeft mijn opa het
overgenomen en bleef het in Rotterdam. Hij was, net als Wüttrich,
al vóór de oorlog naar Rotterdam
gekomen. Ze waren twee ervaren
horecajongens, die Chalet Suisse
maakten tot één van dé toprestaurants in de stad. In de hoogtijdagen
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werden er ook nog lialen geopend
in Scheveningen, Amsterdam en
Amstelveen, maar Rotterdam was
en bleef de bakermat.”
Verval
Eind jaren 70 trad het verval in.
Opa Stöckli en Wüttrich vergaten
de formule aan te passen aan de
veranderende tijden en waren niet
meer opgewassen tegen de sterk
groeiende concurrentie. “Mijn opa
heeft zich toen teruggetrokken,
Wüttrich is met enkele zoons nog
een tijdje doorgegaan, maar konden
het ook niet meer redden.”
Het restaurant raakte daarop lelijk
in verval. Er bleef weinig over van
de oorspronkelijke faam. Diverse
eigenaren beten hun tanden erop
stuk en tenslotte verwerd het
vermaarde Chalet Suisse tot een
liaal van de keten van Kapitein
Haak. Kinderen vermaakten zich

er kostelijk met piratenschepen
en ander speeltuig, maar ook dit
kinderconcept bleek uiteindelijk
niet succesvol.
“En zo kwam ik plotseling in
beeld”, gniffelt Armand, die zich
nu, samen met zijn aanstaande
bruid Emma Peters, met enorme
energie op ‘zijn’ Chalet Suisse
stort.
“We hebben het restaurant grotendeels in de oude glorie hersteld.
Het was heel hard werken, maar
we hebben momenteel een gouden
ploeg en iedereen werkt even hard
en enthousiast mee”, looft Emma
de hulp van de medewerkers.
Monument
“Chalet Suisse hóórt gewoon in
Rotterdam”, vindt Armand. “Dus
willen we die sfeer terug halen.
Natuurlijk passen we ons wel aan
bij de tijd, maar, net als vroeger,
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bieden we een Zwitsers/Frans/Italiaans georiënteerde kaart. Een
beetje klassiek, niet super-trendy en
met redelijke prijzen. We hebben
een geweldige keukenbrigade met
een chef-kok die ik in het verleden
zelf heb opgeleid en ook in de bediening loopt zeer gemotiveerd personeel. We zijn nu een paar dagen
open en boffen natuurlijk met het
weer; we kunnen nota bene begin
maart al op het terras zitten en dat
is toch eigenlijk het allermooiste
plekje van deze locatie. Er zijn al
heel wat mensen nieuwsgierig naar
binnen gestapt, die heel verbaasd,
maar tegelijk heel blij waren dat
Chalet Suisse weer Chalet Suisse
is. Het was toch een soort van
monument in de stad en het is goed
dat dat terug is.”
Fred Wallast
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Bleekneusje
Ik was een van de bleekneusjes waarover
Rein Wolters schreef. Ik woonde van
1937 tot 1956 in de Lavendelstraat, een
zijstraat van de Stokroosstraat. We gingen met de bus naar Ulvenhout en hebben daar een hele jne week gehad. Op
de foto zit ik als eerste aan tafel met twee
vriendinnetjes, Willie Meijer en Hilda
de Jong; achter ons staat een tante van
Willie. Als ik langs het café in Ulvenhout
kom, denk ik er altijd aan terug.
J. Doorbos-de Leeuw
Schermerhoek 166
2905 TG Capelle a/d IJssel
010-4587319
------------------------------------------------Hertenkamp
Ja, zo gaat dat. Van het een komt het
ander. J.Engelfriet (6-3-2007) beschreef
na mijn stukje over mijn konijnen (62-2007) het Hertenkamp, “een prachtig
plantsoen tussen de Korte Dreef en de
Lange Geer.” Maar hoe kwam men nu
aan de naam Hertenkamp?
Welnu, het bestuur van Vreewijk had het
plan opgevat daar herten te laten grazen.

Er groeide alleen gras, er stonden geen
bomen en struiken zoals tegenwoordig.
Bij wijze van experiment werden er eerst
schapen in los gelaten, en daarna koeien.
Maar die lieten daar hun grote groene
vlaaien vallen en die trokken veel vliegen
aan. Die zetelden na hun maaltijd op het
witte wasgoed aan de lijnen. Ook met
paarden heeft men het geprobeerd, maar
door het geschreeuw van de kinderen
galoppeerden die maar steeds heen en
weer. Als ik terugdenk aan de grote snelheid waarmee ze van de Enk-zijde naar
de Groene Zoom-kant renden, zie ik nog
de glimmende hoejzers voor me.
De genoemde dieren waren voor het
experiment gemakkelijk uit de directe
omgeving te verkrijgen. Zo stond er op
100 meter afstand op de hoek van de
Smeetlandsedijk en de Ogierssingel een
boerderij met veel vee. (In de oorlog waren daar Duitse soldaten gehuisvest). De
herten zijn er na die mislukte pogingen
nooit gekomen. Ik vond het jammer dat
de paarden ook verdwenen. Ik droomde
ervan op een paard een galopje te maken,
me aan de manen vasthoudend.
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De naam is gebleven tot op heden:
Hertenkamp!
John Kegel
-------------------------------------------------Geachte redactie,
Bij het zien van de foto’s op pagina 15
van De Oud Rotterdammer van 6 maart
kreeg ik een nostalgisch gevoel. Mijn vader beheerde de eerste jaren na de oorlog
café Rein Kokken, dat was gevestigd in
gebouw Het Schip en wij woonden op de
eerste etage boven de zaak. Het Schip is
het gebouw links op de achtergrond van
de locomotief. Het gebouw was met de
punt (lees boeg) gericht naar Katendrecht
en de daklijst had ook de vorm van een
boeg, het is helaas ongeveer een jaar
geleden gesloopt.
De werknemers van de Ver. Brandstoffenhandel kwamen tussen de middag
altijd bij mijn vader in de zaak eten. Na
de oorlog heb ik van hen een ets gehad,
met van die dikke luchtbanden, nou dat
was heel wat voor een kind, want er was
geen ets te krijgen in die tijd.
Ik heb in die buurt een prachtige jeugd
gehad, want in de zaak van mijn vader
kwamen ook veel zeelui en die namen de
mooiste dingen voor mij mee.
Het meest frappante vind ik de onderste
foto met het uitzicht op het kruispunt
Brede Hilledijk/Hillelaan. Het kan niet
anders, maar die moet genomen zijn
vanuit de slaapkamer van mijn ouders.
G. van Kwawegen
Pompenburg 504
3011 AX Rotterdam
-----------------------------------------------Dag Dini en Lenie Voorwinden,
Als twee dames zo openlijk hun hoop
uitspreken op ‘een reactie van Hans
Keijzer’, dan wil ik daar graag aan
voldoen.
Misschien weten jullie al dat er vanaf
eind 2006 een stroom van reacties is
geweest op het artikel van Riny Haesak-

GEGARANDEERDE
KLASSE

kers (riny.haesakkers@casema.nl) in De
Oud-Rotterdammer. Het is echt enorm
wat Riny’s artikel heeft losgemaakt bij
oud-bewoners van de Davidsstraat, de
Gerrit Jan Mulderstraat en nu dus ook de
van Heusdestraat.
Ik herinner me jullie komst op aarde heel
goed. Zelf ben ik van 1944 en dat er in
1951 bij onze overburen een tweeling (!)
werd geboren, was hot news in de straat
en natuurlijk in onze winkel.
Jullie woonden boven de familie Geerlings en ik meen dat jullie vader bij de
PTT werkte? Opvallend dat jullie meteen
inzetten op bakkerij van Duijn maar net
voor jullie geboorte was hun voorganger,
het forse gezin v.d. Laan, geëmigreerd
naar Amerika. Waarmee mijn grote liefde
uit die tijd, Ankie v.d.Laan, uit mijn
leven verdween. Jullie vragen naar Corrie (1934) en die is er: het is mijn zuster!
Destijds werkte zij veel mee in de winkel
en kende ook iedereen. Ik herinner me de
schillenboer die met zijn vrouw, en paard
en wagen, langskwam. Het gerucht ging
dat ze ‘rijk’ waren, maar hun uiterlijk
straalde het tegendeel uit. Een knappe
p.r.-truc? Als melkboer kwam altijd
‘Gerrit’ langs met de handkar van zijn
baas: v.d.Waal uit de G.J.Mulderstraat,
hoek Messchertstraat. Af en toe zag je
ook een man met een RMI-handkar, maar
‘die telde niet mee’; vermoedelijk had
hij meer klanten in de 2e Davidsstraat,
van Heusdestraat misschien en op de
Hooidrift. De garage waar jullie boven
woonden, noemen jullie ‘Slee’ en bij ons
thuis riepen we altijd ‘de garage van Camel’, maar we bedoelen ongetwijfeld hetzelfde pand. Rechts daarnaast woonden
de families Dorsman, Pegel en Michels.
Hou Joop Michels in de gaten, hij heeft
een prachtige foto uit 1949 van kinderen
die in de Davidsstraat feestvieren.
In februari dit jaar hebben Riny Haesakkers, Joop Michels, Marrie Dassen een
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reünie georganiseerd. Ik hoorde dat
zij plannen hebben voor een nieuwe
bijeenkomst!
Hans Keijzer
------------------------------------------------Heimwee
Enige tijd geleden las ik een verhaal van
Hans Keijzer over de Gerrit Jan Mulderstraat en de Davidsstraat. Wij woonden
in de Davidsstraat op 29 en waren directe
buren van de familie Keijzer.
Als jochie mocht ik vader Keijzer
dikwijls helpen met het pompen van petroleum uit een groot vat en warm water
tappen uit een grote ketel. Je voelde je
dan trots en heel ink. Met een beetje
fantasie ruik ik nog de geurtjes van de
kruidenierswaren.
Op de foto bij het verhaal staat een
gedeelte van mijn ouderlijk huis. De deur
direct naast de etalage was onze voordeur. Wij woonden op de eerste etage
(het raam staat open). Naast ons woonde
mijn zwager, Karel Spaans, conducteur
bij de RET, op lijn 16. Mijn neef Charles,
de zoon van Karel, heeft nog boven de
waterstokerij gewoond.
Bij het lezen van de namen, zoals kapper
Dresscher, komen herinneringen boven.
Je kon er je haar laten knippen voor een
kwartje, maar ik voel nog de pijn als de
haren tussen de handtondeuse bleven
zitten. Piet Ridderhof en moeder achter
de toonbank, waar ik stiekem mijn eerste
pakje sigaretten kocht, de IJshoek, de
schoenmaker en het spelen op straat
met je vriendjes. Herinneringen aan een
buurt waarvan ik mij kan voorstellen dat
mensen (ik ook) hier met heimwee aan
terug denken.
Jaap Dassen
Bergoord 31
3079 MA Rotterdam
010-4824641
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Opening Grindhorst met
geslaagd Stamppottenbuffet
‘Blote billetjes in het gras’, ‘stamppot spruiten, maar dan anders’, ‘Hamburgse zeemansstamppot’: de bewoners van De Grindhorst hadden hun uiterste best gedaan originele stamppotten te bedenken bij de opening van hun nieuwe woongebouw. Meer dan 20 stampotten
stonden er vrijdag 9 maart op het buffet van De Grindhorst in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. Deelgemeentevoorzitter Bert Cremers sprak in dat verband van ‘een bijzondere openingshandeling voor een bijzonder gebouw’.
De Grindhorst biedt huisvesting
aan ouderen. Het bijzondere van het
complex is dat het merendeel van de

bewoners lid is van de woongroep.
Voor de bewoners van de 59 appartementen zijn er uiteenlopende

- De jury aan het werk: in het midden dhr. Cremers, geheel rechts mw. Anne
Scheepmaker van NRC-Handelsblad -

gemeenschappelijke voorzieningen:
een grote ontmoetingsruimte, een gezamenlijke binnenplaats en een apart
gastenverblijf voor logés. Bewoners
kunnen zelf kiezen of ze lid willen
worden van de woongroep. Een andere
keuzemogelijkheid – en dat komt nog
nauwelijks voor bij woongroepen voor
ouderen – is dat De Grindhorst zowel
koop- als huurwoningen bevat. Bijna
alle woningen zijn inmiddels verhuurd
of verkocht, op dit moment zijn nog
slechts vijf koopwoningen beschikbaar
voor geïnteresseerden.
Woonwensen
Laurens Wonen, dat De Grindhorst realiseerde en de huurwoningen beheert,
speelt met dit project in op de nieuwste
woonwensen van senioren. Tijdens

CCtje Demonisering

Het is een begrip sinds Pim Fortuijn. De man had een
aantal uitgesproken meningen over zaken als illegalen
en de Islam bijvoorbeeld, en joeg al spoedig elke rechtgeaarde progressief tegen zich in het harnas. Maar gek
genoeg werd zijn populariteit bij de gewone man met de
dag groter. Wat er dan meestal gebeurt is dat de tegenstander, misschien onbewust maar ik denk bewust,
slechter gaat luisteren naar wat de persoon in kwestie
te zeggen heeft, en als het moet datgene wat ie zegt zo
nodig verdraait. Dat schijnt een voorrecht voor progres-

c foto burosolo.nl

sieve denkers te zijn.

Cox Column

Mensen die voorop lopen en denken
de wijsheid in pacht te hebben vinden
meestal dat een leugentje om bestwil
eigenlijk wel mag. Zelf besloot ik op
een dag me van de verkettering rond
Fortuijn, je kon je als weldenkend
mens onmogelijk met die guur
encanailleren, nou maar eens niets
aan te trekken, en te proberen goed
te luisteren naar wat hij nou eigenlijk
zei. Nou, dat was lang niet allemaal
even indrukwekkend, maar het was
wel interessant, vooral omdat niemand
anders het zei. En niet omdat een
heleboel andere mensen niet hetzelfde
dachten, maar omdat het ongepast
was je zo uit te spreken. Dat deed je
niet, ook al was het waar. “Politiek
Correct” heet dat. En ik ontdekte dat
ik helemaal niet zo erg tegen Fortuijn
was als ik wel zou moeten zijn. Maar
rond de man was een wal van vooroordelen opgestapeld, en van leugens
en verzinsels, die hem tot de absolute
persona non grata maakte in intel-

lectuele kring. Hij kon in de korte tijd
die hem gegeven was natuurlijk nooit
de juiste en capabele mensen vinden
die hij nodig had, daar hebben we
zo’n droplul als Herben aan te danken
gehad, en aangezien er ook heel griezelige mensen achter hem aan liepen
heb ik ook niet op hem gestemd, en
vermoedelijk was het ook nooit wat
geworden, maar ik vind het nog altijd
doodjammer dat ie de kans niet heeft
gekregen om te laten zien wat ie kon.
Zeker niet omdat hem dat onmogelijk
werd gemaakt door de kogel van een
gestoorde gek, waarvan ik nog altijd
niet kan geloven dat die op eigen
houtje handelde. Fortuijn was tegen
de Joint Strike Fighter, wie garandeert
mij dat de CIA hem niet heeft laten
omleggen? Je ziet in lms en leest in
boeken wel gekkere dingen.
Ik haal dit allemaal op omdat je nu
met die Wilders weer precies hetzelfde
ziet gebeuren, (nee, niet die moord
hopelijk.) Niets geleerd daar in den

- De ondertekening van het contract, geheel links dhr. Abbinga van Laurens
Wonen, geheel rechts voorzitter Helleman van de woongroep -

de openingshandeling ondertekende
Ab Abbinga, directeur van Laurens
Wonen, een convenant met het bestuur
van de Woongroep over het gebruik
van de gemeenschappelijke voorzieningen. Abbinga bood de Woongroep
daarbij een set gezelschapsspellen aan
voor de nieuwe recreatieruimte.
Culinair journaliste
juryvoorzitter
Voor het stamppottenbuffet was
gekozen, omdat juist de Hollandse
stamppot de gezamenlijkheid van de
woongroep symboliseert èn omdat
de bewoners zo zelf een actieve
bijdrage aan de openingshandeling
konden leveren. De bewoners namen

Haag, waar tijdens de laatste dagen
van Fortuijn iedereen in dolle paniek
was, maar onmiddellijk met z’n
alleen in het geweer met gescheld
en verdachtmakingen, zonder dat
er duidelijk naar de man geluisterd
wordt. U moet het mij maar niet euvel
duiden, mijn favoriete politicus is het
niet, die heb ik trouwens helemaal
niet meer, maar ik vind dat Wilders
met zijn opmerkingen over die twee
paspoorten groot gelijk heeft. En dat
heeft helemaal niets met discriminatie
of al die andere lelijke dingen die
hem worden toegeroepen te maken. Ik
vind het hebben van twee paspoorten
idioot. En ik wist ook helemaal niet
dat dat bestond. Tot ik een paar jaar
geleden van een TV-regisseur, een
Tjech, die in 1968 hier naar toe was
gevlucht, hoorde dat ie twee paspoorten had. Ik heb hem toen gezegd
dat ik het belachelijk vond dat je het
land waar je naar toe gevlucht bent
om in vrijheid te leven niet onvoorwaardelijk “trouw” bent, hoe moet ik
het eigenlijk zeggen. En in het geval
van politici komt ontegenzeggelijk de
kwestie van solidariteit aan de orde.
Dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen? En in plaats van een behoorlijke
discussie aan te gaan wordt meneer
Wilders, (een rare man overigens, met
ook weer wat bedenkelijke guren
om zich heen,) overdekt met pek en
veren, worden zijn drijfveren verdacht
gemaakt, is het “demoniseren” alweer
begonnen en levert hem dat een
heleboel sympathie op bij Kobus de
Kiezer, dat laatste leren ze ook nooit.
Ik heb het er hier ook over omdat

die uitdaging met verve op. De meer
dan 20 stamppotten smaakten niet
alleen prima, ze werden ook prachtig
opgemaakt gepresenteerd op het buffet. Een jury onder leiding van Anne
Scheepmaker, culinair journalist van
NRC-Handelsblad, deelgemeentevoorzitter Cremers en Laurens Wonen
directeur Abbinga, boog zich over de
vele stamppotten. Winnaar werd de
maker van Labskous, de Hamburgse
zeemansstamppot. De zeer gelukkige
kok ontving uit handen van mevrouw
Scheepmaker een dinercheque.

mij, in het klein, hetzelfde gebeurt.
Behalve in dit orgaan schrijf ik ook
in de Feyenoordkrant. Ik laat dan
regelmatig mijn olen van toorn
neerdalen op de media, die mijns
inziens het leven in het algemeen en
de voetbalsport in het bijzonder heel
erg door een Mokumse bril bekijken,
en dit meestal ten faveure van die
ene Mokumse club. Dit is gewoon
een vaststaand feit, maar wordt
door de mensen in kwestie altijd te
vuur en te zwaard ontkend. Welk lot
treft mij dus? Ik word van tijd tot
tijd overladen met verwensingen en
valse voorstellingen van zaken. Te
weten: Verwijt: Ik hits de supporters
op . (Feit: de supporters zijn boos
op mij omdat ik ze in mijn stukjes
regelmatig hun soms schandelijke
gedrag onder de neus wrijf.) Verwijt:
Ik ben een “Ajax-hater”. (Feit: Ik
vind Ajax een prachtige club, en heb
al herhaaldelijk geschreven dat “wij”
nog heel wat zullen moeten voetballen om in de buurt van hun successen
te komen.) Verwijt: Ik verfoei Amsterdam. (Feit: Ik vind Mokum een
prachtstad, waar ik meer heb gewerkt
dan waar ook.)
Maar in die laatjes ben ik gestopt, en
daarom hoeft er naar mijn argumenten niet meer te worden geluisterd.
Wat doe je daar nu aan? Daar doe je
helemaal niets aan.
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Belastinghulp voor iedereen!

Aangifte inkomstenbelasting 2006

de POPULIER
AUTODEMONTAGE EN HANDELSONDERNEMING

TUJCB

Bel snel met de Fiscoop afsprakenlijn:

088 0700700

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

Supersnel uw tapijt gereinigd!
Professioneel en betaalbaar.
Wij reinigen ook losse kleden en
meubelstof. Vezeldiepe reiniging,
herbeschermd tegen vervuiling
en korte droogtijden. Uitruimen
meubilair niet nodig.
0181- 64 94 87
www.tapijtenreiniging.nl

tel. 088 0700700
info@ﬁscoop.nl

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

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

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

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

BANDje VERSTANDje
Autobanden nieuw/gebruikt

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

0180 619 411
Paul Bestebreurtje Barendrecht
INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

CiTO
houdt u

LIGIER
X-TOO

MOBIEL

AUTORIJBEWIJS NIET NODIG
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
 Gratis halen en brengen
 Altijd drie jaar garantie
 Grote collecties stof en leer
 Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
 Service en kwaliteit
 Geen aanbetalingen

G
ratis
op

halen en
terug bezorg
en

Altijd

3gajaar

rantie

bon geven
Tegen inlevering van deze
towrak
au
uw
or
vo
ra
wij € 25,- ext

‘N AUTOWRAK? BEL DAN: 010 - 421 65 00

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.

Openhaarden & Kachelcentrum
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ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

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

Uw betrouwbare
verhuispartner

Particu
lie
( groo re verhuizin
t
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e

Senior n klein )
enverh
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Inpaks
en (
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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
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27
Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 34”
Het aantal goede oplossingen
op deze ‘Waar-was-dat-nou
foto’ overtreft de stoutste
verwachtingen. De jeugdherinneringen buitelen over elkaar
heen; ook de eerste romantische ervaringen (een bescheiden kusje!) bij het sluisje
worden uitvoerig beschreven.
Zomaar een inzender had gelijk: “Aad,
die foto moet voor velen een schot in
de roos zijn.” Bij de inzendingen zaten
foto’s en een enkele pentekening. Voor
het plaatsen van dit beeldmateriaal
heb ik geen ruimte in deze krant, maar
u vindt het ingezondene wel op mijn
website Rotterdam in Beeld (http://dit.
is/rotjeknor).
Peter Meijer (Middelburg): “In de jaren
vijftig was ik lid van de zeeverkenners
van de De Ruytergroep. Het clubhuis
van de groep was gelegen aan de Bergse Voorplas. Van mijn toenmalig adres
Mathenesserdijk etste en later bromde
ik op mijn Puch elke zaterdag naar het
clubhuis. Volgens mij moest ik over
een ophaalbrug naast het sluisje, dat de
verbinding vormde tussen de Rotte en
de Bergse Voorplas. De naam van dit
sluisje weet ik niet meer. Ik vond het
leuk deze opgave te raden en hoop dat
ik de juiste oplossing heb gegeven.”
Jan Visser (Veenendaal): “Dit is de sluis
van de Rotte naar de Bergse Voorplas.
Ik stond hier als kind in de weekends
vaak te kijken naar de drukte van boten
die “in en uit” - gingen. En hoe de
sluiswachter met z’n stok de sluisdeuren open duwde. Ik woonde op de Prins
Bernhardkade 25a en op deze foto staat
ons huis met balkonnetje.”
Theo Verkamman (Barendrecht): “Ik
herken het sluisje ter hoogte van de
Prins Bernhardkade hoek Bergse Rechter Rottekade. Het zal eind jaren vijftig
zijn geweest dat ik van Katendrecht
naar mijn oma op de Kleiweg mocht
etsen. Ik was toen zes of zeven jaar.
Naast haar woonde mijn tante Gre
Verweij. Haar man, oom Herman, had
in die tijd een timmerwerkplaats aan
de Kleiweg. Samen met mijn neefjes
Herman en Huib Verweij dwaalden wij
door de wijk met de door ons in elkaar
getimmerde zeepkist. Zo kwamen wij
ook bij dit “sluisje” terecht. In mijn
herinnering bevond zich op de hoek van
deze Prins Bernhardkade en de Bergse
Rechter Rottekade de Hillergersbergse
Houtcentrale, op de foto net achter het
huisje met lantaarn.”
Annie Poortvliet-van Kleef (Capelle
aan den IJssel): “De raadfoto van deze
week is het sluisje tussen de Rotte en de

TOEN
Bergse Voorplas. Op de foto links zie je
de huizen van de Prins Bernhardkade.
Achter de boom die je ziet, loopt een
pad naar, ik meen, de roeivereniging
Aegir. Rechtdoor langs de Rotte had
je links uitspanning De Instuif. Ik was
bevriend met de dochter van de beheerder, de familie De Braber. We hebben
er geschaatst en in de winter 1946/1947
schaatste ik vanuit de Robijnstraat via
de Erasmussingel, Ringdijk, Achterplas,
Straatweg, over Voorplas, langs de
Prins Bernhardkade naar school.”
Gerard Gaandere (als hier geen
plaatsnaam staat, wordt Rotterdam
bedoeld) neemt veel ruimte in beslag,
maar misschien herkent u iets: “De foto
van opgave nummer 34 is een bekende
plek voor mij. In de vijftiger jaren zat
ik op de Julianaschool (een christelijke
lagere school) in de Prinses Margrietlaan in Hillegersberg. De school stond
onder leiding van hoofdonderwijzer de
heer Kramer, een ware dictator die met
zeer strenge hand zijn school leidde.
Pedagogisch gezien was hij bijzonder
slecht, hij besteedde erg veel aandacht
aan de goede leerlingen en geen enkele
aandacht aan de slechte, die had hij al
opgegeven. Klasgenoten waren o.a.
Fred Huisman, Wim van Bommel, Jan
van der Made, Carel Matthey, Carel
Vial, de nichtjes Schiereck (van de kruidenierszaken Schiereck op de Kleiweg),
Deetje Stam, Dineke Kleppe en Marjan
van Dee (de mooiste van de klas). In
de buurt van mijn lagere school was
de sluis, de fotograaf staat met zijn rug
naar de Rotte en kijkt uit op de Bergse
Voorplas. Links zijn de huizen van
de Prins Bernhardkade, nog altijd een
mooie kade om te wonen, want je hebt
daar een prachtig uitzicht op de plas.
Ik zou bijna zeggen “de sluizen der herinnering” gaan open, want tijdens mijn
lagere schooltijd gingen we vaak kijken
bij de sluis. Vooral in het vaarseizoen
was er altijd wat te beleven, het schutten van de boten leverde vaak aardige
taferelen op. Touwen die losschoten,
ruzie wie als eerste de kleine sluis in
mocht, boten die tegen elkaar botsten
en dat soort gebeurtenissen. Het was en
is een mooi gebied om te etsen of te
wandelen, maar het is uiteraard ook een
bijzonder mooie plas om te varen.

Dat gebeurde enkele jaren later toen
een vriend van mij, Arjan Post, een
kleine polyester boot met buitenboord
motor kocht. Zijn bootje lag op een
werf aan de Emmalaan (de jachtwerf
van Voets) en we gingen de eerste tijd
dat hij het bootje had veel varen op de
Bergse Achterplas en de Bergse Voorplas. Na vele tochten besloten we eens
een keer via de Rotte naar het centrum
van Rotterdam te varen, dat leek ons
voor de verandering wel aardig. We
moesten daarvoor uiteraard door de
sluis bij de Prins Bernhardkade/Bergse
Rechter Rottekade. De eerste keer van
het schutten was spannend, want we
hadden de boot in onze zenuwen niet
goed vastgemaakt, we schoten toen
alle kanten in de sluis op waarbij de
sluiswachter aardig tekeer ging, want
we brachten zo andere boten in gevaar.
De tocht naar het centrum verliep voorspoedig, we kwamen uiteindelijk uit
bij het toenmalige Gerzonpand, verder
konden we niet.
We zijn via de sluis ook nog vele malen
de andere kant opgevaren, te weten naar
de Rottemeren. Dit waren prachtige
tochten in een tijd dat het nog redelijk
rustig was op het water en de Rotte-

NU
meren zich nog in hun oorspronkelijke
staat bevonden. In verband met de
lange tijd die het schutten in de sluis
kostte en het in onze ogen redelijk hoge
tarief voor de sluiswachter, besloten
we later om het bootje voortaan over
de landengte van het Prinsemolenpad
te slepen, dit scheelde ons aanzienlijk
in tijd en kosten. We deden dat meestal
in de buurt van de Prinsemolen, daar
bevond zich het kortste stuk om te
slepen.”
A.Krijgsman (Zevenhuizen): “Ik denk
dat het het sluisje van de Rotte naar de
Bergseplas is. Daar vlakbij waar vroeger de Hillegersbergsche houthandel
zat. De huisjes die erbij staan hebben ze
prachtig gerestaureerd.”
P.J.de Kijsser, Burgemeester van.
Rijswijkstraat 23, 4285 XT Woudrichem wint met z’n korte, maar juiste
antwoord de Rotterdamse attentie:
“Het is het sluisje tussen de Rotte en de
Bergseplas.”
M.J.M. Langeweg geeft historische
achtergronden: “Als oud-Hillegersbergenaar is dit geen moeilijk opgave.
Midden jaren 50 heb ik daar veel gevist.
Met mijn hengel op de ets vanuit de
Berglustlaan - Straatweg - Prins Bern-

hardkade ging ik met een paar vriendjes
vissen in de sluis of de Rotte en Bergse
Voorplas. En keken we naar de zeilboten en andere boten, die door de sluis
gingen. De schutsluis is de verbinding
tussen de Rotte en Bergse Voorplas via
het Berg- en Broekse Verlaat. Naast de
sluis links was het sluiswachterhuisje.
Links op de achtergrond is de Prins
Bernhardkade; voor de oorlog heette
het Langeweg. (Kleine correctie van
mijn kant: van 1926 tot 1937 werd
de naam Langeweg gebruikt, in 1937
werd het Pr. Bernhardkade. Op last van
de Duitse bezetter werd deze naam in
1942 gewijzigd in Voorplaskade; in
1945 ‘herrees’ de Prins Bernhardkade
weer. AvdS).
Aan de Voorplaszijde is in de noordelijke kademuur een gedenksteen
ingemetseld: De eerste stenen zijn
gelegd door het Verenigd Bestuur de
Polders Schiebroek, Berg en Broek en
Honderd en Tien Morgen etc.Hillegersberg Den 5e September 1866.
Nu etsen mijn vrouw en ik nog
regelmatig langs de sluis en dan kan ik
het niet nalaten te kijken of er nog beweging is in het water van de vissen.”

Nieuwe opgave no. 36
Wanneer ik op zoek ga naar een interessante foto voor deze rubriek, kom ik vaak bij foto’s van stadswijken, waar al
eerder een ‘Waar-was-dat-nou foto’ van is geplaatst. Ik schuif dan zo’n foto maar terzijde.
Deze keer doe ik het niet!
De foto is in de winter van 1961/1962 genomen en dagelijks kwamen honderden arbeiders voorbij de plaats, waar de
jongen zo lekker in de sneeuw staat. Er hangt een vislucht, maar dat kan ook verbeelding zijn.
Goed: waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anecdotes of
zomaar gedachten gaarne
vóór 2 april 2007 per post
zenden aan
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam
of via email naar
waarwasdatnou@xs4all.nl
Een Rotterdamse attentie
wacht op de gelukkige
winnaar.
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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

Maatwerk:

Comforthoogte:
2 Persoons
Ledikant +
Nachtkastjes
vanaf

€ 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;
genieten op een relaxfauteuil en Méér.......

TEMPUR HOOFDKUSSEN-WEKEN

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!
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

Hoofdkussens:

Maatwerk in
Matrasadvies

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

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

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

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

dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte

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

met een persoonlijke stijl

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

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

CAPELLE

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
TE D
TI RR US
EN E TR
D IN IE
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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Hans
Roodenburg

De discussie over de verschillen tussen oud en jong gaat door. Deze keer een analyse over de
reclame- en advertentiewereld die zich nog overdadig richt op de jongerenmarkt. Dat is in veel
gevallen ten onrechte! Een tweede stuk is van een lezer over het gebruik van internet onder
ouderen. Nieuwe reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Reclamewereld slaat brug naar 50+
Geld is misschien wel het grootste bindmiddel tussen jong en oud. Terwijl jongeren nog vaak bezig zijn met de opbouw
van hun vermogen (spaargeld, beleggingen
en de vrije waarde in het eigen huis), kunnen veel ouderen dankzij hun bezittingen
zich grote koopkracht veroorloven en/of
schenkingen doen aan hun kinderen.
In de reclamewereld wordt dat nog
dikwijls onderschat. Reclame op tv en
advertenties in kranten, bladen en op
internetsites zijn veel te veel gericht op het
‘verleiden’ tot aankopen van het jongere
publiek. Dat is alleen te begrijpen als het
om specieke jongerenproducten gaat
zoals moderne kleding, sportartikelen,
kinderverzorging en deels zaken die met
uitgaan te maken hebben.
Maar waarom reclamespots en advertenties van supermarkten, reisbureaus, banken
en A-merken een jeugdige invalshoek
moeten hebben, is onbegrijpelijk. Gesettelde ouderen (van boven de 50 jaar)
hebben daarvoor feitelijk veel meer koopkracht en belangstelling dan de meeste
jongere mensen die nog op zoek zijn naar
de goedkoopste levensmiddelen, reizen en
andere primaire uitgaven in het bestaan.
De tijd dat ouderen hun geld ‘reserveerden’ voor hun kinderen is deels voorbij.
Zij willen – door hun langere gezondheid
– zelf ook nog zoveel mogelijk van het
leven genieten.
Natuurlijk is er per segment ink verschil
in het vrij te besteden inkomen en vermogen. Exacte cijfers zijn daarover niet
bekend, maar aangenomen mag worden
dat de ‘oudste’ ouderen (boven de 80 jaar)
grotendeels nog moeten leven van slechts

AOW met misschien nog daarnaast een
klein pensioentje. De wat jongere AOWers van 70 tot 80 jaar hebben al hogere
pensioenen.
En de ‘jongere’ ouderen van 55 jaar en
ouder, die met vut, prepensioen of oudedagspensioen gaan, hebben meestentijds
aardig wat te makken. Dat geldt zeker
voor de babyboomgeneratie van net na
de oorlog die de komende tien jaar uit het
arbeidsproces treedt of met pensioen gaat.
Zijn ze werknemers en hebben ze vanaf
hun 25ste pensioen opgebouwd, dan zijn
ze verzekerd van omstreeks 70 procent
van hun laatstverdiende salaris, hebben
spaarcenten en vrije waarden in hun eigen
huis opgebouwd.
Deze mensen hoeven ook niet meer in
hun uitgaven op een dubbeltje te beknibbelen. Je ziet ze vaak in de wat duurdere
supermarkten zoals van Albert Heijn
hun karretjes volladen met de wat betere
producten. Niet meer de hoofdpijnwijnen, maar de duurdere ‘chateaus’. Of
als zij een vakantie boeken dan gaat hun
eerste belangstelling niet meer uit naar de
goedkope camping aan de Spaanse costa’s,
maar naar de goedverzorgde hotelaccommodaties en maken ze dure rondreizen
waar ook ter wereld.
Deze nieuwe levenswijze van de ouderen
zorgt op zichzelf al voor een binding met
de jongeren. Zij zitten niet meer thuis te
wachten op hun kinderen die op de kofe
(móeten) komen, maar trekken er zelf op
uit naar hun kinderen, kleinkinderen of
andere jongeren. Ze mengen zich in het
dagelijkse leven waarin de grenzen tussen
jong en ouder vervagen! Ze ‘dicteren’ niet
meer hoe de jongeren moeten leven,

maar gaan met hen discussies aan.
De marketingwereld begint ook steeds
meer te beseffen dat zeker bij de ‘oudere
jongeren’ heel wat valt te halen. Zo zijn
er in Nederland al enkele reclame- en
advertentiebureaus opgericht die zich
helemaal richten op de 50+markt. Een van
hen is Gerard Teuben die per 1 januari het
reclamebureau YEARS heeft opgericht.
Het gaat volgens hem om 5,2 miljoen
mensen in Nederland die gezamenlijk
meer dan 80 procent van het vermogen in
Nederland bezitten.
Gerard Teuben op zijn website: ,,Een generatie die in communicatie ‘grijs’ wordt
benaderd. Alsof ze al bijna afgeschreven
zijn. Terwijl ze juist zo kleurrijk zijn. Wij
noemen ze ‘youngtimers’. Want ze mogen
dan een dagje ouder worden, ze leven beslist geen grijs leven. Nee, deze generatie
wil op een jonge manier oud worden en
is net zo eigenzinnig als de tijd waarin ze
opgroeiden. En zo zou reclame gericht op
deze doelgroep ook moeten zijn: ‘youngtimers advertising’.’’
Dat belooft wat. Ook voor deze nostalgische Rotterdamse krant, die het tot nu
toe grotendeels moet hebben van de nogal
gespeciceerde regionale advertenties
voor ouderen. Indien de grote landelijke
adverteerders beseffen dat De Oud Rotterdammer ook uitstekend past in hun
mediamix dan is deze gratis krant nog een
lang leven beschoren en kan hij zijn rol
om een brug te slaan tussen jong en oud
nog meer inhoud geven.

Instrument tegen
‘De Eenzaamheid’
‘De wereld is rond, maar hij is ook een beetje
plat.’ Een bewering is nooit helemaal zwart en
nooit helemaal wit. Terecht zegt de redactie dat
de stelling van de universiteit in Nijmegen, betreffende de kloof tussen jong en oud, gerelativeerd
moet worden. Aan dat relativeren wil ik via deze
reactie bijdragen.
In onze at wonen mensen van boven de 70 jaar. Nu hebben wij hier
een paar computers beneden geplaatst. De bewoners sporen wij aan
een splinternieuwe laptop te kopen. Of er voor te sparen. Het is het
belangrijkste instrument tegen ‘De Eenzaamheid’.
Ik zeg er altijd uitdrukkelijk bij: ,,Als uw zoon of dochter een computer afdankt, neem die dan niet aan! Koop zelf een nieuwe. Want
de oude apparaten zijn moeilijk te hanteren. En de bewondering
van uw kinderen of kleinkinderen stijgt als u zelf een goede nieuwe
computer koopt. Dus voortaan vriendelijk bedanken voor afgedankte
spullen.’’
Er wordt vaak geriposteerd: ,,Ja maar hij is nog zo goed.” Geloof
maar niet dat een pc die in alle opzichten zo goed is, vervangen
wordt door een nieuwe!
Wij geven zelf de bewoners een paar lessen en hebben een Humanitas-computerclub opgericht. Elke week komen zij bijeen, die zogenaamde ‘domme oudjes’, en zij leren van elkaar de laatste foefjes.
Het is dus niet zo dat de mailtjes die De Oud-Rotterdammer ontvangt
allemaal verzonden worden door kleinzonen. Het zijn hoe langer hoe
meer de oude Rotterdammers zelf die achter het toetsenbord duiken.
Mailtjes tussen grootouders en kleinkinderen in Brazilië, Canada
en Nieuw Zeeland vliegen dagelijks heen en weer, zo merken wij.
En dát is werken aan geluk. Geluk is afhankelijk van drie voorname
dingen: zélf doen, zélf doen en zélf doen.
Drs. Anton de Man
Bewonersvoorzitter Humanitas-serviceat Prinsenwiek
Rotterdam-Alexander
ademan@planet.nl

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Fiscale zaken
Premies uitvaartverzekering
zijn deels wel aftrekbaar
In uw rubriek van 6 maart schreef
u dat premies voor uitvaartverzekeringen niet scaal aftrekbaar zijn.
Volgens ons is dat vaak wel het geval.
Hoe zit dit in elkaar?
Wat betreft (persoonsgebonden)
aftrek van de premies voor een
uitvaartverzekering heeft u deels
gelijk indien de polis voortijdig niet
afkoopbaar is. Het moet dus gaan om
premies voor begrafenisfondsen en
crematieverenigingen waartegenover
staat dat de begrafenis of crematie
tegen kostende prijs (zogenoemde
natura-uitvaartverzekeringen)
plaatsvindt. Gaat het om een kapitaalsuitkering uit levensverzekering
die wordt gebruikt om toekomstige
begrafeniskosten te dekken, dan is de
premie of de koopsom niet aftrekbaar
in het jaar van betaling onder de
persoonsgebonden aftrek. Daar staat
tegenover dat de begrafeniskosten
dan weer wel volledig aftrekbaar

zullen zijn. Zijn de premies aftrekbaar dan geldt voor deze en andere
buitengewone uitgaven (zorginhoudingen, ziektekosten en -premies)
wel een drempel. Die komt erop neer
dat aftrek vaak pas interessant is als
mensen (samen) geen hoger inkomen
hebben.
Erf- en schenkingsrecht
Schenkingen aan kinderen
met onaflosbare schulden
Je mag vrij – van belastingen
- schenken aan iemand die zelf
niet meer in staat wordt geacht die
schulden te kunnen voldoen. Op die
manier kunnen ouders bijvoorbeeld
hun kinderen helpen. Van deze regeling uit de wet weten weinigen af.
Dat klopt! Schenkingen die voor
dat doel worden verkregen zijn
vrijgesteld voorzover de schenking
is bedoeld om die schulden af te
betalen. Een schenking in de vorm
van een kwijtschelding van schulden
aan een dergelijk iemand (dus door
de schuldeiser) kan ook onder deze
vrijstelling vallen mits is voldaan

aan het criterium dat de verkrijger
van de schenking niet in staat is
zijn schulden te betalen. Er moet
duidelijk sprake zijn van schulden die
door de schuldenaar niet meer kunnen worden afgelost. Het heeft dus
ook alleen maar zin als de schenking
hoger is dan de schenkingsvrijstellingen. Voor schenkingen van ouders
aan kinderen onder de 35 jaar liggen
die al vrij hoog.

is ook van belang voor de hoogte van
de eventuele huurtoeslag. Uw bruto
jaarinkomen mag niet meer bedragen
dan € 20.300.
Familierecht
Onderhoudsplicht voor
co-ouder van zoontje

Ik ben 63 jaar en heb een nabestaandenuitkering van de staat (nog de
ouwe AWW) en een klein nabestaandenpensioen van het pensioenfonds
van mijn overleden man. Ik wil
huurtoeslag aanvragen. Hoeveel inkomen mag ik dan hebben en hoeveel
vermogen?

Na jaren samenwonen, waaruit mijn
zoontje is voortgekomen, zijn we uit
elkaar. Mijn zoontje is 7,5 jaar. Mijn
ex heeft ons huis te koop gezet dat
wij indertijd hebben gekocht voor
225.000 gulden en nu te koop staat
voor 298.000 euro. Kan mijn zoontje
nu zijn kindsdeel opeisen? We denken
namelijk dat mijn ex met zijn nieuwe
Russische vriendin naar de andere
kant van het land vertrekt. Hij heeft
uit een huwelijk vóór mij nog vier
kinderen en met z’n nieuwe partner
een zoontje van twee. Hoe zit dit allemaal in elkaar?

Aan vermogen mag u als alleenstaande vrouw jonger dan 65 jaar
dit jaar niet meer dan € 20.000 euro
hebben om nog voor huurtoeslag in
aanmerking te komen. Uw inkomen

U spreekt over het opeisen van ‘het
kindsdeel’. U moet daarbij even
een paar dingen uit elkaar houden. Het kindsdeel is een term die
wordt gebruikt bij een nalatenschap

Sociale voorzieningen
Inkomen en vermogen
bij huurtoeslag

Hans
Roodenburg

van een ouder (dus de erfenis als
iemand overlijdt). Daarvan is hierbij
- afgaand op uw schrijven - geen
sprake!
Misschien doelt u op kinderalimentatie voor uw zoon. Is die toen u uit
elkaar ging niet geregeld? Ook als u
NIET gehuwd was met de vader van
uw kind of daarmee NIET samenwoonde op basis van een ofcieel
samenlevingscontract, heeft uw expartner als co-ouder een onderhoudsplicht voor zijn kind.
Indien hij daaraan niet vrijwillig wil
meewerken, dan kunt u hem - met
een advocaat - daartoe dwingen.
Mocht u een bijstandsuitkering hebben, dan moet u de sociale dienst in
uw gemeente hierbij inschakelen.
Ook zitten er nog enkele aspecten
aan de eigen woning. Was die van
hem alleen toen u met hem samenwoonde of van u gezamenlijk?
Mogelijk kunt u op de waardestijging
tijdens uw samenwonen ook nog
aanspraken doen gelden. Indien alles
al is vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of in een beëindiging
van een partnercontract dan is dat,
als het is goed gegaan, al geregeld.
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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
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Leren meubels spuiten
Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
090106
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uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.
U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het
kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

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

ECONOLOGISCH DE BESTE ®

Marco Leer B.V., Nijverheidsweg 31, 3274 KJ Heinenoord,Telefoon: 0186-603268 www.marcoleer.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
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Vanaf heden inschrijven
nieuwe patiënten.
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Dr. D.T.T. Tjia
Oogarts
Voor lezers van de Oud Rotterdammer

M

Gratis CBR Keuring

PERSOONLIJKE ZORG WANNEER U DOOR OUDERDOM ZIEKTE OF HANDICAP NIET
MEER ZO GOED UIT DE VOETEN KUNT
/NZE 3AAR 4HUISZORG WERKT MET PROFESSIONELE 3AREN DIE U ALLROUND
VERZORGING KUNNEN BIEDEN /OK MET EEN PERSOONGEBONDEN BUDGET KUNT
U GEBRUIK MAKEN VAN /NZE 3AAR

Zuidpein Hoog 457
Winkel nr. 13

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
 /.:%3!!2      CENT PM

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

WWWONZESAARNL

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Annelies de Jong
net even anders...

DE BESTE PASVORM
U kent het probleem;
een knellende tailleband
en altijd alles te lang.
Annelies heeft merken
die u perfect passen.
Door de speciale
taille-pluspasvorm en
onze korte-maten,
zit uw kleding
gelijk perfect.
maten 36 t/m 56
speciale korte-taille
maten 17 t/m 25

Molenvliet 121-123, RotterdamLombardijen, tel. (010) 4193057 Tramlijn 20
v.a. Centraal Station stopt voor onze deur.
Maandag en koopavond gesloten.
www.anneliesdejongmode.nl
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Wolter de Waard
huisarts

De pil steekt van wal

Hartinfarct
Een hartinfarct is doorgaans een
dramatische gebeurtenis, die vergaande gevolgen kan hebben in
iemands leven en dat van de familie.
Vaak is het een gebeurtenis die men
niet overleeft en die totaal onverwacht kan optreden.

- De winkel aan de Nieuwe Binnenweg -

Juwelier Brunott van
nostalgie tot trendy
Het is bijzonder dat Brunott nog steeds de oudste juwelier van Rotterdam
is. Zo’n 107 jaar geleden startte de heer Brunott op de Nieuwe Binnenweg
een juwelierszaak (zie foto). Vele generaties vonden hun weg naar deze
winkel voor sieraden, trouwringen en klokken.
Destijds reden er wekelijks twee auto’s naar de
eilanden “Goeree- en Overakkee”,
waar men klokken, horloges en sieraden kon
kopen (zie foto). Dit was bijzonder en zeer
klantvriendelijk! Na de oorlog verhuisde Brunott
naar een speciaal voor hen gebouwd pand (Karel
Doormanstraat/hoek Oude Binnenweg), waar ze
nog steeds huisvesten.
Na een grootscheepse verbouwing, nu zo’n 6
jaar geleden, zijn ze veranderd in een toonaangevende juwelier, waar zowel de klassieke merken
als de laatste modetrends sterk vertegenwoordigd zijn.
Het merkenpakket horloges bestaat o.a.uit
Breitling, Omega, Maurice Lacroix, U-Boat,
Seiko, Pulsar, Armani, Guess, D.K.NY, D&G en
vele anderen. Brunott biedt tevens een uitgebreide collectie sieraden, waarin geelgoud, witgoud

en tegenwoordig weer roségoud vaak gecombineerd worden met briljant en kleurstenen van de
merken o.a. Le Chic en Diamonde.
Ook de zeer uitgebreide collectie trouwringen
van diverse bekende merken is vermaard, mede
door het eigentijdse karakter van de oudste
juwelier van Rotterdam, die nu ook in Capelle
a/d IJssel (Koperwiek – en Centrumpassage) is
gevestigd.

Het moge duidelijk zijn dat men bij symptomen
die op een infarct wijzen onmiddellijk de huisarts
of de huisartsenpost belt. De huisarts zal, indien
hij een infarct niet kan uitsluiten, de ambulance
laten komen en een ziekenhuisopname regelen.
Als er geen twijfel is, wordt gelijk de ambulance
gebeld. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren. Er
zijn ook lieden, die blijkbaar minder pijn voelen
bij een infarct of denken dat het zo’n vaart niet
loopt. Vaak heb ik al meegemaakt dat men op het
spreekuur komt met een verhaal van pijn op de

Een jongeman van in de veertig kwam samen met
zijn vrouw op het spreekuur, omdat hij de laatste
weken pijn achter het borstbeen had gehad. Op
het moment had hij geen pijn. Er waren wel wat
risicofactoren aanwezig. Bij onderzoek was er een
snelle pols en op het ecg waren dubieuze afwijkingen te zien. Geen aanwijzingen voor een vers
infarct. Hij kreeg medicijnen en er werd bloedonderzoek afgesproken, evenals herhaling van
het ecg (hartlmpje). Een paar dagen later voelde
hij zich een stuk beter, zijn hart ging niet meer
zo te keer. Op het ecg waren nu wel duidelijk
tekenen van een hartinfarct te zien. Toen ik hem
belde voor de uitslag kreeg ik zijn vrouw aan de
telefoon. Uiteraard was ze onaangenaam verrast.
Haar man was niet thuis. Hij was aan het werk.
Ze heeft hem opgehaald en naar het ziekenhuis
gebracht.

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

- De auto’s van Brunott reden naar Goeree-Overakkee -

Met de muziek mee
Is het thema van de nieuwe fototentoonstelling in de Oudheidkamer van de
Stichting Historisch Charlois. Aanleiding zijn de vele vragen die zijn gesteld
of er een tentoonstelling gewijd kon worden aan het ter ziele gegane muziek- en showkorps Ahoy.
Charlois kende vroeger een rijk
cultureel leven met veel muziekverenigingen met naast Ahoy, Excelsior, Crescendo, Jonge Garde,
diverse koren en uitclubs. Veel
van deze verenigingen bestaan
niet meer, maar deze tentoonstelling laat de diverse verenigingen
zien in hun hoogtijdagen.
De tentoonstelling begint 17
maart en duurt tot zondag 10 juni.
De Oudheidkamer is gevestigd
aan de Grondherendijk 84 in Rotterdam Oud Charlois (bereikbaar
met bus 73). Onze openingstijden
zijn zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur, behoudens
feestdagen.Telefonisch zijn we
bereikbaar op 010-4806618.

In de meeste gevallen komt het door vernauwing
van de kransslagader(s). Dat zijn de bloedvaten
die de hartspier van zuurstof en voedingsstoffen
voorzien. Door ophoping van vetten wordt de
doorgankelijkheid verminderd, waarna een stolsel
de zaak helemaal kan afsluiten. Ook kan het zo
zijn dat het hart harder moet werken, zoals bij inspanning en dan onvoldoende van zuurstof wordt
voorzien. Men voelt dan meestal pijn op de borst,
die weer kan verdwijnen bij rust. Dan spreken we
van angina pectoris. Het klassieke verhaal bij een
hartinfarct is plotselinge drukkende pijn achter het
borstbeen die kan uitstralen naar armen en/of kaken met zweten en misselijkheid dan wel braken.
De pijn verdwijnt niet.

borst die al dagen aanwezig is, waarbij achteraf
blijkt dat een hartinfarct de oorzaak is. Nog niet
zo lang geleden was er zelfs een sportieve man,
iets jonger dan ik, die ondanks de pijn gewoon
een ink eind ging etsen. Gelukkig was de
rit hem niet fataal, maar wel een reden om de
huisarts eens op te zoeken. Als huisarts verwacht
je dan eigenlijk geen infarct als iemand nog zo’n
prestatie kan leveren, maar bloedonderzoek en
een ecg bewezen dat het hart toch beschadigd
was.

Heulstraat
Ik woonde van 1934 tot 1942 in de
Heulstraat, een zijstraat van de Insulindestraat uitkomend op de Schiekade.
Ik heb er de boten door de Schie zien
varen en later de Schie zien dempen.
Waar nu de tram rijdt, speelden we in
het opgespoten zand en we konden
zomaar overlopen naar de andere kant
van de Schiekade.
Ik had een joods vriendinnetje, Lucy Menco,
waar ik vaak mocht komen spelen. Ze woonde
in een groot huis met een tuin en een heuse
badkamer waar wij, als het warm weer was, in
ons badpak mochten badderen en kliederen.
Brood werd gekocht bij bakker Ulrich op de
hoek van de Walenburgerweg en de Schiekade.
Aan de gevel hing een reclamebord met de
leus “Sterk en groot door Ulrich’s Brood”.
Andere boodschappen deed mijn moeder op de
Schieweg o.a. bij kruidenier Oerlemans.
Op de Bergweg zat onze tandarts, Masson.
Volgens mij hield hij niet van kinderen en zeker niet van angsthazen zoals ik. Soms droom
ik er nog van.
Op zaterdagmiddag gingen we meestal even
langs opoe en opa van Zijl in de Schoterbosstraat, een vrij lange straat van de Hofdijk naar

de Teilingerstraat.
Op een zaterdag tegen Pasen kreeg ik van
opoe geld om een chocoladekip in een mandje
te kopen. Op de hoek van de Bergweg en de
Noordsingel zat bakker Salters en daar gingen
we naar binnen. Mijn vader, praktisch als
hij was, vond dat ik meer aan een chocolade
ei had, dus werd er een groot ei gekocht. Ik
mocht het zelf dragen. Eenmaal weer op de
Bergweg gooide ik, vlak voor de fotozaak van
Bleuzé het ei op de grond met de gevleugelde
woorden “Ik mot geen ei, ik mot een kip”. Dat
heb ik van mijn vader nog vaak moeten horen,
want als het er naar mijn idee weer eens niet
eerlijk aan toe ging zei mijn vader: “Ja, ja, ik
mot geen ei, ik mot een kip”. Een paar jaar
geleden heb voor mijzelf nog eens zo’n kipje
in een mandje gekocht, het was nog een echt
gevlochten mandje, niet van plastic . De chocolade kip mocht mijn kleinzoon opeten, maar
het mandje heb ik bewaard, uit pure nostalgie.
Het huis in de Schoterbosstraat heeft het
bombardement niet overleefd de straat is in
vlammen opgegaan. Zo gaat alles voorbij, wat
blijft zijn de herinneringen.
Wil Ketting – van Zijl
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Arnold Aijkens al
80 jaar in Rotterdam

Candy 132 liter Koeler
CFL 185
Koelkast zonder vriesvak met een netto
inhoud van 132 Liter
en een automatisch ontdooi systeem.
Voorzien van 2 glasplateau’s en een krasvast bovenblad.
Deurdraai richting verwisselbaar.
Energieklasse A
Afmetingen HxBxD=
Gratis
84x54x60 cm.

bezorgd!

Dit jaar is het precies 80 jaar geleden dat Dhr. J.J. Aykens een ijzerwaren, gereedschappen en huishoudelijke artikelen winkel is begonnen in Rotterdam. Reden
genoeg voor ons om daar dit jaar even bij stil te staan en dit feit samen met
onze klanten te gaan vieren. De firma J.J. Aykens was zoals u kunt zien op een
door ons gevonden nota uit 1934 evenals nu een begrip onder de Rotterdamse
bevolking. Na in 1927 gestart te zijn in het Zwaanshals 372 in Rotterdam Noord
heeft de firma wat later zijn plaats gevonden op de nu bekende locatie aan de
Zwartjanstraat 80. De ijzerwaren en gereedschappen verkopen we inmiddels niet
meer, maar des te meer staan we bekend als grootste
zelfstandige vakhandelaar van Rotterdam en omstreken
op het gebied van wasautomaten, koelkasten e.d. Kom
snel kijken naar onze speciale jubileum aanbiedingen.
Onze speciale jubileum prijzenactie start op 28 maart en
duurt 80 dagen tot 16 juni 2007.

180,00

Philips stofzuiger
FC 8606
Sledemodel Philips
stofzuiger met 1700
watt motorvermogen en een stofzakinhoud van 3 liter.
Met electronische
zuigkracht regeling, automatisch snoeropwikkel systeem en metalen
zuigbuizen.
De motor is
thermisch
beveiligd tegen
oververhitting.

Miele afwaswasautomaat
G 975SC

Whirlpool 1400 Toeren
wasautomaat Arizona 1400

80,00

Electrolux en Philips
S-Bag stofzuiger zakken
Passen vrijwel in alle Electrolux
en Philips stofzuigers, tijdens
de actie periode
2e pak gratis,
dus 2 pakken voor….

8,00

Siemens 97 liter vrieskast
GS 12DV20
Tafelmodel 3 laden
vrieskast met een netto
inhoud van 97 Liter.
4 sterren vriescategorie
met een invriescapaciteit van 18 kilogram per
24 uur.
Energieklasse A.
Deurdraai richting
verwisselbaar.
Afmetingen HxBxD=
85x60x61 cm.

Gratis
bezorgd!
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280,00

Whirlpool wasautomaat
met 1400 toeren centrifuge
snelheid, met electronische
besturing en een beladingscapaciteit van 6 Kg.
wasgoed met wol, kort,
en handwasprogramma.
Extra grote vulopening van
30 cm en startuitstel en
resttijdindicatie.
Energieklasse A en wasresultaat A
Afmetingen HxBxD= 85x60x60 cm.

Gratis
bezorgd!

380,00

AEG Condens wasdroger
Lavatherm Marathon
Deze AEG wasdroger heeft een
beladingscapaciteit van 6 Kg
droog wasgoed en werkt volgens het condensatie systeem
waardoor geen luchtafvoer
Naar aanleiding van uw brief
van buiten nodig is. De droger
beschikt over een electronische
vocht meting en heeft een
beladingsdeur van 36 cm. Als extra mogelijkheid zit er een
wolprogramma en een uitgestelde starttijd op.
Afmetingen HxBxD= 85x60x60 cm

Gratis
bezorgd!

480,00

* Advertentieprijzen zijn geldig vanaf 28 maart t/m 16 juni 2007 dus 80 dagen

Miele afwasautomaat G
975SC is geschikt voor
12 couverts en heeft 6
programma’s. Hele luxe
uitvoering met de unieke
Miele besteklade. Handige
eenknopsbediening voor de 6
programma’s. RVS interieur,
waterproof waterbeveiliging en
slechts 51 dB.
Energieklasse A, Wasresultaat A en Droogresultaat A
Afmetingen HxBxD= 85x60x60 cm.

Gratis
bezorgd!

580,00

SAMSUNG Am. Koel-vrieskast
RS20NASW
496 Liter koel-vries
kast in witte
uitvoering. Onderverdeeld in 308 Ltr.
Koel en 188 Ltr.
Vriesruimte.
Door twin cooling
en multi airflowsysteem een perfecte
temperatuur en
vochtbalans in de
gehele koelkast.
Voorzien van glazen legplateau’s. No-frost systeem en
intern waterfilter. Energieklasse A, dus laag energieverbruik.
Afmetingen HxBxD= 176x85x72,4 cm. Ook in silvermist
uitvoering voor (RS 20NAMS) € 780,00

680,00

Kijk nu ook op www.arnold-aykens.nl
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

Licht en Lucht/RVS
De redactie van De OudRotterdammer is overstelpt met reacties over
de vakanties met Licht en
Lucht en de Rotterdamse
Vakantieschool. Heel veel
lezers blijken tal van herinneringen te hebben aan
deze vakanties en stuurden
die massaal in. Ofschoon er
al veel over geschreven is,
heeft de redactie besloten
een greep in de reacties
te doen en er nog één keer
een artikel aan te wijden
met daarbij een mooie
serie foto’s.
Het is lang geleden dat Licht en
Lucht zorgde dat honderden kinderen
met de RET en het treintje vanaf
de Rosestraat naar het voormalige
strand van Oostvoorne konden in de
zomervakantie. Iedere groep had zijn
eigen wagon en een eigen leiding die
grotendeels bestond uit leerlingen van
de kweekschool.
De organisatie was in handen van
een voorzitter die woonde aan de
E.P.Tielestraat. Penningmeesteresse
was mevr. Van Beek (mijn moeder)
van de sigarenwinkel aan de Nieuwe

Binnenweg. Zij was ook medeorganisatrice en zorgde dus niet alleen
voor de centjes. Bij haar konden de
kinderen via een kaart sparen voor de
zes weken dat zij iedere werkdag naar
het strand in Oostvoorne konden en
bezig werden gehouden met activiteiten zoals zwemmen, ballen, duinwandelingen en dergelijke. In elke wagon
bevonden zich melkkannen voor water
die elke morgen in het dorp met vers
water werden gevuld. Tevens werden
er kratten met esjes melk voor alle
kinderen ingeladen.
Om dat allemaal te kunnen waarmaken
zorgde mijn vader voor de materialen.
In de wintermaanden werden alle
materialen zoals schoppen, ballen en
de melk- en waterkannen schoongemaakt en op zolder opgeborgen tot het
volgende jaar.
Zelf ging ik als 16-jarige alle zes
weken mee en zorgde voor het uit te
lenen materiaal. Tevens heb ik nog
jne herinneringen aan de gezellige
samenwerking met de dochter van de
schoenmaker aan de Hooidrift.
Ed Akkermans zat op de gemeentelijke
kweekschool aan de Vredehofweg en
ging mee als leider voor de kinderen
van de Rotterdamse Vakantieschool.

Niet voor Licht en Lucht, want dat was
een katholieke vakantieschool, maar
uiteindelijk deden beide organisaties
hetzelfde, zij het dat de RVS de kinderen naar Hoek van Holland bracht en

Licht en Lucht naar Oostvoorne.
“Het was heel aantrekkelijk om als
leider mee te gaan, want je verdiende
vijf gulden per dag en kon zo wel 90
gulden bijverdienen. Een mooi bedrag,

want als onderwijzer verdiende je
maar 250 gulden per maand. Ik heb
in de ‘Hoek’ veel met de jongens
gespeeld; touwtrekken, vliegeren,
kuilen graven en kastelen bouwen.
Op de foto’s is te zien hoe armoedig
de kinderen gekleed waren, maar ze
genoten heel erg.”
Mijn kinderen gingen met de RVS
naar Hoek van Holland. Dat bestond
al toen ik nog een meisje was. Wij
gingen destijds met de boot naar de
Hoek, maar mijn jongens gingen met
de trein. Je kon er het hele jaar voor
sparen, ik geloof 25 cent per week,
schrijft mevrouw van Kleef.
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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

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

Bij Euro Hair Kapsalon bent u het goedkoopste uit,
met dezelfde kwaliteiten, hygiëne en behandelingen.

Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.

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.

Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

Dames en
heren kapsalon

UITVAARTVERZORGING

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








NI EU W !
ter ne t!
Nu oo k op In .co m
w.
ww 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



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

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

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

NIEUW! DE NISSAN QASHQAI.
100% URBANPROOF.

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

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.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 20 maart 2007

pagina 13

Goed gevoel
over Rotterdamse
padvinderij
Als joch van een jaar of zeven werd ik welp bij padvindersgroep St.-Franciscus.
Ons clubhonk was op de zolder van de St.-Louis(broeder)school aan de Putselaan.
Op dinsdagavond kwamen we samen onder leiding van raksja Ria Tuk uit de Christiaan de Wetstraat, akela Bep Verhulst uit de Klosstraat en vaandrig Jo Paesschen,
een boomlange buurtagent in Bloemhof.
Allerlei platte en andere knopen
heb ik er leren maken, ging mee
op zomerkamp in Bergeijk en
ook nog een keer naar Overloon.
Soms schaarden we ons om een
kampvuur op de nog vrijwel
onbebouwde pier 2 in de Waalhaven. Oubaas Jan Baijens, een
scheepssmid uit de Anjerstraat,
vertelde dan een verhaal over de
schipbreuk van Sam en Moos.
Op de groepszondag marcheerden we na de vroege heilige mis
in de St.-Franciscuskerk naar
Eiland van Brienenoord. Na
overvaren in een voor mij griezelige roeiboot, bouwden we boomhutten en speelden naar hartelust.
Ruim drie jaar was ik lid van
de groep. Op het laatst zelfs als
gids (leider) van het grijze nest.
Omdat ik te oud werd voor de
welpen, moest ik naar de verkenners. Dat wilde ik niet, want daar
moest ik me van de onderste
regionen van de pikorde omhoog
werken. De padvinderij was het
mooiste deel van mijn kindertijd
en daar heb ik een goed gevoel
aan overgehouden.
Dat kwam spontaan terug bij het
doorbladeren van het onlangs
verschenen fotoboek ‘Scouting
100 – Eén eeuw padvinders,
padvindsters, verkenners, gidsen
en scouts in Nederland’. Dit door
auteur Jan van der Steen samengestelde boek is een uitstekend
tijdsdocument, dat absoluut herinneringen oproept bij iedereen
die lid is geweest van deze door
Baden Powell opgerichte wereld-

jongerenorganisatie. In het park
bij de Euromast staat een fraaie
buste van de Engelsman, die ik
als kind er al had ontdekt.
Voor mensen die een band hebben (gehad) met de padvinderij,
is het boek (180 pagina’s en ruim
vijfhonderd illustraties in zwartwit) beslist een aanrader. Nooit
eerder verscheen zo’n compleet
en rijk geïllustreerd boekwerk
over wat nog steeds Nederlands
grootste jeugdvereniging is.

‘Scouting 100 - Eén eeuw
padvinders, padvindsters,
verkenners, gidsen en scouts in
Nederland’ is een uitgave van
Aprilis,
Markt 9, 5301 AL Zaltbommel,
0418-512088, info@aprilis.nl en
www.aprilis.nl Prijs 19,50 euro.
ISBN 978.90.5994.142.7. Het
is verkrijgbaar in de reguliere
boekhanden of bij de uitgever.
Rein Wolters

Vet op ongewenste
plaatsen verdwijnt
zonder operatie
Vetverwijdering zonder operatie is geen middel tot afslanken of gewichtsafname, maar voor figuurcorrectie. Plaatselijk kunnen vetcellen definitief uit het lichaam verwijderd worden zonder operatie of
verdoving.
Ultrasone klanken worden door de huid
naar de vetcellen gestuurd. Alleen de vetcellen reageren op deze klanken en worden
door trilling verbrijzeld. Andere weefsels
worden hierdoor niet aangetast. De pulsen
van de UltraShape kunnen door speciale
software alleen binnen de te behandelen
regio gegeven worden. De verbrijzelde
vetcellen worden door het lichaamseigen
immuun- en lymfensysteem afgevoerd.
Twee weken na de behandeling wordt
geadviseerd vetarme voeding te gebruiken.
Met een behandeling wordt gemiddeld een
omtrekvermindering van twee centimeter
bereikt. Met intervallen van een maand
kunnen meerdere behandelingen al dan niet
in dezelfde regio worden uitgevoerd tot
het gewenste resultaat is bereikt. Om een
behandeling te kunnen ondergaan moet er
een vetlaag van minimaal 1,5 centimeter
aanwezig zijn.

- De omslag van het boek toont een deel van de activiteiten van de scouts. Koningin Juliana (rechtsonder)
was beschermvrouwe van de padvinders. Illustratie uitgeverij Aprilis 682459 fs

PARKETSPECIAALZAAK
WIJ HEBBEN 
 USBEJUJPOFFMQBSLFU
 UBQJT WJTHSBBUFOQBUSPPOWMPFSFO
 #PVSHPOEJTDIFWMPFSFO
 QMBOLFOWMPFSFOPBLBTUFFMEFMFO
 MBNFM CBNCPFFOMBNJOBBU
FJHFOHFEJQMPNFFSEFMFHHFST
WIJ DOEN 
 SFTUBVSBUJF SFOPWBUJFFOBBOIFMFO
  
CFTUBBOEFWMPFSFO
 TDIVSFOFOPOEFSIPVE
 WSJKCMJKWFOECF[PFLBBOIVJT
WIJ GEVEN 
 WSJKCMJKWFOEBEWJFT
ERKEND LEERBEDRIJF

wordt nog gewerkt.
Een behandeling met de UltraShape lijkt
op een echograsche behandeling en is
pijnloos. Bij de ontwikkeling van de Ultra
Shape zijn geen bijwerkingen gebleken.
Voor de behandeling heeft u een consult bij
een arts, die beoordeelt of u de behandeling kunt ondergaan. De arts bepaalt de te
behandelen regio en markeert deze. De behandeling neemt een tot twee uur in beslag.
Na de behandeling is geen naverzorging
nodig; u kunt gewoon verder gaan met uw
activiteiten.

Op dit moment zijn de buik, maagstreek,
anken (love handles) en binnen- en
buitenkant van de dijen te behandelen. Aan
de ontwikkeling van apparatuur voor het
behandelen van kleinere lichaamsdelen

GROTE COLLECTIE EIGEN IMPORT TAPIJTEN UIT IRAN (PERZISCH), INDIA, AFGHANISTAN, PAKISTAN, CHINA EN NEPAL.
TEVENS KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR REPARATIE,
RESTAURATIE EN REINIGING VAN UW NIEUWE EN OUDE
OOSTERSE TAPIJTEN.
KOM EENS BIJ ONS BINNEN KIJKEN EN LAAT U INSPIREREN.

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE KRIJGT U
15 TOT 50% KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE
RUIM AANBOD TAPIJTEN VAN HOOGWAARDIGE KWALITEIT,
IN DIVERSE DESSINS, MATTEN EN KLEUREN TEGEN AANTREKKELIJKE PRIJZEN.
RUIME COLLECTIE VAN HELE MOOIE GROTE TAPIJTEN

4IPXSPPNHFPQFOE
NBUN[BVVSrWSJKEBHLPPQBWPOE

010 - 450 93 05

4MPUQMFJOCapelle

a/d IJssel

010 - 412 72 46

+POLFS'SBOTTUSBBURotterdam

GOUDSESINGEL 60
3011 KD ROTTERDAM
TEL. 010 - 414 40 02
HERIZ@VERSATEL.NL
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Week van Dorpsveld

Foto 1: Stiekem, want het was streng verboden,
fotografeerde Kees Tetteroo bij zijn bezoek op
zondag 26 mei 1940 de zwaar geschonden
St.-Laurenskerk.
Foto 2: Magazijn De Bijenkorf was op 14 mei
1940 in tweeën gebombardeerd, het middenstuk
was verdwenen, blijkt uit deze foto die Kees
Tetteroo twaalf dagen later maakte.

Woonzorgcentrum Laurens Dorpsveld organiseert van 20 tot en met
24 maart de Week van Dorpsveld, met activiteiten voor 55-plussers
in de wijken Carnisse, Tarwewijk, Oud-Charlois en Wielewaal.

Dagboeken van Kees Tetteroo basis voor indrukwekkende oorlogskroniek
Tijdens deze week kunnen 55-plussers
uit deze wijken tijdens de activiteiten in
Woonzorgcentrum Dorpsveld kennismaken met het dienstenpakket van Laurens,
dat varieert van woonruimte en zorg aan
huis tot een maaltijd of een avondje uit.
Dinsdag 20 maart is van 10.00 tot 16.00
uur de Zorgmarkt, waar diverse organisaties op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en hulpmiddelen zich presenteren.
Daarnaast zijn er lezingen (yoga voor 55
plussers, de Wet Maatschappelijke ondersteuning, Gezond ouder worden, Voeding
en diabetes) en demonstraties fysiotherapie, tness voor ouderen, aromatherapie.
Men kan de rollator laten keuren. In het
restaurant worden grill- en roerbakmaaltijden geserveerd. Gratis proeven en voor
3,50 een complete maaltijd.
Woensdag 21 maart staat vanaf 15.00 uur
in het teken van de Marokkaanse Cultuur, met Marokkaanse kookles (opgeven
via het telefoonnummer van Dorpsveld), een modeshow van traditionele
Marokkaanse kleding, de lm Mooi uit
Marokko, Henna schilderen en Marokkaanse muziek en dans.
Van 18.00 tot 20.00 uur worden gerechten uit de Marokkaanse keuken geserveerd. De avond wordt afgesloten met
een discussie over het thema: Hoe wil ik
oud worden in Nederland? De activitei-

ten zijn gratis (m.u.v. de maaltijd: 3,50).
Donderdag 22 maart is er een Spelmiddag met nieuwe en Oudhollandse
spelen. Koersbal, maar ook diabolo, ring
werpen, blik gooien en scrabbelen. Van
17.00 tot 19.00 uur worden verschillende
soorten stampot geserveerd ( 3,50 per
maaltijd).
Vrijdag 23 maart is het vanaf 11.00 uur
Havendag. Er is een verkoping van
havenschilderijen, lms over de haven
en er staan visgerechten op het menu
(van 12.00 tot 13.30 uur). Om 13.30 uur
vertrekt een bus voor een gratis rondrit
door de havens. Opgeven via het telefoonnummer van Dorpsveld (vol = vol).
Na aoop is er
gelegenheid om nog iets te drinken in
Dorpsveld. Het koor Rosamunde zingt
haven- en zeeliederen.
De week wordt zaterdag 24 maart besloten met een Lentemarkt. Tussen 10.00 en
16.00 uur staan er kramen met kleding,
bloemen- en planten, zelfgemaakte
kaarten,
schoenen, tassen en sieraden. Verder is er
een verkoop van schilderijen en er is een
rommelmarkt. In het restaurant worden
pannenkoeken en poffertjes gebakken.
Woonzorgcentrum Dorpsveld, Eksterstraat 101, tel. 010-2938500.

Mijn Dagboek 1936–1945
Pas na zestig jaar werden op 22 april 2005 op de vliering van zijn ouderlijk huis in Schipluiden de dagboeken teruggevonden die Kees Tetteroo (1922-2001) in de Tweede Wereldoorlog had bijgehouden. De auteur kon toen niet vermoeden welke turbulente tijd
de wereld te wachten stond. Zijn nauwkeurig genoteerde gegevens groeiden uit tot een
indrukwekkend geschiedenisboek.
In 1944 realiseerde hij zich dat hij
er meer mee moest doen. ‘Door de
oorlog kwamen er zoveel dingen die
van belang zijn om aan de vergetelheid te onttrekken,’ schrijft hij in
het voorwoord van zijn kroniek
over het moment dat hij besloot zijn
schoolschriften uit te werken en zijn
teksten te larderen met krantenknipsels, pametten, plattegronden,
verordeningen en ongeveer honderdvijftig eigen foto’s.
Ondanks zijn jonge leeftijd gaf Kees
Tetteroo blijk van een enorm inzicht
in de gebeurtenissen. Vanwege zijn
werk als veeverloskundige beschikte hij over een Sonderausweis,
waarmee hij zich redelijk vrij kon
bewegen, al of niet op zijn motor.
En overal maakte hij, ondanks het
feit dat het verboden was, prachtige
foto’s. Ook in het verwoeste Rotterdam.

In zijn dagboek schrijft hij: ‘Vandaag, zondag 26 juni 1940, heb ik
een bezoek aan Rotterdam gebracht.
Wat ik daar gezien heb, kan ik niet
beschrijven, zó erg. Als men aan de
Boompjes staat kijkt men een heel
eind de stad in en dan ziet men één
grote puinzee. De meeste gebouwen en huizen aan de Coolsingel,
Hofplein en de daar op uitkomende
straten zijn totaal verwoest. Van het
Rotterdamsch Nieuwsblad, station
Hofplein en dancing Pschorr staan
slechts enkele muren overeind.’
Juist omdat veel mensen lang gezwegen hebben over wat zij tijdens
de oorlog hebben meegemaakt en
hun aantal spoedig kleiner wordt,
krijgt de huidige generatie steeds
meer interesse voor die periode. Men
beseft dat er spoedig geen vragen
meer gesteld kunnen worden over
deze donkere en wrede oorlogsjaren.

Kees’ authentieke dagboek is zonder
opsmuk geschreven. De verhalen
zijn ooggetuigenverslagen, zonder
dat er in de loop der tijd details aan
toegevoegd of veranderd zijn.
Het boek eindigt met de, voor de
auteur dramatisch verlopen, bevrijdingsdag. Op 5 mei 1945 is zijn aanstaande schoonvader ‘per ongeluk’
door de Duitsers doodgeschoten.
‘Mijn Dagboek 1936–1945 - Oorlogskroniek van Kees Tetteroo’ telt
520 pagina’s en is een rijk geïllustreerde en gebonden uitgave van
het formaat 24 x 28,6 cm. Samenstelling: Gemma M.M. van WindenTetteroo. ISBN 978.90.5994.140.3.
Prijs 34,90 euro. Verkrijgbaar in de
reguliere boekhandel of bij uitgeverij Aprilis, Markt 9 in Zaltbommel.
Voor informatie: 0418-512088,
info@aprilis.nl of www.aprilis.nl

Mode voor
ieder moment!

=RDOVHHQDXWR]RXPRHWHQ]LMQ

bens
bens
bens

Mode in maat 36-50
Vermaakservice!
Onze unieke service:
U wordt gratis opgehaald en
thuisgebracht na telefonische
afspraak!
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Bergselaan 285D, Rotterdam
www.bensmode.nl - T. 010-4653233



Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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 etscomputer

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

!
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U k brom voor rzekeren
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info@uwzrotterdam.nl
http://www.uwzrotterdam.nl

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden 010 24 29 812
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Tahiti Hawaiians

The Rhythm
Cowboys

Bij het uitzoeken van oude
foto’s kwam een afbeelding
tevoorschijn van een Hawaiian-band die in de jaren
vijftig regelmatig op zondagmorgen/middag optrad in de
Rotterdamse Arena aan de
Kruiskade.

Het Brabantse Dorp. Het
artikel van de hand van Rein
Wolters roept ook bij mij
herinneringen op aan het
‘clubhuis midden in het dorp.

De band bestond uit de kinderen en
een nicht van een zuster van mijn
vader. De optredens vonden als regel
plaats voor de pauze, terwijl Lou
Bandy en Henriëtte Davids meestal
het tweede deel van het programma
vulden. Succes verzekerd!
Omdat ik er niet zeker van ben of van
de genoemde band geluidsopnamen
bestaan richt ik me tot de oudere lezer,
omdat er nog altijd rommelzolders
bestaan!
De prestaties van de Tahiti’s waren,
naar mijn overtuiging, te evenaren met
die van de Kilima”s van Bill Buijsman. De Tahiti’s bestond uit: Piet van
Kleeff, gitaar/stringbas, foto rechts
onder, overleden; Jan van Kleeff, hawaiian-gitaar, foto midden onder; Bep
van Kleeff, ukelele, foto rechts boven:
Riet Vink, ukelele, foto links boven.
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Voor zover bekend woon(de)t Jan van
Kleeff in Hoogvliet. Riet Vink is een
dochter van Vink en Vink-van Kleeff,
destijds eigenaren van Café “t Vinkje,
Doklaan 29 Rotterdam-Charlois.
Ik hoop dat er bij iemand met deze
summiere gegevens een lichtje gaat
branden en ben bij voorbaat dankbaar
voor een berichtje. Bij eventuele
geluidsopnamen kan dit heel interes-

sant blijken om via radio Rijnmond te
worden uitgezonden in het uitmuntende programma van Roland Vonk
op zondagochtend van 11.00 tot 12.00
uur.
Piet Gebraad, Roosje Voshoeve 32,
2743 HR te Waddinxveen
telefoon 0182-618107, E-mailadres:
p.gebraad@hccnet.nl .

De in het Brabantse Dorp wonende
heer Hildebrand organiseerde vaak
culturele avonden. Ter opluistering
werden veelal amateur-muziekgroepjes
uitgenodigd hun kunsten te vertonen,
terwijl de heer Hildebrand zelf als
ceremoniemeester optrad.
Óók wij (The Rhythm Cowboys - een
eigentijdse naam, die de lading niet
dekte vanwege het NIET toepassen
van de Engelse taal) waren vaak te gast
en brachten Nederlandstalige liedjes
ten gehore, met zelf gecomponeerde
muziek en zelf geschreven tekst.
Onze band bestond uit vijf leden:
het echtpaar Jannie en Bep van Os
(ukelele, mondorgel en zang), Gerrit
van der Ent, destijds verloofd met Nel
Kemp (gitaar-virtuoos), Frans Donck
(basgitaar en zang) en Piet Gebraad
(chromatisch mondorgel, mouthharp en

zang). Jannie, Bep en Gerrit woonden
in Charlois, Frans in de Paarlstraat en
Piet in de Dortsmondstraat, allen Rotterdam-Zuid.
Onze optredens in de jaren 1946
t/m 1950 werden helaas onderbroken
doordat Bep van Os naar een TBC-herstellingsoord in Hellendoorn moest. Hij
keerde gelukkig gezond en wel terug,
maar door zijn afwezigheid werd de
band ontbonden. Frans en Piet gingen
nog enige jaren door als duo, maar
óók daar kwam helaas een eind aan als
gevolg van andere interesses.
Tot zover mijn herinneringen, met als
springplank interesse voor berichten
omtrent de heer Hildebrand, alsmede
voor de families Van Os en Van der
Ent. Frans Donck is ruim 16 jaar geleden overleden.
Reageer a.u.b.naar: Piet Gebraad,
Roosje Voshoeve 32, 2743 HR te
Waddinxveen of via mijn e-mailadres:
p.gebraad@hccnet.nl , 0182-618107

deel 3

The Candles
Vanuit de kelderruimte van een woning aan de Beukelsdijk waren in 1964 regelmatig geluiden van versterkte gitaren en drums te horen. Het lawaai werd veroorzaakt door vier jonge muzikanten die maar één ding voor ogen hadden. Dat was een
beroemde beatband te worden. Een volledig repertoire hadden ze nog niet, wel een
naam: The Candles.
Slaggitarist en zanger was John
Kieboom. “Ach ja, de band moest
een naam hebben”, zegt hij.
“The Candles, dat klonk volgens
ons wel leuk.” Aan de basis van de
groep stonden voorts z’n broer Luc
(drums), Henny Frymuth (basgitaar)
en Theo Boumans (sologitaar en
zang).
Al snel kregen de jongens de
beschikking over een ruimere
repetitiegelegenheid, in een lokaal in
buurthuis De Ruimte in de Gaffeldwarsstraat. Dat werd zo’n beetje het
vaste honk van The Candles. “Daar
traden we regelmatig op en eigenlijk
heb ik aan de concerten in dat buurthuis de mooiste herinneringen.”
Het repertoire van de Rotterdamse
beatband bestond uit hoofdzakelijk
covers van The Kinks, nummers van
The Byrds (op 12-snarige gitaar)
en enkele eigen composities. “Die
eigen nummers hadden wel een erg
hoog Kinks-gehalte”, moet Kieboom

bekennen.
Een fanclub hadden The Candles
niet, maar gaandeweg kwam er wel
een steeds groter wordende schare
trouwe fans op de optredens af.
“Vooral als we in De Ruimte speelden zag je vaak dezelfde gezichten”,
aldus Kieboom.
Boltini
De band had geen manager. John
Kieboom: “We zijn wel eens met
iemand die zich zo noemde in zee
gegaan, maar dat was geen succes.
Hij ging er met ons geld vandoor!”
The Candles waren in de jaren zestig
regelmatig te zien en te horen in
onder meer de zaal in het Verzamelgebouw op het Zuidplein, in
De Brug, eveneens op Zuid, in ’t
Keldertje aan de Claes de Vrieselaan
en in een buurthuis in de Heer Kersttantstraat. Buiten Rotterdam was er
een keer een optreden voor militairen in Soesterberg, waar tevens

andere Rotterdamse beatbands acte
de présence gaven. Dat concert was
georganiseerd door circusbaas Toni
Boltini. Bassist Rien Huygen, die de
plaats had ingenomen van Frymuth,
ikkerde tijdens dat optreden van het
podium. Kieboom: “Hij mankeerde
gelukkig niets. Maar het ergste was
eigenlijk dat niemand hem miste. En
wij maar vrolijk doorspelen…”
Wat ook nog op z’n netvlies staat,
is een beneetconcert in een volle
zaal Tivoli in Schiedam, ten bate
van hongerend India. Kieboom heeft
nog krantenknipsels van dat concert.
Op de afche stonden behalve The
Candles, ook The Escorts, The Road
Runner Sect, The Violets, The Fab,
Group 65 en The Bandits.
Dienstplicht
Toen basgitarist Frymuth de band
verliet, werd zijn plaats ingenomen
door Rien Huygen. Huygen werd later op zijn beurt weer vervangen door

- The Candles. Van links naar rechts: Rien Huygen, Theo Boumans
(staand), John Kieboom en Luc Kieboom -

bassist Rob de Jong. John Kieboom:
“We waren allemaal zo’n beetje rond
de achttien jaar. Op die leeftijd ging
je destijds in militaire dienst. We
waren constant bezig met vervangers
zoeken.”
Uiteindelijk deed de dienstplicht de
band de das om. In 1967 ging het
licht voor The Candles denitief
uit. “Bijkans de hele groep moest

toen onder de wapenen, dus was ’t
afgelopen.” Volgens Kieboom heeft
alleen gitarist Theo Boumans daarna
nog iets in de muziek gedaan.
Heeft u een bijdrage voor deze
rubriek of wilt u reageren? Het adres
is: Beat aan de Maas, Postbus 28059
3003KB in Rotterdam. Of mail:
ed.vanhelten@hotmail.com
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(Advertorial)

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing

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

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

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

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

Uitvaartverzorging

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR
(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

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

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

De RT-220 is inmiddels een
mobiel apparaat dat op een
gewone wandcontactdoos kan
worden aangesloten. Standaard
duurt een behandeling ongeveer
20 minuten
Testresultaten en
onderzoeken
Bij de eerste testen met het apparaat rapporteerde de Berlijnse
arts Dr. Ragg dat een patiënt
van hem die al 6 maanden plat
op bed lag, binnen 3 weken
weer kon lopen. ‘Dit soort geluiden horen wij aan de lopende
band,’ aldus mevrouw de Visser. ‘Wij hebben verschillende
mensen geholpen die al jaren
klachten hadden en voor een
beenamputatie in aanmerking
kwamen, die na een kuur van
RT-220 hebben ondergaan, hun
been konden behouden. Een
van onze eerste patiënten, dhr.
Paasse uit Soest, 83 jaar, had
15 jaar geleden nog maar kort
te leven. Deze man geniet nu
volop van het leven. Hij loopt,
ﬁets en rijdt in zijn auto weer
overal naar toe.
Sovaat Medical werkt met een
aantal artsen en een internist
samen
Bij welke klachten?
De resonantie Therapie kan
gebruikt worden bij bloedvatvernauwing.
Symptomen hiervan zijn onder

andere chronische pijn in armen
en/of benen, koude voeten en
ledematen, zwart-blauwe en
bleke voeten en/of handen,
kramp, vermoeide benen bij het
lopen, niet genezende wonden
(diabetici), duizeligheid, oorsuizing en concentratiestoornissen, pijn in de hartstreek. De
therapie blijkt echter ook te
werken bij gewichts-, spieren zenuwaandoeningen,
kneuzingen en sportblessures,
moeilijk geneesbare botfracturen, reuma. Het streven van
Leonie de Visser is dat iedereen
gebruik kan maken van deze
patiëntvriendelijke therapie.
Alleen thuisbehandelingen.
Tevens diverse andere
therapie behandelingen
mogelijk voor overige
klachten.
Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl
Voor behandeling:
Alleen in centrum Hoogvliet
Speciaal tarief:
4 weken voor € 300,00
i.p.v. € 800,00

www.slaapboulevard-kwakernaat.nl

Marstrand

Het meest comfortabele bed ooit...
Althans, dat is de missie van het Zweedse merk Carpe Diem. Om het meest comfortabele bed te maken zonder
concessies. In Zweden wordt Carpe Diem dan ook door de medische wereld aanbevolen bij rugklachten. De
bedden worden door vakmensen met de hand gemaakt uit de beste materialen. En na uitgebreide controles
bovendien persoonlijk gesigneerd door de vakman. Uw bed is dan ook een beetje ‘zijn’ bed.
Het mooiste komt nog. Als u nu denkt dat het meest comfortabele bed ook meteen het duurste bed is dan
Diem collectie. Wij nemen graag de tijd om u optimaal te adviseren.
4000m2

meer dan 125
slaapkamers

Blaaksedijk (Ind.terrein Heinenoord)

Boonsweg 7 - Blaaksedijk (Industrieterrein Heinenoord) - tel. 0186 - 60 13 55
Maandagmorgen gesloten - vrijdagavond koopavond - Routebeschrijving zie onze
website: www.slaapboulevard-kwakernaat.nl - Volop gratis parkeerruimte!

Ve r s t a n d v a n s l a p e n

d’Arc Design -Dordrecht

kunnen wij u verklappen dat dit zeker niet het geval is. In onze showroom kunt u kennismaken met de Carpe
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Expositie 400 jaar
Rotterdams design
in Schielandshuis
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Rotterdam verandert continu.
Ontwerpers dragen hier al eeuwen aan bij, van de indeling van
de stad tot aan de gebruiksvoorwerpen van haar bewoners.
Met de tentoonstelling ‘Rotterdam ontwerpt
- 400 jaar design en de stad’ laat het Historisch
Museum Rotterdam tot 26 augustus in het
Schielandshuis zien hoe stad, opdrachtgevers
en productontwerpers elkaar door de eeuwen
heen hebben beïnvloed.
Het tentoonstellingsontwerp van Atelier Van
Lieshout in het Schielandshuis toont Rotterdamse kunstnijverheid en design sinds de
tijd van de gilden. Van zeventiende-eeuws
zilver, art nouveau en het nieuwe bouwen tot
topdesign van nu.
De getoonde Rotterdamse ontwerpen van
onder anderen Rudolph Sondag, W.N. Rose,
W.H. Gispen, Hella Jongerius en Wieki Somers
variëren van kandelaar en stoel tot atgebouw
en stadssingels. Ze weerspiegelen de groei
van de stad, de creativiteit van de ontwerpers,
de veranderende smaak van hun klanten en
de mogelijkheden van nieuwe materialen en
technieken. De bezoeker maakt een reis door
de ontwikkeling van de stad langs typerende
Rotterdamse ontwerpen. Historische stadsplattegronden laten zien waar ontwerpers en hun
klanten werken en wonen.
Het Schielandshuis is gevestigd aan Korte
Hoogstraat 31. Voor nadere informatie www.
historischmuseumrotterdam.nl

Documentaire
over verzet in OorlogsVerzetsMuseum
‘Verzet tegen gelijkschakeling’ is
de titel van een 45 minuten durende documentaire die zondag 1 en
woensdag 4 april vertoond wordt
in het OorlogsVerzetsMuseum aan
de Veerlaan 82-92 op Katendrecht.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Duitse
propaganda te lezen op spandoeken en muren.
De onderdrukte bevolking nam dit over door
bijvoorbeeld de letters W.O.Z.O (Wilhelmina
Oranje Zal Overwinnen) op muren te kalken.
Als tegenmaatregel werd door de Duitsers de
Nederlandse Cultuurkamer ingesteld en de
persvrijheid en radio-uitzendingen aan banden
gelegd. Kunstenaars, artiesten, journalisten en
ook de kerken kwamen in verzet tegen deze
Duitse sancties. In die tijd ontstond ook de
illegale pers. De Nederlandse Volks Dienst
(NVD) werd opgericht voor hulp aan minderbedeelden. Aanvankelijk stonden zestigduizend
leden geregistreerd, maar nadat de NVD een
NSB-instelling was geworden liep dit aantal
sterk terug.
Aanvang 14.00 uur. Het museum is 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
informatie 010-4848931, www.ovmrotterdam.
nl of info@ovmrotterdam.nl

- De Roseknopjes klaar voor
vertrek naar een leuke bestemming. In het midden met zwarte
jurk en witte rozet Calien Bens, die
altijd leiding gaf aan de club. -

Café Sport was het
clubhuis van de Roseknopjes
Eén kilometer lang en er wonen allemaal armoedzaaiers en asocialen. Als
een donkere wolk hing deze hardnekkige roddel boven de Rosestraat. Wie
er woonde was gebrandmerkt. De waarheid was anders. Geluk was héél
gewoon in de meeste van de zevenhonderd gezinnen en het wonen was er
jn. Natuurlijk moest je wel de 250 per etmaal passerende treinen laten
voor wat die waren en gemakshalve ook maar het drukke verkeer van en
naar de bruggen vergeten.
Al een paar weken nadat ik op 24 april
1963 driehoog op 306 op een zolderkamer van vijf vierkante meter was komen
inwonen, was ik gewend geraakt aan die
ongemakken. Méér hinder ondervond ik
van de stank van verbrande kofebonen
van de Galakfabriek in de Piekstraat. Ook
die nam je voor lief. Door de enorme woningnood was je gelukkig met de verkregen
paar vierkante meter woonvrijheid en eigen
spulletjes om je heen. In die periode reed de
RTM-tram door de Rosestraat zijn laatste
ritten van en naar Oostvoorne. Al snel
veranderde de in onbruik geraakte trambaan
in een vuilnisbelt. Verdere verpaupering
werd voorkomen door het aanleggen van
een etspad én haakse parkeerplaatsen.
In feite overbodig, want enkele jaren later
begon het slopen van de bijna honderd jaar
geworden huizen.
Jaren eerder voerde een van mijn ontdekkingstochten naar de Rosestraat. Nieuwsgierig gluurde ik in de etalages van onder
anderen horlogemaker en goud en zilversmid Kees Silvius (348), bakker Chris (later
Piet en Loes) Degenkamp (328), sigarenboer Janus Verweel (hoek Rose-Spoorstraat), café Sport van Rob en Ca(ro)lien
Bens (322), kruidenier/zuivelhandelaar Jan
van Dijk (300 en 276), schoenmaker Gerard
Verheul (302) en etsenmaker Henk Westerhof (310).

- Rob en Calien Bens hebben café Sport op de hoek Rosestraat en
Rose-Spoorstraat uitgebaat tot de afbraak van de panden, nu ruim
dertig jaar geleden. Foto’s collectie Rein Wolters -

Pak slaag
Mijn ontdekkingsavontuur kreeg een hardhandige nish door tien leeftijdgenoten die
mij de doorgang beletten. Ik was niet van
‘hun straat’, had er niets te zoeken en moest
direct opdonderen. Eigenwijs als ik was, liet
ik me niet wegsturen en dat was heus beter
geweest. Eendrachtig schopten en sloegen
ze me in elkaar. Met kapotte kleren, bloedneus en schaafwonden blies ik hinkend de
aftocht. Moeder schrok zich een ongeluk en
verzorgde liefdevol mijn kwetsuren. Vader
niet. Die vond me maar een watje en ook

- Nadat de rails waren verdwenen, veranderde de voormalige trambaan in een vuilnisbelt en een lustoord voor ratten. Het was
de bewoners een enorme doorn in het oog en daarom werden er een etspad en parkeerplaatsen gemaakt. -

dat ik me moediger had moeten verdedigen.
Van hem kreeg ik als ‘beloning’ er een pak
slaag overheen.
Ook van kasteleinszoon Jan Bens (1920)
kreeg ik in mijn tienertijd geregeld een pak
slaag, maar dan op het biljartlaken. Jan
was net terug van een voetbalavontuur in
Australië, waar hij trainer was geweest bij
Wilhelmina. Eerder speelde hij in het eerste
van Feyenoord, toen nog geschreven met
een ‘ij’.
In het zijzaaltje van café Sport haalde ik
als 14-jarige Het Vrije Volk op voor mijn
krantenwijk op het Noordereiland. Meestal
ging ik er iets vroeger heen om een biljartje
te maken. Zodoende leerde ik de familie
Bens kennen en bovenal te genieten van het
lieve en moederlijke gevoel dat tante Calien
(ze heette ofcieel Carolien) uitstraalde. Als
ik hongerig was, schonk ze met een knipoog
een kom soep in. “Het laatste beetje uit
de pan”, zei ze dan. Of ze smeerde dubbeldik smeerworst op een kropboterham en
mompelde: “Ik heb een paar sneetjes te veel
afgesneden. Eet jij die maar op, dan hoef ik
ze niet weg te gooien.” Als ik wilde betalen,
haalde ze onder een wegwerpgebaar haar
neus op en zei: “Ach knulletje, sodemieter
toch op.”
Clubhuis
Café Sport was ook het clubhuis van
de Roseknopjes, een reisvereniging van
buur(t)vrouwen. Een paar keer per jaar
gingen ze op sjouw. Zónder man en met
Calien Bens in het voorste gelid naar een
fabriek of leuke pleisterplaats. Pretparken
bestonden toen, op de Efteling en dierentuinen na, nog nauwelijks. Als de vrouwen
naar een brouwerij of distilleerderij reden,
kon het spontaan uit de hand lopen. Mannen
hebben de naam, maar vrouwen laten zich
bij het innemen van gratis drank bepaald
niet onbetuigd. Met Jan en zijn broer Rob
Bens jr. had ik tot voor enkele jaren nog
contact. Rob was een bekend marktkoopman in shawls en opende ook een modecentrum aan de Bergselaan in Rotterdam, waar
het nog steeds exclusief kopen is. De oude
Rosestraat is niet meer. Daarom koester
ik foto’s van de straat én mijn héél goede
herinneringen.
Rein Wolters
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Only Love
Het duo Pharos bestaat uit Tenor Marc Canto en de Spaanse zanger William. Binnenkort
verschijnt hun album “Only Love” met daarop prachtige semi-pop/klassieke songs.
Wilt u een goede indruk krijgen van de cd?
 Op 22 maart 2007 treedt PHAROS live op bij Lijn4 van RTL4 tussen 10.20 en 11.00 uur


Op 23 maart 2007 treedt PHAROS live op in het programma“Tijd voor Tien” op 10
(TALPA) tussen 10.55 en 11.50 uur. Dit optreden zal worden herhaald tussen 16.05 en 17.00 uur.

DE CD “ONLY LOVE” IS VANAF 26 MAART VERKRIJGBAAR BIJ
DE BEKENDE CD-SHOPS
Voor meer informatie: 06-23662412 of www.pharosmusic.com
De Oud-Rotterdammer zoekt:

Een abonnement op
De Oud-Rotterdammer!

Een

ervaren advertentieverkoper die zich enkele

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

Wat moet u doen?

De Oud-Rotterdammer verwacht van u

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!

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

● U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90

p/jaar

Nieuwe voorjaarscollectie

Zonnig, modieus
e n

b e t a a l b a a r

in de maten

38 t/m 52

JONGE
MODECENTRUM

Kortom een
bezoek in onze
winkel aan de
Spinozaweg is de
moeite waard!

Bel.: 06 - 2368 7339

Virtuele boek/cd-winkel voor Oud Rotterdammers
BESTELBON
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

LET OP!
Iets te vervoeren of te verhuizen?
Tegen kleine vergoeding regelen wij
alles perfect

www.deoudrotterdammer.nl
❏

DE

Bezoek ook
www.deoudrotterdammer.nl

Onze nieuwe
voorjaarscollectie is binnen!

❏

Modecentrum de Jonge
Spinozaweg 301 - 3076 EP Rotterdam
Tel. 010 - 4192888

Lezersaanbieding
Bij de inlevering van deze bon,
krijgt u 25 % korting op de rekening.

Châlet Suisse
Kievitslaan 31
3016 CG Rotterdam
010-4367777
www.restaurant-chaletsuisse.nl

❏
❏
❏
❏

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

CD’s
❏
❏

CD Café Rotterdam
CD Terug naar Rotterdam
CD Waltzing the waves

❏

+ Verzendkosten

❏

12,95
17,50
19,95
3,95

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Email

Opsturen naar: Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

- De Oude Wal in 1952 met op de achtergrond een nog niet gereedgekomen woongebouw aan de Bahreinstraat in de Oliebuurt. Buslijn F2 reed van 1 april 1949 tot 1 november 1953 van het Heemraadsplein via Hoogvliet naar de Vondelingenplaat. Foto’s collectie Rein Wolters -

Hoogvliet geen verre of moeilijk
‘n IJsje van bereikbare buitenwijk meer

Jamin ging
er altijd in

De platte ijsjes van Jamin, ze
waren beroemd. De ijscoman
en zijn roomkleurige kar waren
geziene gasten, zeker bij kinderen. Smikkelen van zo’n dubbeldikke plak mét chocolade van
15 cent was een feest. Zónder
chocolade kon óók en dat voor
slechts één duppie. Ook was
het mogelijk een half ijsje te
kopen en daar kwam dan een
broodmes aan te pas.
Jamin deed er goede zaken mee, vooral
in de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw. Het van 1890 tot 1968 aan de
Hugo de Grootstraat in Rotterdam
gevestigde, en daarna naar Oosterhout verhuisde, bedrijf had naast vaste
standplaatsen (foto) ook ijscoverkopers
die met hun gemotoriseerde carrier een
vaste wijk reden. Die service was een
zegen voor ijsminnend Rotterdam, want
niet overal was een liaal van Jamin in
de buurt.

Ooit gold Hoogvliet als voorbeeld voor het naoorlogse nieuwe Rotterdam.
De satellietwijk werd in 1949 nadrukkelijk op de wederopbouwkaart gezet. De woningnood was groot en daarom was kwantiteit belangrijker dan
kwaliteit. De voor die tijd ruime en moderne woningen met zelfs een douche en centrale verwarming zijn ondertussen grotendeels weer vervangen
door eigentijdse nieuwbouw.
In mei 1934 annexeerde Rotterdam de zelfstandige dijkdorpen Hoogvliet en Pernis, elk
met zo’n tweeduizend inwoners. De stad had
de ongerepte polders nodig voor uitbreiding
van woningbouw en industrie. De verplaatsing van Shell van de Sluisjesdijk naar Pernis speelde daarbij een grote rol.
Iman van Es was de laatste burgemeester. In
1913 werd hij eerste burger van Hoogvliet
en vanaf 1916 ook van Pernis. Op de leeftijd
van 80 jaar overleed hij op 18 oktober 1944
in Sint-Annaland. In Pernis is een straat naar
hem vernoemd.
Hoogvliet werd in snel tempo gebouwd: het
eerst 928 woningwetwoningen in de Oliebuurt in Nieuw Engeland. Op 28 augustus
1952, 363 dagen ná de eerste paal, reikte
wethouder Jan Meertens de eerste sleutel uit.
De huizen in deze oorspronkelijk gezellige
volksbuurt zijn allemaal gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
Woningen verrezen achtereenvolgens in de
Digna Johannapolder, Westpunt, Oudeland
en Meeuwenplaat. Later volgden Zalmplaat,

Middengebied, Boomgaardshoek en Tussenwater. Voordat de metro in oktober 1974
ging rijden tussen Rotterdam en Hoogvliet
waren er tal van RET-buslijnen: 38, 53, 54,
55, 62, 63, 64 en 78. Vrijwel allemaal deden
deze lijnen het overstapstation bij de Oude
Wal aan.
Metro
Terwijl vanaf 10 februari 1968 de metro reed
over het traject van 6,4 kilometer tussen het
Centraal Station en het Zuidplein, moest de
bevolking van het almaar groeiende Hoogvliet zich blijven behelpen met gebrekkig
busvervoer. Het gemeentebestuur van Rotterdam wilde niets liever dan zo snel mogelijk
de metro doortrekken naar Hoogvliet.
Winkelcentrum Oude Wal was tot de opening
op 12 september 1962 van winkelcentrum
Hoogvliet aan de Binnenban het belangrijkste koopcentrum van de wijk. De eerste winkels aan de Oude Wal gingen in 1952 open.
Dat waren een liaal van de Rotterdamsche
Melk Inrichting (RMI of Ermi), installateur

De meeste winkels hadden een luik, waar
de koude lekkernij apart van de chocolade, bonbons, koekjes en andere lekkernij
gekocht kon worden. Zo’n luik had het
liaal Putselaan om de hoek in De La
Reystraat ook. Op warme dagen kon je er
aansluiten in de rij wachtenden.
De oorsprong ligt bij de Rotterdamse
koekenbakker C. Jamin, die woonde aan
de Warmoezierstraat. In 1880 richtte hij
twee fabriekjes op: aan het Rodezand
en de Crooswijksekade, de start van een
groot imperium. Tot 1972 was het hoofdkantoor van Jamin gevestigd in Verzamelgebouw-Zuid aan de Strevelsweg.
- De Abadanstraat is ook verdwenen in de jaren negentig van de vorige eeuw. Er waren acht woningen met een eigen
voordeur gegroepeerd om een centraal trappenhuis met een eigen buitendeur met een elektrisch bedienbaar slot. -

- Op het plein bij de woningen van de Bahrijnstraat was
een busstation met een aantal halteplaatsen voor de
diverse lijndiensten. Op de achtergrond de zuidkant van
winkelcentrum Oude Wal. -

Adrie Kwekel & Zn, liaal nummer 79 van
de brood- en banketketen Van der Meer &
Schoep, afhaalrestaurant Sun Sien, de slagerijen H. Bouter en A. Bergwerff, rijwielhandel A.K. Lengkeek, de kapsalons van Broco
(A. Kruithof-Kouwenhoven), Ron Wagemakers en Joh. Hotting, G. van Vliegen (optiek,
horloges, wandklokken en fotohandel) en
café De Botlek van C. Kunz.
Voorts W. Hoek in manufacturen, een Co-op
kruideniersliaal, groentehandelaren J. den
Ouden en A. Bijl, automaterialenbedrijf
Frans van Eijck, sigarenhandelaar J.R. van
der Steeg, drogist J. Dubel, brood- en banketbakker J. Groeneveld, Radio Oudeland,
kruidenier A. van Ast en de A-Z-winkel in
huishoudelijke artikelen.
Tot het winkelcentrum hoorden vier winkels
aan de Texasweg: Chinees Indisch restaurant Happy Garden, De Vlijt in textiel en
modeartikelen, reisbureau Texas en schoenenhandel A. Voorberg. Later vestigde Wim
Middendorp in drie van de panden zijn
audio- en visuele centrum. Op de hoek van
Oude Wal en Mosoelstraat was het Hobbycentrum Hoogvliet, waar H.H. (Herman)
van Winsen bedrijfsleider was. Samen met
John van Heyst en Jaap Kok stond hij op 6
oktober 1966 in café De Botlek aan de wieg
van carnavalsvereniging Oedevliet. Door
de jaren heen en ondanks veel problemen is
Hoogvliet uitgegroeid tot een volwaardige
wijk van Rotterdam met levensloopbestendige woningen en voorzieningen voor 50+. Dat
is mede mogelijk geworden door Stichting
Humanitas, die in prachtig vormgegeven
gebouwen aan de Aveling en Marthalaan 265
seniorenwoningen heeft ondergebracht.
Rein Wolters
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Stichting Historisch Charlois viert jubileum:

‘Feest der herkenning’
Geen harde muziek en maar drie korte toespraakjes. Voor de rest moet de viering van het
12,5 jarig bestaan van Stichting Historisch Charlois (SHC) zich ontwikkelen in een ‘feest der
herkenning’. Op zaterdag 31 maart gaat het zich afspelen in de Oude Kerk van Charlois.
Voorzitter Henk van Eijk (72),
Frans Gordijn en Aad Noordzij
zijn van het eerste uur van de negentienhonderd donateurs tellende
historische vereniging. Samen met
Leo en Ankie van Hoek van Stichting Ons Rotterdam (SOR) en de
helaas veel te vroeg overleden Paul
Opmeer van Stichting Expositieruimte Klein 14 stonden ze aan de
wieg van de nu naar 45 vrijwilligers gegroeide organisatie.
“We zijn almaar groter gegroeid.
Niemand had zo’n explosieve
expansie verwacht”, glundert Van
Eijk. “Ook nu groeien we weer uit
onze museumpanden. Graag waren
we uitgebreid met het naastgelegen
pand aan de Grondherendijk. Helaas is dat niet gelukt. Dat wordt nu
gebruikt door een scholengemeenschap als stagewerkplaats. Jammer
voor ons, hóór.”
Oudheidkamer
Het begon allemaal met de 4200
historische foto’s die Charloiser
Anton Bruinzeel van de hand wilde
doen. Hij bood ze te koop aan bij
Ons Rotterdam, maar daar had men

de gevraagde tienduizend gulden
niet in kas. Leo van Hoek wist de
deelgemeente Charlois te interesseren. Echter wel onder de tegeneis
dat er een speciale stichting
moest komen voor het beheren en
exposeren van de foto’s. Verschillende mensen, onder wie Van Eijk,
Gordijn en Noordzij, reageerden op
een verhaal dat daarover verscheen
in het Rotterdams Dagblad. Het resulteerde op 29 oktober 1994 in het
stichten van Historisch Charlois. In
de voormalige school Klein 14 aan
de Charloisse Kerksingel werd een
oudheidkamer ingericht, die destijds ofcieel werd geopend door
RD-verslaggever Rein Wolters.
“Die man heeft altijd veel publiciteit aan ons besteed en nóg”, geeft
Van Eijk als de reden.
Klein 14 werd te klein. Opnieuw
was het Leo van Hoek die een
oplossing bood door het van de
sloop redden van zes seniorenwoningen aan de Kerkwervesingel
in Pendrecht: drie voor SOR en
drie voor SHC. “Daar waren we
blij en tegelijk niet blij mee, want
we waren ineens niet meer in de

historische kern van Charlois
gevestigd. Anderzijds kregen we
er heel veel donateurs door in het
nieuwe Charlois. Dick van Hilten
was in oktober 2000 de duizendste.
De vereniging kreeg in hem trouwens een prima medewerker. Hij
werft onder meer de broodnodige
advertenties voor het kwartaalblad
Ons Charlois.”
Digitaliseren
In nauwe samenspraak en met
nanciële hulp van de deelgemeente Charlois en succesvol bietswerk
bij bekende Charloise bedrijven,
wisten Van Eijk en anderen het
opknappen van de huidige panden
voor elkaar te krijgen. Van top tot
teen zijn ze gerenoveerd, ingericht
als oudheidkamer, kantoor- en
expositieruimte en op 30 november
2002 gevolgd door een ofciële
opening. Aanvankelijk waren alle
ogen gericht op het voormalige
gemeentehuis aan de Kaatsbaan,
maar verwerven van het uit 1872
daterende monumentale pand bleek
onhaalbaar.
Tegelijk met het verschijnen van

- Henk van Eijk -

het kwartaalblad, wordt een nieuwe
expositie geopend. Uiteraard uit
het eigen archief van ondertussen
dertigduizend foto’s. “We krijgen
nogal eens spullen aangeboden.
Helaas kunnen we niet meer alles
aanvaarden vanwege ruimtegebrek.
Jammer, hóór. Het belemmert verdere groei,” zucht Van Eijk.
Zes medewerkers zijn bezig met
digitaliseren van het fotobezit.
“Dat is een hele klus”, bezweert
de voorzitter. Jaarlijks brengen
drieduizend mensen een bezoek

aan de Oudheidkamer en ze komen
van over de hele wereld. “Dat komt
ook door onze website (www.historisch-charlois.nl) die veel bekeken
wordt.”
Voorts zijn ondertussen zeven
fotoboeken samengesteld en
uitgebracht en in 2005 kwam een
special rond de 60-jarige bevrijding van Nederland van de pers.
Het jubileumfeest is van 13.00
tot 17.00 uur en is voor iedereen
toegankelijk.
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In het spionnetje
Volgens mij kunnen ons de mooie lentedagen van verleden week niet meer worden afgepakt. ‘k
Moest m’n zonnebril opzetten om goed in mijn spionnetje te kunnen kijken. En of het nu door het
weer kwam of door de lentestemming waarin ik was, maar ik zag de meest wisselende dingen.
Onder de douche staande en de aria’s
uit Verdi’s opera Vespri Siciliani
luidkeels zingend, moest ik ineens
denken aan mijn eerste bad-ervaringen. Nu stond ik onder het warme
water dat door de stadsverwarming
geleverd werd; het water kon door
de thermostaatkraan nooit te heet
worden. De sfeerverlichting in de
badkamer was aan en de diverse
zeepjes, gels, shampoos e.d. ‘roken’
me tegemoet.
Maar de zachte vrouwenhand die
mij tijdens die eerste ervaring waste
en tegelijkertijd mij door de open
kamerdeur liet genieten van de tuin
in de Spangense Brederodestraat, is
op mijn 13e verdieping nergens te
bespeuren. Toen kwam het warme
water van de waterstoker of uit de
uitketel, niets geen thermostaatkranen, een elleboog deed het werk.
Wat is het toch jn, dat in de zomer
van 1938 al iemand met een Kodakbox rondliep.

Lentebeurzen
Zoals we door de gehele stad
Kerstmarkten kennen, zijn ook de
Voorjaars- of Lentemarkten geen onbekend verschijnsel. Daar een hemd
nog altijd nader dan de rok is, kan ik
er niet omheen om de Voorjaarsmarkt
op zaterdag 31 maart 2007 in Restaurant De Zingende Zeeleeuw in het
Lloydkwartier onder uw aandacht te
brengen. In verband met regelmatig
vrijkomende inboedels van overleden
bewoners in de Humanitas-levensloopbestendige woningen is er deze
keer een aanbod van o.a. kleinmeubelen, schilderijen, kleding en
andere nog goed bruikbare huishoudelijke artikelen. Daarnaast bieden
verschillende particulieren hun
eigen artikelen aan, zoals kaarten,
boeken, cd’s, dvd’s, sieraden, zijden
bloemenstukjes, en nog veel meer.
Het gehele restaurant is thans tevens
mede in gebruik genomen, waardoor
ook de bar open is en er eventueel
gebruik kan worden gemaakt van een
eenvoudig lunchhapje.
Lezers van De Oud Rotterdammer
genieten, tijdens de openingsuren
van de markt, van ‘bewonersprijzen’.
Dit betekent een korting van 25% op

de prijs van uw kofe, thee of ander
(sterker) drankje. Daarnaast zijn er
diverse lunches verkrijgbaar.
De Zingende Zeeleeuw vindt u op de
Sint Jobskade 140, min of meer naast
het bureau van de v.m. Rivierpolitie,
nu Zeehavenpolitie. Deze lokatie is
met tramlijn 8 bereikbaar; uitstappen halte Westzeedijk hk Pieter de
Hoochweg. De markt is tussen 10.00
en 15.00 uur geopend.
Hongertocht
In het vorige Spionnetje liet ik weten
over de open hartoperatie die Ton
van Vugt in Amerika heeft moeten
ondergaan. Afgelopen woensdag
kreeg ik bericht van zijn echtgenote Geni Kersten (oorspronkelijk
afkomstig uit de Stieltjesstraat) en zij
schreef:
“Washington DC.
Ton van Vugt, de hongertocht heruitvoering organisator, is weer thuis,
vier dagen na een onverwachte open
hart operatie. Hij heeft geen pijn en
voelt zich goed. De beste indicatie is
dat hij weer de correspondentie met
lezers van de Oud Rotterdammer
bijhoudt. Ton houdt vol dat hij mij
al gezien heeft, toen hij eind jaren
‘40/begin jaren ’50 bij ons voor de
deur, in de Stieltjesstraat, naar het
havenverkeer keek. Zoals veel Rotterdamse jongens wilde hij de grote
vaart op.
Zijn eerste kans om te varen was
als passagier op de Sibajak, om als
emigrant naar Australië te gaan. Ik
ontmoette hem daar en wij trouwden in 1957. Hij werkte overdag en
studeerde ‘s avonds op de Australische Nationale Universiteit; hij
haalde zijn graad als doctorandus in
de economie. Na verloop van tijd
verhuisden wij met de kinderen naar
Manila, waar hij ging werken voor de
Aziatische Ontwikkelingsbank.
Drie jaar later pakten wij onze biezen
weer op en gingen naar Amerika,
waar hij voor de Wereldbank ging
werken. In 1995 moest hij met pensioen, maar wilde eigenlijk niet. De
enige manier om hem te stoppen was
om hem weer naar het water terug
te leiden. In 2000 gingen wij met
onze zeilboot voor 8 maanden op reis
naar de Bahama Eilanden. In 2005
ging hij door het Panamakanaal. Die
tocht bracht 60-jarige oude herinneringen terug en motiveerde hem
om “Finding Father” te schrijven.
Door dit, door hemzelf geschreven,
boek begreep hij daarna ook beter
wat zijn en andere moeders hadden
doorgemaakt. Daarom organiseert hij
de heruitvoering van de hongertocht.
Aanstaande vrijdag (d.i. afgelopen
vrijdag) moet hij weer naar de
specialist terug, om daarna aan een
hartrehabilitatie-programma te beginnen. De chirurg heeft hem beloofd
dat na verloop van tijd hij zich 15
jaren jonger zal voelen. Ik denk dat

je hem later dit jaar wel zal zien op
de heruitvoering
Genie van Vugt – Kersten (genie@
van-vugt.com.)”.
Oorlogsjaren
Vanaf m’n 9e jaar heb ik heel veel
belangstelling gehad (en heb ik nu
nog) naar het Rotterdam in de periode 1940-1945. Met name het ‘gemak’
waarmee (semi)overheidsdiensten
vanaf 15 mei 1940 het door de Duitse
bezetter opgedragene uitvoerden,
roept bij mij de nodige vragen op.
Ik heb dagrapporten van de Rotterdamse politie gelezen, waarbij in de
avonduren van 14 mei 1940 al over
de ‘vijand’ wordt gesproken, terwijl
Engelse en Franse troepen worden
bedoeld.
Natuurlijk moest het gewone leven
zoveel mogelijk doorgaan, maar de
onderdanigheid waarmee dat toen gebeurde door ‘de ambtenaar’, verbaast
mij nog steeds. Daarom ben ik blij
met de tekst die Yori Engelfriet mij
stuurde; voor mij werpt het een ander
licht op de tijd van toen:
“De tijd dringt, want degenen die
zich voorvallen uit de oorlog en vlak
daarna kunnen herinneren worden
schaars. Daarom zal ik maar niet
wéér het verhaal over mijn vader
en zijn tijd bij de brandweer aan de
Wilhelminakade uitstellen!
In de bezettingsjaren was op de
Wilhelminakade een gedeelte van de
gebouwen van de Holland Amerika
Lijn ingericht als brandweerkazerne.
Mijn vader, Theo Engelfriet, maakte
deel uit van de zestien man tellende
brandweerploeg. Hij was toen begin
dertiger. Er heerste een zeer goede
sfeer in de ploeg en ze vormden een
hecht team.
Ik mocht weleens mee naar de kazerne en alle collega’s waren ‘Oom’
voor me.
Het mooiste was dat ik af en toe
langs de paal mocht glijden (metalen
stang) die als lift werd gebruikt en
van de hoogste verdieping naar de
begane grond voerde.
Zodra er brandalarm klonk moesten
de brandweerlieden zo snel mogelijk
naar beneden kunnen en de auto’s in,
daar diende die paal dus voor.
Als er niets te blussen viel gebruikten
de mannen de vrije tijd om houten
speelgoed te maken voor de verkoop.
Van die beertjes en olifantjes met een
stok eraan die echt konden lopen:
vier pootjes die in het lijfje draaiden,
telkens twee pootjes zichtbaar, het
leek of het dier liep als een kind het
voortduwde. Ook teckels op wieltjes,
met geledingen en een wiebelstaart,
die de bocht omkonden en levensecht
leken. Van de opbrengst van het
speelgoed (en het verkocht prima!)
werden de meest behoeftige gezinnen van de ploeg geholpen. Soms
werden feesten georganiseerd, dan
kwamen alle gezinnen bij elkaar.

door Aad van der Struijs

- Lentemarkt -

Steevast kwam dan mijn nicht Annie
Wolff (later Poley-Wolff) met haar
Hawaï-band “De Maunakea’s” om
voor de muziek te zorgen, zij was de
leadzangeres en ze speelde ukelele.
De band met alle instrumenten, microfoon en een loodzware versterker
kwam met de tram van de Kouterstraat naar het Stieltjesplein en dan
met de hele vracht lopen, onder het
Poortgebouw door, de Stieltjesstraat
uit, naar de Wilheminakade, iedereen droeg iets, mijn vader nam altijd
de versterker voor zijn rekening. Die
avonden zorgden voor de broodnodige ontspanning en waren altijd een
groot succes.
Leuke herinneringen, maar het kon
er ook grimmig aan toe gaan. Zo
saboteerden enkele mannen van de
ploeg ‘s nachts de leidingen van de
olietanks van de bezetter die vlakbij
de kazerne lagen. Ze namen daarbij
een groot risico, want de Duitsers
bewaakten die tanks goed. Toch
lukte het hen vaak om olie te stelen
en dan werd de buit verdeeld onder
alle collega’s. Hoofdbrandwacht
Leendert Eland maakte deel uit van
een verzetsgroep in Rotterdam-Zuid.
Door verraad was dit bekend geworden bij de hoofdcommandant van de
Rotterdamse brandweer, een NSB’er.
Deze gaf een ofcier opdracht om
Eland in de kazerne te arresteren.

Eland werd echter gewaarschuwd
en vluchtte op een damesets het
portiergebouw van de HAL uit.
Tijdens deze ontsnappingspoging
werd Eland dodelijk getroffen door
een pistoolschot uit een raam.
Dat gebeurde op 6 Februari 1945.
Een monument voor Eland staat bij
het gebouw van de Holland Amerika
Lijn aan de Wilhelminakade.
Hier is een foto van de complete
brandweerploeg, mijn vader staat als
zesde van links (achtste van rechts)
in de rij die staat. Wat ik nu zo jammer vind: Leendert Eland staat ook
op deze foto, mijn vader heeft hem
vaak aangewezen, maar ik weet niet
meer wie het was.
Kan iemand het mij vertellen? Mijn
telefoonnummer en mail-adres zijn
0181 – 624724 en
jori-engelfriet@planet.nl
Het verhaal van Jori laat mijn Spionnetje vollopen. De volgende keer
ga ik met u op kookles in de tijd,
dat Erasmus in Rotterdam leefde.
Een pracht kookboek met heerlijke
recepten én veel informatie over de
Rotterdamse (Goudse?) wijsgeer is
onlangs verschenen. Daarover dus
meer.
Spionneur
spionnetje@xs4all.nl
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Oproepjes

Stien
Ik ben op zoek naar Stien Scherennisse-De Graaf.
Haar laatste adres was in 1955 Onderdijkserijweg
73 in H. I. Ambacht (zie geboortekaartje). Wij
waren goede vriendinnen en gingen samen op
vakantie naar de boerderij van de familie Born in
Chaam. Ik zou graag weer met Stien in contact
willen komen. Wie kan mij helpen Stien te vinden.
Margo Lindemans-Neleman
Cesar Domelastraat 147
3059 PM Rotterdam , 010-8904315
-----------------------------------------------------Leeft Jaap Ta(a)nis nog?
Hij woonde in de oorlog op of vlak bij de Brede
Hilledijk; o.a. met hem ben ik op 02-01-1945 naar
Uithuizen gaan lopen. We zijn daar gebleven tot
na de bevrijding. Kort daarna zijn we elkaar uit het
oog verloren. Ik woonde toen in de Hilledwarsstraat.
a.schut24@kpnplanet.nl
tel. 015-2619422.
----------------------------------------------------Piet van Driel
Ik ben op zoek naar Piet van Driel. Hij woonde in
de jaren 60 op de Crooswijkseweg, boven een
café (Serierse?). Zijn buurjongen heette Koos
(Serierse?). Ze hadden allebei een brommer en
waren vrienden. Het broertje van Piet heette Henri.
Piet werkte bij woninginrichting en stoffeerderij
Fokkelman op de Nieuwe Binnenweg. In zijn
vrije tijd speelde hij accordeon en drum. Op een
bedrijfsfeest speelde hij drum in een band.Toen hij
in dienst zat, heeft hij bij de Taptoe Delft gespeeld.
Door omstandigheden ben ik hem uit het oog
verloren en zou hem graag weer willen vinden.
Wie o wie kan mij daar bij helpen?
Tini de Visser-Swaab
elsueno15@gmail.com
-----------------------------------------------------Koerten
Ik heb, na vele jaren zoeken, bijna al mijn neven
en nichten weer opgespoord. Via de één kwam ik
bij de ander. Maar niemand weet waar jullie zijn
gebleven. Ik ben op zoek naar Adrie, Jan, Yvonne,
Sonja en Anja Koerten. Zoon en dochters van Jan
Koerten en Adrie? Als je dit leest of van iemand
hoort, neem dan even contact met mij op.
Chris Koerten.
c.koerten@hetnet.nl ,Tel: 06 25 35 85 80
-----------------------------------------------------Minervaschool
Voor een reünie van de Minervaschool aan het
Bospolderplein (1956) stel ik een herinneringsboek samen. In dit boek worden, behalve de
biografieën van onze klas, ook hoofdstukken
gewijd aan het onderwijzend personeel van de
school. Dit waren in ons geval mevr. van Poppel,
dhr. Vermeer en dhr. van Thiel. Ook komt er een
hoofdstuk over de school zelf. En als laatste over
de buurt. Ik denk aan Schele Piet, de Toko en niet
te vergeten “achter het hek” en “het puin”. Maar
ook tal van andere zaken.
Mijn verzoek is of er iemand is die nog fotomateriaal heeft dat te maken heeft met genoemde zaken.
Met name zou ik graag een kwalitatief goede
foto hebben van ons mooie oude schoolgebouw,
voordat het helaas werd gesloopt. Ook ander
materiaal is van harte welkom. Materiaal dat mij
wordt toegezonden zal ik scannen en daarna
retourneren.
Klaas Slegt
Griegplein 34, 3122 VN Schiedam
tel.: 010-471.61.83
email: klaas@kslegt.nl
-----------------------------------------------------Stedostgroep
Ik zoek oud -leden van de Stedostgroep. Onze
groep bestaat 40 jaar. Tot 20 jaar terug was het
een meisjesgroep van de padvinderij. Daarna
zijn er ook jongens bij gekomen en nu is het een
Scoutinggroep. We hadden ons clubhuis aan de
Schuttevaerweg in de Spaanse Polder. Nu staat
ons cluhuis aan de Spaanseweg, naast Zwembad
West. Willen alle oud-leden contact zoeken met
mij in verband met een reünie in oktober 2007.
Marijke van Kampen
ma.v.kampe@hetnet.nl
-----------------------------------------------------Zuider Volkshuis
Ik heb in mijn jeugd veel tijd doorgebracht in het
Zuider Volkshuis in Rotterdam.
Onder leiding van mijnheer Voerman werd
met medewerking van veel vrijwilligers (vooral
werklozen) veel gedaan om de jeugd geestelijk en
lichamelijk te vormen.
Ik ben 84 en woonde destijds in het Melkpad
27. Samen met mijn toenmalige vriend Henk
Langendoen, wonende aan de Dreef, heb ik veel
vrije tijd besteed in het Zuider Volkshuis. Judo en
Jiu Jitsu geleerd, maar vooral voor de geestelijke
vorming ben ik nog steeds dankbaar. Aan de

Binnenmaas bij Mijnsheerenland heb ik vele
watersporten geleerd, vooral zeilen. Een jeugd
om nooit te vergeten. Ik was getrouwd met Annie
Groothuizen uit de Lobeliastraat in Bloemhof.
Helaas is zij februari 2001 overleden. Zij zat op de
Huishoudschool aan de Putsebocht. Na de Lagere
School aan de Vorkstraat ging ik naar de MULO
aan het Ericaplein. Vooral mijn klasgenoten Piet
Strijbos en Alex de Baas herinner ik mij nog goed.
Later zat ik nog op de Middelbare Avondschool
Mercurius aan het Afrikaanderplein.
Door de woningnood in Rotterdam ben ik in
1946 verhuisd naar Soesterberg en daar woon ik
nog steeds. Misschien zijn er nog personen die
ook hun jeugd op het Zuider Volkshuis hebben
doorgebracht en zich mij nog kunnen herinneren,
s.v.p. laat dan eens wat van je horen.
P.C. (Riet) Pieren
Dorpsplein 97, 3769 VD Soesterberg
-----------------------------------------------------Gezocht
Ik zoek een vriendin van mijn moeder, die vroeger
in de Van Heusdenstraat woonde met haar zoon.
Zij heette Tante Nel en haar zoon Jopie. Tante Nel
is later hertrouwd met een meneer de Bruin en in
de Bergpolderstraat gaan wonen naast een andere
vriendin van mijn moeder Riet van Gaal. Hopelijk
lezen zij het stukje.
Ina Houtman (in mijn jeugd)
mijn moeder heette Dolman
Roelofsdreef 15, 2661TG Bergschenhoek
010-5223607
-----------------------------------------------------Gezocht
Ik zoek Peter van de Klei, die bij mijn oma en
opa heeft gewoond. Ik ken hem alleen onder de
naam Kees van Dijk, dus hij had de naam van
mijn opa en oma. De laatste jaren van 1960
tot 1967 woonde hij met mijn oma in de Kleine
Visserijstraat. Wij zijn samen opgegroeid en
allebei van december 1946. Ik ben al vijf jaar op
zoek naar hem. Weet iemand waar hij is of is
overleden laat het mij dan even weten. Mijn e-mail
is w.radder7@chello.nl mijn meisjes naam is
Corrie Grund.
Corrie Radder Grund. Zomerakker 289
3206 TP Spijkenisse, tel 0181-6363470
-----------------------------------------------------Hoogste punt Euromast bereikt
Op 26 maart 1959, om één minuut voor drie,
bereikt de glijbekisting het hoogste punt van de
Euromast, die speciaal wordt opgetrokken voor de
Floriade in 1960. Het Algemeen Dagblad schreef
12 maart 1959 een ‘prijsvraag’ uit onder de kreet:
DAN.
Mensen kunnen via een briefkaart aangeven,
welke datum, uur en minuut zij verwachten dat
het hoogste punt wordt bereikt. Er zitten vier
prijzen in de pot. Een auto, scooter, televisie en
wasmachine. Ik weet inmiddels wie de VW-kever
heeft gewonnen op 26 maart 1959. Maar, kan
iemand van de lezers van D.O.R. mij ook helpen
aan de namen en adressen van de winnaars van
de drie andere prijzen. Indien mogelijk met de
informatie welke prijs zij in de wacht wisten te
slepen.
In spanning wacht ik op de reacties.
H. Ruizeveld
Balsemkruid 72, 3068 DD - Rotterdam
Tel.: 010 - 4 56 25 77
E-mail : hruizeveld@tiscali.nl
-----------------------------------------------------Bedanken
Ik bedank iederéén die mee geholpen heeft
te zoeken naar de familie Van Helden via mijn
oproepje van 9 januari 2007. Alle personen van
de familie zijn gevonden dank zij u en De OudRotterdammer.
P.Verhoeven
-----------------------------------------------------Van der Brugge
Wie weet wat er met Kees van der Brugge is
gebeurd? Zie zijn oproep in De Oud Rotterdammer
“Oude vrienden gezocht” van 28 november 2006.
We kunnen geen contact krijgen.
H.G. van Domburg
Eikenweg 50
1741 VH Schagen
0224-212136/06-20129469
e-mail hg.vandomburg@quicknet.nl
------------------------------------------------------Jan Gieseler
Zijn er mensen die weten of Jan Gieseler nog
leeft? Hij was een Rotterdamse amateurwielrenner in de jaren ’40-’50. Zo niet, weet iemand waar
zijn zoon (nu ca 57 jaar) woont? J. Stolk was beheerder van of woonde in ‘Het Melkhuisje’ aan de
Dordtse Straaweg; verkleedruimte van wielrenners
van RC Feijenoord. Kent iemand nog familie van
hem? Ik zoek ook het jubileumnummer ‘Apollo,
oudste wielervereniging van Rotterdam’ uit 1960.
Heeft iemand het nog voor mij om te kopiëren?
Javn van Hees
Hogewerf 70
3131 BZ Vlaardingen
janvanhees46@yahoo.com
-------------------------------------------------------Maarten Dijkhuis mulo
Als u tussen 1950 en 1954 op de Maarten
Dijkhuis mulo zat, wilt u dan contact met mij
opnemen?
Nico Uittenbogaard
010-2182151
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -ats 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)
Opgelost
Ik kreeg vanmiddag een brief van een
97-jarige uit Capelle met de enige en
juiste oplossing, van het twistpunt dat
mijn vrouw en ik hadden over de cafés
van Saakes en Timmers op de Vlietlaan.
Het bleek dat ik gelijk had.
Alles is dus opgelost en er is weer een
probleem uit de wereld geholpen. Ik
wilde u deze mededeling niet onthouden,
met name vanwege de moeite die uw redactie gedaan heeft voor ons. Nogmaals
dank daarvoor.
J.F.Nichting
Zevenoord 112
3079 MG Rotterdam
------------------------------------------------Huize Vredeoord
Graag wil ik een vervolg schrijven op
de artikelen over Vredeoord. Ik woonde
destijds in Friesland en mijn vriend
Wim (waarmee ik volgend jaar 50 jaar
getrouwd ben) woonde en werkte in Rotterdam. Ik heb er toen voor gekozen naar
Rotterdam te verhuizen en daar te gaan
werken. Natuurlijk moest ik onderdak
hebben en ben toen op Vredeoord terecht
gekomen, een tehuis voor werkende
meisjes.

Mevr.Smal had de leiding over Vredeoord en door haar natuurlijke uitstraling
oefende zij een vanzelfsprekend en
door iedereen geaccepteerd gezag uit.
Ik heb van 1956 tot 1958 op Vredeoord
gewoond en heb dat ervaren als een thuis.
Vredeoord ademde een huiselijke gezelligheid uit, zo was er ‘s avonds om half
zeven altijd een gezamenlijke maaltijd,
om 8 uur ging de gong en was het tijd
voor kofe of thee. Mevrouw Smal was
daar altijd bij aanwezig, had belangstelling voor iedereen en maakte een praatje
met de meisjes over hun doen en laten
van de dag.

- Mevrouw Smal (m) met twee van haar pupillen -

Zo rond de 50 meisjes woonden er op
Vredeoord, sommigen wat ouder met
een baan, maar ook jongere, soms nog
schoolgaande meisjes die door omstandigheden niet thuis konden wonen.
Natuurlijk moest er op Vredeoord orde
en regels gelden en daar hield mevrouw
Smal de hand aan. ‘s Avonds om half
elf iedereen thuis, tenzij er toestemming
was later thuis te komen, maar mevrouw
Smal ging niet slapen voordat alle meisjes veilig thuis waren.
Zij stimuleerde de meisjes zoveel mogelijk een goede opleiding, studie of een
cursus te gaan volgen. Tot op de dag van
vandaag heeft zij nog steeds veel contact
met oud-Vredeoord bewoonsters en zelf
ga ik nog dikwijls bij haar op bezoek en
heb zeker iedere week telefonisch contact. Ze is nu 94 jaar, nog in redelijke gezondheid en helder van geest. Ze is, voor
zover haar gezondheid en leeftijd dat
toelaten, nog altijd een lieve en zorgzame
vrouw voor iedereen in haar omgeving.
Ook juffrouw Lina (nu 86) leeft nog. Zij
was al die jaren op Vredeoord hoofd van
de keuken en zorgde dat er iedere avond
een lekkere maaltijd op tafel kwam. Haar
gezondheid gaat helaas wat achteruit.

Zorg op maat
bij ‘Onze Saar’
Steeds meer ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen
vertrouwde omgeving blijven wonen en het liefst ook in hun
eigen huis.
Het is dan plezierig en dikwijls ook
noodzakelijk dat er iemand is die
helpt met het huishouden, de was, de
strijk, het verzorgen van de huisdieren
of het doen van boodschappen. Maar
ook hulp bij het douchen, aankleden,
haar verzorgen of eten klaarmaken is
soms onmisbaar. Of misschien wilt
u af en toe een eindje wandelen of
samen een boodschap doen? Dat is
allemaal mogelijk bij de particuliere
zorgorganisatie Onze Saar.

zelfstandig blijven. U houdt de regie
in handen en de Saren passen zich
aan uw wensen aan. Onze Saar levert
een gegarandeerde en kwalitatief
hoogstaande dienstverlening met
zelfstandige professionals.
Heeft u al een indicatie en wilt u
overstappen naar Onze Saar? Koopt
u zelf uw hulp in of maakt u gebruik
van een Persoon Gebonden Budget?
Wat uw situatie ook is, de verzorgenden van Onze Saar staan graag voor
u klaar! Zie de advertentie elders in
deze krant.

Uw hulp inkopen bij Onze Saar
betekent dat u een vaste verzorgende krijgt, die u zelf kiest en die u
ondersteunt bij het zo lang mogelijk

Cily van de Laar-Walta
Nieuwerkerk a/d IJssel
Email;laarde@tiscali.nl

Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel in de krant van 6 maart luidde: ´Uw eigen krant boordevol nostalgie´. Deze
uitkomst kreeg veel instemming van de inzenders, die hun oplossing veelvuldig vergezeld lieten gaan van
complimenten en bedankjes voor de redactie. Opvallend is telkens weer hoeveel inzendingen er binnen
komen vanuit plaatsen die niet binnen het verspreidingsgebied van De Oud-Rotterdammer liggen. Het is
leuk te constateren dat de krant dus ook oud-Rotterdammers bereikt die nog veel verder buiten Rotterdam
zijn gaan wonen. Onderstaande winnaars van deze puzzel kunnen weer een exemplaar van de CD Café Rotterdam in hun brievenbus verwachten.
C.J. de Wildt, Maassluis
H. Roza-van Dijk, Capelle a/d IJssel
C. den Dunnen, Barendrecht
C. Vermeulen, Den Haag
TJ van’t Hof, Zuid Beijerland

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

J. Noorman, Rotterdam
A. van Beveren, Bleiswijk
B.A. van Balen, Oostvoorne
I. Hoppstein, Schiedam
J.A. Spanjer, H.I.Ambacht

Horizontaal
1. naam van de eerste door de Russen gelanceerde satelliet; 7. gedenkteken (gedenkzuil); 13. hertensoort; 14. kunstmatige waterkering; 16. electrisch geladen metalen deeltje; 17. koelmachine voor het
bewaren van voedsel; 20. grote bijl; 21. mondeling of schriftelijk betoog; 23. dierengeluid; 24. woord
(uitdrukking); 26. zwarte kleverige stof; 28. schaakterm; 29. plaats in Gelderland; 31. soort onderwijs
(afk.); 33. Nederlands kampioenschap (afk.); 34. overjas van dunne stof; 35. jongensnaam; 37.
militair hoofddeksel; 40. aardkluit; 41. erbium (scheik.afk.); 43. gelofte; 45. streling; 46. meetkundig
lichaam; 47. lidwoord; 48. Europeaan; 50. boomsoort; 52. Japans bordspel; 53. gegraven diepte;
55. muzieknoot; 56. verfrissende niet-alcoholische drank; 57. ultra violet (afk.); 58. flink (stoer); 60.
int. autokenteken Denemarken; 61. Sovjet Union (afk.); 62. zoutachtig-zilt (water); 64. rijksoverheid
(afk.); 65. plaats in Gelderland; 67. vlaktemaat; 69. plaats in België; 71. int. autokenteken Nederland;
72. int. autokenteken Suriname; 73. zachte maar frisse koele wind; 75. bergweide; 77. north atlantic
treaty organization (afk.); 79. vogel; 80. onroerende goederen (afk.); 82. graafschap van Engeland;
84. bladgroente; 85. huisdier; 87. opschudding (herrie); 89. onderricht; 90. ijzer (ferrum); 92. alsmede; 94. boomwol (kapok) 96. Irish Republican Army (afk.); 97. maalinrichting; 99. son altesse
eminentissime (afk.); 100. ontwikkelde fotografische plaat resp. film; 101. die tot niets deugt.

VOOR WOENSDAG 28 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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Verticaal
1. heimelijk de school verzuimen; 2. naam voor gezelschap van muzikanten; 3. een en ander (afk.);
4. toets ( proefwerk); 5. int. autokenteken IJsland; 6. vochtig aanvoelend; 7. nevel; 8. trekdier; 9.
melkklier; 10. in de grond levend zoogdier; 11. een bitumineuze strijklak; 12. zaadbal; 15. United
Kingdom (afk.); 18. muzieknoot; 19. ogenblik; 21. elastisch; 22. oude vochtmaat van vier ankers; 25.
zeehond; 27. loot (stek); 30. omwenteling; 32. vuurtoren op Terschelling; 34. kort spits stootwapen;
36. mobiele eenheid (afk.); 38. rivier in Noord-Brabant; 39. kippenproduct; 40. rivier in Italië; 42.
cowboyfeest; 44. rangtelwoord; 46. gratificatie; 47. lage rustbank zonder leuning; 49. gehoororgaan;
51. baardje; 52. brandstof; 54. deel van dag; 58. Europeaan; 59. korte nota of mededeling; 62.
groot langwerpig stuk hout; 63. druipend nat; 66. per expresse (afk.); 67. paardenslee; 68. rivier in
Friesland; 70. familielid; 72. plechtig (deftig); 73. kerkelijke straf; 74. rekenopgave; 76. grote sappige
vrucht; 78. Engels bier; 79. halsboord; 81. waagstuk; 83. ontkenning; 85. wrok (afkeer); 86. niet
kunnende horen; 87. plaats in Duitsland; 88. meubelstuk; 91. grote bontgekleurde papegaai; 93. oosterlengte (afk.); 95. stapel (hoop); 97. persoonlijk voornaamwoord; 98. nikkel (scheik. afk.).
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De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Speciaal voor de lezers van

Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.

Humanitas thuis? Kijk Humanitas-TV!

Wekelijks zendt Humanitas
via ‘Rotterdam TV’ op de RotHumanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van
terdamse kabel een intereszorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers,
sant programma uit over wobijna 1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk
nen, werken en de nieuwste
gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie
ontwikkelingen bij Humaniover het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve
tas. Met o.a. reportages van
basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en
evenementen en activiteiten
legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dinvan binnen en buiten de vestigingen. Elke donderdag van 19.00 gen die wél mogelijk zijn.
Wilt u nadere inlichtingen over Humanitas of heeft u een andere 19.30 uur; elke vrijdag (herhaling) van 11.00 - 11.30 uur. Stem af op
kanaal 67+ op de kabel.
vraag of misschien een tip? Bel Oetske of André: 010 - 461 53 47.

Ook voor een gezellige dag naar Humanitas!

Nu overal in de stad Dagverzorging

Niet naar een traditioneel bejaardenof verpleeghuis? Wij hebben het alternatief!
Humanitas streeft naar een mix
van bewoning: arm en rijk, allochtoon en autochtoon, ziek
en gezond. Zo vermijden wij
‘misère-eilanden’. In de appartementen van Humanitas kunt
u dus wonen als u geen zorg
nodig heeft. Blijkt u (meer) zorg
nodig te hebben, dan hoeft u
niet te verhuizen. Wij bieden
zonodig alle zorg, tot en met
verpleeghuiszorg, in uw eigen
woning! Hieronder een selectie van het huidige aanbod.

Overal kom je ze tegen: ouderen die zich soms alleen voelen, bijvoorbeeld vanwege
aantasting van hun sociale
netwerk of omdat ze moeilijk
de deur uit kunnen. In zo’n
geval kan Humanitas uitkomst bieden. Met een gevarieerd aanbod van diensten
spelen onze medewerkers in
op individuele wensen.
De dagactiviteiten bij Humanitas bieden vele extra’s. We
organiseren b.v. manifestaties,
optredens en interessante ex-

cursies. De dagactiviteiten zijn
ingebed in die typische Humanitassfeer van ja-cultuur en gezellige vrolijkheid op de dorpspleinen. Men kan ook gebruik
maken van de vele faciliteiten
als beautysalons, restaurants,
kapsalons en internetcafé’s.
De dagactiviteiten van Humanitas vindt u door de hele stad.
Hebt u interesse of kent u iemand die zich bij ons thuis zal
voelen, bel dan direct naar de
contactpersoon van de dagopvang bij u in de buurt.

Er zijn in de Oosterwiek ook huurappartementen beschikbaar. De
gemiddelde nettohuurprijs is
ca. € 515,- exclusief service en
warmte.

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64
Email: info@humanitas-rt.nl
Web: www.humanitas.nu
De Carnissedreef (Charlois)
Langs de Carnissesingel staat
het seniorencomplex ‘De Carnissedreef’. Daar zijn nog enkele studio’s voor zorgcliënten
beschikbaar. De nettohuur,
exclusief service- en verwarmingskosten varieert van ca. €
285,- tot € 375,-.
De Carnissedreef ligt tegenover het Humanitas verpleeghuis ‘Hannie Dekhuijzen’ met
zijn uitgebreide faciliteiten,
waaronder het gezellige restaurant De SmulpAap.

IJsselburgh (Beverwaard)
IJsselburgh is een prachtig, groot
servicecomplex met 198 tweekamerappartementen (64 m2) en
een royale, veilige binnentuin. In
restaurant De Blaffende Bever
kunt u heerlijk eten, o.a. ‘buiten’
in de serre.
De gemiddelde nettohuur beOosterwiek (Oosterflank)
draagt ca. € 450,-, exclusief serAan de Varnasingel (Oosterflank) vice- en verwarmingskosten.
Er zijn regelmatig woningen te
wachten prachtige tweekamerhuur in onze andere vestiginkoopappartementen op u. Met Nancy Zeelenbergflat
gen, zoals bij Humanitas aan
het uitstekende restaurant De (Charlois)
Zee in Hoek van Holland, de
Bezige Bij , een mooie tuin met Aan het groene Amelandseplein Schiebroekse Parkflat in Schieterras, een fysiotherapeut en staat het servicecomplex Nancy broek, de Gerard Goosenflat in
alle zorg, tot en met verpleeg- Zeelenbergflat met zijn markan- Ommoord, Jan van der Ploeg in
huiszorg, die u eventueel nodig te gevel, mooie binnentuin en het Oude Noorden, de Molenheeft. Prijs: gerenoveerd onge- restaurant De Gevlekte Giraf. Er wiek in Hillegersberg en de Jan
veer € 135.000,- k.k. Ongereno- zijn nog enkele seniorenappar- Meertensflat in Lombardijen.
veerd: ca. € 125.000,- k.k. Inlich- tementen vrij. De nettohuur ligt
tingen bij NVM-makelaar Kok, tussen de € 300,- en € 350,-. ex- Bel voor informatie over huur010 - 418 11 08.
clusief service- en verwarming. woningen: 010 - 461 53 47.

De Carnissedreef in Charlois
Centrum
De Leeuwenhoek
Dagbehandeling/Dagverzorging
Info: Aad van Diesen, 010 - 436 14 88.
Charlois
Hannie Dekhuijzen
Dagbehandeling/Dagverzorging
Info: Harrie Wiering & Wies Mes,
010 - 493 62 13 of 010 - 493 62 54.
Het Bourgondische Hof
Dagverzorging.
Info: Harrie Wiering & Wies Mes,
010 - 493 62 13 of 010 - 493 62 54.
Nancy Zeelenbergflat
Dagverzorging somatiek
Info: Mieke Ligthart, 010 - 480 50 77.
Delfshaven
Witte de With / Müllerpier
Dagbehandeling. Info: Willy van
der Westen, 010 - 443 61 00.
Feijenoord
Putselaan. Dagverzorging.
Info: Harrie Wiering & Wies Mes,
010 - 493 62 13 of 010 - 493 62 54.
Hillegersberg/Schiebroek
Humanitas-Akropolis
Dagbehandeling/Dagverzorging.
Info: Hendri Cuperus, 010 - 461 59 43.

Hoek van Holland
Humanitas aan Zee. Dagverzorging.
Info: Joke Kleijn, 0174 - 31 59 20.
Hoogvliet
Marthalaan. Dagopvang. Info:
Jolanda de Werk of Nel Berenfinger,
010 - 295 96 34.
Noord
Humanitas-Bergweg
Dagbehandeling/-opvang Marokkaanse, Hindoestaande en Turkse
ouderen. Info: Willy van der Westen,
010 - 443 61 00.
Jan van der Ploeg. Dagbehandeling.
Info: Willy van der Westen,
010 - 443 61 00.
Prins Alexander
De Evenaar. Dagverzorging. Info:
Maaike Gijzel, 010 - 251 14 00.
Gerard Goosenflat. Dagverzorging.
Info: Anita Kluver, 010 - 251 14 00.
IJsselmonde
Jan Meertensflat. Dagverzorging
p.g.-cliënten. Info: Mieke Top,
010 - 419 04 00.
De Wetering. Dagverzorging.
Info: Monique Kofflard,
010 - 479 42 77.

Stichting Humanitas

Bent u iemand die
alles beter weet?

Humanitas (2200 medewerkers, 30 vestigingen) heeft een
lange traditie van zorgvernieuwing. Daarvoor zoeken wij
mensen die het beter weten! Die krijgen er veel voor terug:
niet alleen een goed salaris (cao V&V), maar ook waardering, verantwoordelijkheid en individuele ontplooiing.
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Lijkt het u leuk om te werken in de voorhoede van de zorgvernieuwing, in een vrolijke sfeer met persoonlijke benadering,
bel dan prof.dr. Hans Becker, 010 - 461 53 50.
Sollicitatiebrieven:
Stichting Humanitas, afd. P&O,
Postbus 37137, 3005 LC Rotterdam
of naar jobs@humanitas-rt.nl.

www.humanitas.nu

