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Koninginnedag met een feesthoedje,
stok en balletje, kinderspelen en vuurwerk
Met borsten als haverkisten liepen ze rond bij de
bekendmaking in zalencentrum Engels op het Stationsplein. Bestuursleden
van buurt- of straatverenigingen zwollen in de jaren
vijftig, zestig en zeventig
op van trots als hun straat-,
plein- of speeltuinversiering en -feestverlichting op
Koninginnedag in de prijzen
waren gevallen. De stoffelijke beloning was een
oorkonde met een lintje
en een envelop met een
schamel bedrag. Daar was
het hun allemaal niet om
te doen, wél om de eer wie
zich de mooist versierde en
verlichte straat van Rotterdam mocht noemen.
Maanden hadden ze daar hun vrije
tijd voor opgeofferd. De bekroning
met een prijs gaf een tot diep in de
avond ontladend feest, waar keer
op keer werd getoost op het succes,
meestal vergezeld van gezellige
muziek door een dansbandje.
Tientallen straten streden decennia
achtereen om de hoogste eer. Dat
was trouwens al het geval voor het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, maar dan op 31 augustus (de
verjaardag van koningin Wilhelmina)
en niet op 30 april, zoals nu nog
steeds het geval is.
Van omvangrijke of spraakmakende
straatversieringen is reeds lang geen
sprake meer. Aan het eind van de
jaren zeventig kwam daar de klad in.
Buurt- en straatverenigingen waren
zieltogend geworden en straatspelletjes als blokjeslopen, koekhappen,
zak- en bussenlopen, hoepelen en
ringsteken achterhaald. De specieke
Koninginnedagsfeer van weleer
verdween erdoor uit Overschie, het
Oude Noorden, Kralingen, Pernis
en Zuid. Straten als de Fuikstraat,
Saenredamplein, Pijnackerplein,
Woelwijkstraat, Wolphaertstraat,
Polderstraat, Schalk Burgerstraat,
Stokroosstraat, Tweebosstraat en
Boonsplein waren er bekend door

- De opvoering van een wagenspel op Koninginnedag 1954 op het Pijnackerplein in het Oude Noorden. De belangstelling was enorm. Foto collectie Henk van der Schoor -

geworden. Het straattoerisme
daarheen was befaamd. Iedereen
wilde met eigen ogen zien met welke
fraaie kleuren en andere attributen de
bekende feeststraten nu weer waren
opgesmukt.
Wagenspelen
Overal moedigden vaders en moeders
en andere belangstellenden de kinderen aan die streden om de hoogste eer
bij zeepkistenraces of andere Oudhollandse spelletjes. Bij kraampjes in de
feeststraten konden kinderen allerlei
lekkers en limonade kopen, maar
ook meedoen aan blikjes omwerpen
of schijfschieten. Ze dwarrelden
door het feestgedruis heen met een
geschminkt gezicht, een feesthoedje
en een stok met een balletje aan
een elastiek. Hoeveranciers waren
feestwinkels als die van Frans Moret

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

(Vierambachtstraat), Ger Swinkels
(Pretorialaan) en Jacques (Sjaak)
Mekes aan de Polderlaan. Soms was
het rijendik wachten voor je aan de
beurt was en tot je teleurstelling was
dan het hoedje van je favoriete model
uitverkocht.
Bijzonder waren de wagenspelen op
bijvoorbeeld het Pijnackerplein, Valkeniersweide en het Oostpolderplein.
Het podium bestond uit twee opleggers naast elkaar met ook een decor.
Honderden mensen genoten van de
opvoering van meestal historisch
getinte eenakters, onder wie de schelmenstreken van Tijl Uilenspiegel en
zijn vriend Lamme Goedzak.
Vuurwerk
Natuurlijk was er ook de wielerronde van Feijenoord met de start en
nish bij de rijwielhandel van WBR

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

(Willem Buitendijk Rijwielen) aan de
Maashaven. Het parcours ging via de
(verkeerde rijrichting) van de Putselaan, Hilledijk, Paul Krugerstraat en
Bloemfonteinstraat. Prachtig was
de besnorde motoragent die met de
wedstrijdleider als bakkenist voor het
peloton uitreed. Als die twee ronkend
passeerden, wist je dat de renners in
aantocht waren en ging je uitbundig
staan klappen en juichen. Ook was er
de grote kermis aan de Pompenburg
voor wie iets te besteden had.
Dan was er nog ’s avonds om tien
uur het vuurwerk als afsluiting van
de Koninginnedag. Aan de hand van
vader liepen mijn zus en ik, we waren
de oudsten van negen kinderen, via
de Hilledijk en Parallelweg naar de
Wilhelminakade. Daar zag het zwart
van de mensen, die genoten van het
prachtige lucht- en grondvuurwerk

Rijendik langs het
spelenparcours
tijdens Koninginnedag 1968 in de
Polderstraat bij
buurtvereniging Bevrijding. Het meisje
dat blokjes raapt
is de nu 45-jarige
Silvia Schop. Foto
collectie
Rein Wolters

dat werd afgestoken op het Prinsenhoofd op het Noordereiland. De
vuurwerktraditie is gebleven. Kinderspelen en versierde straten hebben
plaatsgemaakt voor een enorme
Oranjemarkt in het centrum van
Rotterdam. Ook in de deelgemeenten zijn versierde straten en pleinen
ingewisseld voor vrijmarkten. Koninginnedag heeft een andere charme
gekregen. Echter niet in Pernis, want
daar is aan het Boonsplein nog wel
iets van de oude sfeer te proeven.
Traditiegetrouw zullen de meeste
vlaggen wel weer worden uitgestoken in de Burgemeester le Fèvre de
Montignylaan in Hillegersberg.
Rein Wolters
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Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!
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Loop vrijblijvend binnen voor informatie over de mogelijkheden tijdens ons:

O P E N

Nieuw!!

H U I S

Zaterdag 21 april tussen 10.00 en 15.00 uur
Maak op deze dag een afspraak en profiteer van onze aantrekkelijke Open Huis kortingen
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Computergestuurd
implanteren

“In één dag
mooie tanden”
Voordelen computergestuurd
implanteren:
- Pijnloos en nauwkeurig implanteren
(tot op 0,01 mm)
- Geen hechtingen
- Directe plaatsing noodvoorziening
- Soms meteen plaatsing
definitieve voorziening
- Zeer korte
behandeling
- Geen onnodige
bottransplantaties

#JOOFOLPSUPPLJO(PVEB

GEGARANDEERDE
KLASSE

Deze schitterende combinaties vanaf

2995,-

Uw Gebitsprobleem
I s Vo o r O n s
Geen Probleem

compleet als 21/2 zits met 2 fauteuils




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

Deze prachtige
echt lederen bank
nu slechts

1695,-

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







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

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



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

Schuite
Tandtechniek
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Ons Huis, een plek
waar velen zich thuis voelden.
Wie in het Oude Westen kent niet Ons Huis? Inmiddels is het opgegaan in Lantaren/’t Venster,
maar eens was het een Volkshuis met een bloeiend verenigingsleven, waaruit vele vriendschappen zijn ontstaan die soms nog steeds voortduren. Zo worden er nog regelmatig reünies
georganiseerd, al hebben die soms een ietwat onverwacht verloop…
De heer Ravesloot is altijd nauw
betrokken bij de organisatie van die
reünies. Hij bracht in zijn jeugd een
ink deel van zijn vrije tijd door in
Ons Huis, en vertelt:

“Het doel van Ons Huis was educatief:
men wilde arbeiders naar een hoger
niveau tillen. Er waren verschillende
leeftijdsgroepen: voor de kinderen van
4-8 de speelzaalgroep en kinderclubs
voor de kinderen van 9-14. Daarna
kwam men bij de JO: jeugdontwikkeling voor de oudere jeugd. Voor de
volwassenen was er de ontwikkelingsclub OC.”
“Je kon praktische zaken leren, zoals
koken, naaien en guurzagen. Maar er
waren ook lessen in rekenen en taal;
ja, er werd zelfs Engelse les gegeven!
Verder werd er aan cultuur gedaan (toneel, muziek) en kon je je verdiepen in
onderwerpen als de natuur en sterrenkunde. Ons Huis begon in 1909. Het
was een soort Volkshuis en fungeerde
tegelijkertijd als een buurtvereniging
waar hele gezinnen deelnamen aan de
lessen en activiteiten: zo gingen de
leden graag naar het volksdansen op
de zondagavond.”

Feest
Het ging natuurlijk niet alleen om
het leren; er waren ook de nodige
festiviteiten.
“In het voorjaar hadden we het Lentefeest. We gingen in optocht, met de
blijde jeugd op versierde wagens van
Heinekens Bierbrouwerij, door de straten van Rotterdam. Vaak eindigden we
in het Kralingse Bos, waar feest werd
gevierd rond de Meipaal. Als we terug
waren, stond de gedekte tafel klaar
met: een gevulde koek, beschuit met
muisjes, een krentenbol, een kokosmacroon, een ei, een sinaasappel, chocola
en limonade. Verder was er nog het
Zomerfeest en het Midwinterfeest.”
Naast het gebouw in de Gouvernestraat bezat Ons Huis enkele ‘buitenverblijven’ op het land én op het
water. De heer Ravesloot vervolgt:
“Onder leiding van de bekende
architect Van Tijen bouwden werkloze
leden in de crisisjaren het Buitenhuis

CCtje Groenland

c foto burosolo.nl

Hoewel ik altijd zeg dat ik alleen nog maar dingen
doe die ik leuk vind, is dat toch nog tamelijk veel.
Kijk, theatershows maken, hetgeen betekent voor
een paar ton werk afzeggen, een paar ton investeren, acht weken repeteren en dan tien maanden
de file in, waarbij dan op je première de een of
andere nitwit van een krant komt kijken of je het
kan, daar heb ik geen zin meer in.

Cox Column

Ik heb daar groot gelijk in, want ik
heb het tot 1988, dat wil zeggen 26
jaar gedaan, dus vond ik toen dat het
welletjes was. Dat kwam ook door de
televisie. In die tijd begonnen we met
een comedyserie “Vreemde praktijken”, die een paar jaar geduurd heeft,
en die zo omstreeks ’92 overging in de
serie “Toen was geluk heel gewoon”,
waarmee we groot succes boekten,
vijftien jaar achter elkaar, zozeer zelfs
dat het dit seizoen in mei weer gaat
beginnen. Nee, het is nog lang niet
afgelopen. Aangezien ik die serie
samen met Sjoerd Pleijsier schrijf
en er ook in speel, is dat op zich al
een hele hoop werk. En leuk werk.
Daarnaast hebben we natuurlijk elk
jaar de zondagochtendconcerten in
de Doelen, twintig in getal, schrijf ik
behalve in deze zeer gewaardeerde
periodiek ook in de Feyenoordkrant,
en zing ik met mijn billenmaat Bert
Nicodem aan de piano nog wel eens
een paar liedjes op een feestje, als
het niet te ver weg is. (Ik denk dat ik
nog de enige ben die met een levende
muzikant optreedt. Daarom verbaasde
mij de commotie ook zo die ontstond
toen onlangs Dolly Parton niet alles
‘live gezongen bleek te hebben. Hoe

bestaat het! ALLES is tegenwoordig
fake, opgenomen, elektronica kent
geen tijd, en toen moest dat arme
mens het ineens ontgelden.) Dus, van
hot naar her het land door, van TVshow naar TV-show, van Schouwburg
de Klinker in Appelscha naar de
Teerstoof in Uden, daar begin ik niet
meer aan, en kan me dat gelukkig ook
permitteren, maar er blijft nog genoeg
over. Toch kan de boog niet constant
gespannen blijven, dus wilde ik er
twee weken geleden eens even lekker
tussen uit. Een normaal mens gaat dan
natuurlijk de zon in, maar ik wou eens
wat anders. Samen met een vriend, ik
heb tegenwoordig een vriend, had ik
bedacht dat we naar Groenland zouden
gaan. Eerst naar Kopenhagen, waar
hij de weg wist, en waar net zulke
heerlijke temperaturen heersten als in
Nederland, dus lekkere terrasjes bij
wat zij de Nieuwe Haven noemen, en
natuurlijk een foto bij de Zeemeermin van Andersen. Ook nog heerlijk
gegeten in een mooi houten nautisch
restaurant vlak bij het Koninklijk
Paleis, aan de tafel waar hun Koningin
ook wel eens eet. Helemaal de sfeer
van “Wonderfull Copenhagen”, zoals
dat door mijn idool Danny Kaye

in Oostvoorne, waarvan onze groepen,
maar ook anderen veel gebruik
maakten. Hetzelfde gold voor onze
woonboot en de zeilboten.”
Sport
De sport werd evenmin vergeten: in
1930 werd voetbalclub Ons Huis opgericht onder leiding van onze conciërge,
de heer Stevens, waarna een jaar later
de oprichting van de korfbalvereniging
Ons Huis volgde. Beide clubs hadden
veel leden in het Oude Westen en in de
loop der jaren zijn andere verenigingen
erin opgegaan.
De oorlog luidde het einde van Ons
Huis in, aldus de heer Ravesloot.
“Eerst werd het gebouw omgebouwd
tot ziekenhuis ter vervanging van het
gebombardeerde Coolsingelziekenhuis. Daarna trok het Bureau Prijsbeheersing erin; na vertrek hiervan
werd getracht de activiteiten van Ons
Huis weer op te starten, maar dat lukte

gezongen werd. (Wie kent hem nog?
Na de oorlog stonden we bij Arena
op de Kruiskade in de rij voor “De
Kampioen-melkboer”. Ik herinner mij
een scene waarin hij boksles kreeg van
een dame, die voorzong uit de Schöne
Blaue Donau, “la la la lala, boem
boem, boem boem”, en op dat “boem
boem” moest hij dan zijn stoten
plaatsen. Maar daar hadden we het
nou niet over). Toen naar Groenland.
Dat is vier uur vliegen verder. We hebben het daar heel leuk gehad, en heel
koud. Het is daar namelijk 18 graden
onder nul. Je zat dus midden in de
nostalgie van een ouderwetse winter.
Dik ingepakt naar buiten, maar als je
dan een foto wilde maken moest je je
handschoen uitdoen en dan begonnen
onmiddellijk je vingers te tintelen. Als
je dan vroeger huilend thuis kwam,
mocht je ze warmen onder de armen
van je moeder, in haar oksels. Ook
af en toe een beetje koppijn krijgen
van de kou. Jeugdsentiment. En ik
kan u mededelen dat de spieren en
gewrichten die de laatste jaren toch al
een beetje beginnen te protesteren, bij
een dergelijke kou hun werk slechts
krakend en steunend verrichten. Maar
omdat er een stralende zon scheen
en er geen wind stond, lieten wij ons
niet uit het veld slaan en legden wij
hele tochten af door de krakende
sneeuw. Als die sneeuw niet al te dik
is en je hem weg kunt schuiven komt
de honderden meters dikke ijskap te
voorschijn waarmee heel Groenland
bedekt is. Dat ijs, dat honderdduizend
jaar oud is, breekt hier en daar van het
vasteland af, bijvoorbeeld in de fjord
waaraan ons dorpje lag.

helaas niet. Enkele jaren later werd
Filmtheater ‘t Venster in het gebouw
gevestigd, later kwam Lantaren ernaast. Beide zijn nu samengevoegd tot
Filmtheater Lantaren ‘t Venster.”
Ons Huis blijft voortleven in de gedachten van de velen die ooit lid zijn
geweest. Dat blijkt uit de reünies die
nog geregeld worden georganiseerd.
En al wordt het aantal deelnemers kleiner, men maakt er nog steeds een feest
van, soms compleet met oliebollen
zoals in de vroegere Midwinterfeesten.
En soms met onverwachte gasten,
zoals die keer toen de brandweer met
loeiende sirene aankwam….. Ze hadden bij het aansteken van de sterretjes
éventjes geen erg in de rookmelder
waar ze onder stonden…….. Maar de
brandweerlieden genoten wel van de
oliebollen!
Els Beekmans

50 kilometer fjord vol ijs, die heette
dan ook de gletsjerfjord. We zijn met
een helikopter naar het begin toegevlogen. Als je dan bent uitgestapt is
de stilte oorverdovend. Hiervandaan
duurt het twee jaar voor het ijs de
open zee bereikt. Elke dag breekt er
een hoeveelheid ijs af die voldoende
is om de stad New York een jaar
lang van water te voorzien. Het is
allemaal onvoorstelbaar. In open zee
krijg je dus ijsbergen, daar zijn we
tussendoor gaan varen en ook dat is
van een onvoorstelbare pracht. Die
dingen zijn zo enorm groot, op een
gegeven moment riep mijn kameraad: “Joh, dat ding daar is zo groot
als veertig Feyenoordstadions!”,
waaruit wel blijkt hoezeer hij van
slag was, want hij is een Spartafan.
Een Eskimo had ons uitgenodigd
voor de lunch, gekookte vis met witte
rijst. Een mooi houten huisje met
als toilet een emmertje dat af en toe
wordt leeg gegooid, neem ik aan. Het
aardigste was misschien het rijden
met hondensleden, met een Eskimo
om te sturen er bij. Er zit geen vering
in die dingen, dus je moest je goed
vast houden anders lazerde je er
van af. Ik heb er mooie foto’s van.
Overigens, voor de wijsneuzen, dat
“eskimo” een scheldwoord zou zijn,
en dat je “Inuït” moet zeggen, daar
heb ik niets van gemerkt.
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TANTE POST(BUS)

Geachte redactie,
Ik, mevrouw Suvaal – Haagberg, ben in
1922 in Rotterdam geboren. Ik heb daar
mijn jeugd en tienertijd doorgebracht; voor
het grootste deel in de Olmendaal in Tuindorp Vreewijk. Sinds 1954 woon ik met
mijn gezin in het oosten van het land.
De foto, bij dit schrijven, is gemaakt door
een straatfotograaf die de buurten afging.
Wij speelden veel buiten, want een auto
was toen nog een bezienswaardigheid.
Wij hielden ons bezig met kringspelen,
volksdansen, balspelen en knikkeren in de
paden tussen de achtertuinen. Deze waren
verhard met koolas, zodat met een borstel
en groene zeep nog geen grond in onze
vingers te krijgen was.
De gezichten van de kinderen op de foto
zitten nog wel in mijn geheugen, maar van
slechts enkelen weet ik de namen nog, zoals
de kinderen Muilwijk, Strober en Kaptein.
Enkelen van hen zijn helaas overleden.

w

Nieu

Nergens
voordeliger

Multifocus glazen

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

Knippen
voor maar € 9,95
Bel. 010 - 481 45 09 / 06 24 73 03 20
Bij Euro Hair Kapsalon bent u het goedkoopste uit,
met dezelfde kwaliteiten, hygiëne en behandelingen.
Dus waarom nu nog twijfelen?
Euro Hair Kapsalon is
gespecialiseerd in het Onze prijslijst voor thuisbehandelingen:
kappersvak. Alle haar- Watergolven norm. € 15,00 nu
€ 10,00
Föhnen norm. € 15,00 nu
€ 10,00
types zijn welkom.
Permanenten nu
€ 40,00
Wij weten wat uw haar Als u in Rotterdam woont hoeft u zich geen zorgen te maken
over de benzinekosten. Want in Rotterdam berekenen wij geen
nodig heeft en wij
reiskosten!! Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons
opnemen!
adviseren u graag.

Dames en
heren kapsalon

Uw Varilux Advies- en Informatiecentrum
Zuidplein Hoog 457 winkelnr. 13
Tel. Oogarts: 010 – 481 41 11

De ‘man in de straat’ gebruikt zijn eigen
methodes. In Rotterdam, maar ook andere
delen van ons land, wordt het “Ik gaat”
meerdere malen per dag gebezigd, terwijl
het moét zijn “Ik ga!”
“Ik doet” moet zijn “Ik doe” en ga zo maar
door. Een trapje wordt een trappetje en even
wordt effe. Nieuw is alweer een poosje,
“Wij Wouden” in plaats van “Wij Wilden”.
Het ouderwetse goedemorgen, goedemiddag of simpel ‘dag’ is verworden tot Hoi en
Doei en Later! Hebben we geen tijd meer
om gewoon te spreken? Moet het allemaal
dan sneller? Wat doen we met de tijd die we
gespaard hebben? Gebruiken we die voor
nuttige dingen of kunnen we nu langer voor
televisie of play-station hangen?
De lidwoorden lijken ook steeds vaker
verward te worden. Ik hoor: “De Hekje”,
“De Meisje”, “De boekje”… Vreemd
genoeg hoor je andersom bijna niet. Bijna
niemand zal zeggen: “Het jongen”, of “Het
Meester”.
Ik voorspel dat we over twintig jaar helemaal niet meer weten hoe er Nederlands
gesproken moet worden. We horen dan in
de straten en winkels: “Hey man, ggaat
ggoed? Ggaat je doen?”
“Wouden naar strand, chillen. Ggaat jij mee
man?” “Tof man, effe me broekie pakke.”
(de dubbele G staat voor het extra accent
dat op deze letter ligt, dankzij de Arabische
invloeden). Ik maak me zorgen. Al deze
mensen die nu al zo praten hebben toch op
school gezeten! Wat leren ze daar dan? Of
maakt het niet uit of ze iets leren, als ze
maar rustig blijven in de klas en hun tijd
uitzitten!
Wijnand van de Meeberg
-------------------------------------------------Geachte redactie,
Toevallig kreeg ik een Oud Rotterdammer in handen, waarin de oplossing van
“Waar was dat nou 32 in vermeld stond.
Ik begreep dat het om de straat gaat die in

het artikel vermeld staat, maar ik las dat
verschillende mensen gereageerd hadden
over tramlijn 15 die door die straat reed.
Met name het stukje over de tramconducteur vond ik erg leuk. Het was inderdaad
een verwoede pruimer, zijn naam was A.F.
Berting (Wies), het was de opa van mijn
man Herman. Hij heeft 40 jaar bij de tram
gewerkt, altijd als conducteur. Mijn man
en zijn broer Frans mochten altijd met de
geldbuidel spelen die eens in de zoveel tijd
met de verkochte kaartjes op het kantoor
moest worden ingeleverd.
Hij is in 1983 op 91 jarige leeftijd
overleden. Het was een leuke opa met vele
interesses (oude radio’s, duiven en zijn
bootje), die altijd veel wist te vertellen.
Van nu af aan zorg ik steeds ook een exemplaar in handen te krijgen, er staan zoveel
leuke stukjes in, veel herinneringen komen
weer naar boven.
Iris Vogelaar-den Outer
Capelle aan den IJssel
-------------------------------------------------Geachte redactie,
In het nummer van 20 maart werd een
artikel gewijd aan de ijsjes van C.Jamin.
Of, zoals het bedrijf voor de oorlog heette
S’JAMIN. Maar mijn herinnering aan dat
bedrijf gaat terug naar de hongerwinter in
het Westen van Nederland. Toen werden
voor mensen zoals ik, die aan ernstige
ondervoeding leden, via het Zweedse Rode
Kruis voedselpakketten verstrekt onder een
attest van hun huisarts.
Voor mij was dat een uitkomst, want met
mijn longziekte, verslechterende gezondheid en gewicht zou ik zeker het einde van
de oorlog niet halen. Ik mocht elke week
samen met mijn moeder een voedselpakket
gaan halen bij de winkel van Jamin op de
hoek van de Oude Binnenweg/Mauritsweg.
In het pak zaten o.a. een cake, een blikje
bacon, 1 pakje roomboter en chocola. Het
pakket werd thuis opgeborgen in een kast,

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

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

PERSOONLIJK,
BETROUWBAAR
& SUCCESVOL

J.D. Dubbelt

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

Uitvaartverzorging

●
●

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Voor een waardig afscheid.

* Grootste bureau
* Erkend AVR
* Geschillencommissie

U heeft de keuze uit
diverse rouwcentra

Bel voor een eerlijke voorlichting:
Mevr. van Dalen : 010-466 04 19
of gratis (landelijk) : 0800-023 05 95

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

Gratis brochure:
Postbus 1432, 4700 BK Roosendaal

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
oma hulp
Aan wie vraagt
er weet?
me
t
nie
als ze het

0VEFSFOIVMQMJKO
7PPSBMMFWSBHFODFOUQN

KUNSTGEBITTEN

J.D. (Joke) Dubbelt

Geef die ander de kans om jou te
ontmoeten!



●

waarvan mijn moeder de sleutel steeds bij
zich droeg. Omdat ik de bacon niet kon
verdragen, verdeelde mijn moeder dat onder mijn twee broers, drie zussen en papa.
Dankzij deze pakketten kon ik de oorlog
overleven. Ik ben nu 77 en ben benieuwd
of er nog mensen zijn die ook gebruik
mochten maken van deze Zweedse Pakketten.
Wil Baur, Lapseheide 2
3980 Tessenderlo, België
-------------------------------------------------Verkenners
Ook ik was lid van de verkennersgroep
(padvinders waren naar mijn idee niet
katholiek) van de Martelaren van Gorkumgroep. Ongetwijfeld later dan A. van Vliet
uit de vorige Oud-Rotterdammer. Wij hadden ons clublokaal aan de Entrepotstraat en
onze hopman/vaandrig was André Leurs.
We deelden het pand met de welpen. Als
goed katholieken waren natuurlijk de meisjes en jongens gescheiden. Wij, de welpen
en verkenners, in de Entrepotstraat en de
kabouters en gidsen huisden op de zolder
van onze school in de Oranjeboomstraat.
Droppings deden we wel, maar het meeste
staan me de weekenden bij. We gingen o.a.
naar het landgoed Staelduyn bij Hoek van
Holland, waar we een uitwisselingsprogramma hadden met een daar aanwezige
padvindersgroep. Ook de weken vakantie
in het Brabantse land staan me nog
levendig voor de geest. Behalve onze
eigen tent opzetten, moesten we ook onze
eigen tafels en stoelen maken. We konden
alle benodigde spullen uit de fouragetent
krijgen. Mijn twee oudste zussen, Trees en
Truus Collignon, waren ook bij de groep,
als leidster bij de welpen. Trees was akela
en Truus baloe. Mooie herinneringen.
Harry Collignon.
collignn@xs4all.nl
Snelliusstraat 11
4904KK Oosterhout.

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

HET OPTIEK ARSENAAL Zuidplein
Tel.: 010 – 480 67 09

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

Misschien is het voor de anderen leuk
zichzelf op de foto terug te vinden.
Van vrienden hier in Almelo, ook oudRotterdammers, krijg ik regelmatig “De
Oud-Rotterdammer” te lezen.
Twente is een jne streek om te wonen en
wij kunnen hier goed aarden. Toch merk
ik bij het lezen van het blad dat ik altijd
“Rotterdammer” ben gebleven. Indien er
mensen zijn die hierop willen reageren, dan
kan dit via e-mail: chrisfrenks@home.nl
Mevr. B. Suvaal – Haagberg
Schierstins 185, 7608 XC Almelo
-------------------------------------------------Taalstrijd,
De hoge heren maken zich druk om de spelling van onze mooie taal, het Nederlands.
Maar waarom zouden ze zich eigenlijk zo
druk maken, als er generaal gesproken toch
niemand rekening mee houdt, behalve de
schrijvers van kranten, wetsvoorstellen en
boeken?

HET OPTIEK ARSENAAL
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WWWOUDERENHULPNL

Wij verzorgen uitvaarten
in de gehele regio
Kosteloos en vrijblijvend hulp
bij het vastleggen van uw wensen
op papier (Wilsbeschikking)
Zeer persoonlijke begeleiding
Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Gespecialiseerd in:
Het verzorgen van
kinderuitvaarten
Het begeleiden van kinderen
tijdens een uitvaart
Stervensbegeleiding
Bent u nieuwsgierig naar onze brochure?
Even bellen,
dan sturen wij u dit geheel vrijblijvend toe.
Kantooradres: Kringdans 115,
2907 RL Capelle aan den IJssel
Kantooradres: Bergweg 160,
3036 BK Rotterdam
010 4651120
 06 51606587  06 41247482
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 36”
Van ‘heinde en verre’ stroomden de honderden oplossingen
weer binnen. Iedere inzender
wist wel de juiste locatie,
maar sommigen gaven er de
vreemdste benamingen aan.
Foute namen als ‘Koushaven’
of ‘Oostkousdijk’ passeerden
de revue, maar bijna iedereen
noemde wel de Ruigeplaatbrug. Deze brug stond centraal
op de ‘Waar-was-dat-nou foto’
van vier weken geleden; een
foto die genomen is naast het
haventje Schiemond óp de
straat Schiemond.
In 2007 zijn de dukdalven gemoderniseerd, de molenstomp
is de gerenoveerde molen ‘De
Distilleerketel’ geworden en de
firma Croon zit nog steeds net
rechts buiten de foto.
Henk Jansen (Schiedam) is té vriendelijk: “Deze opgave, beste Rein Wolters,
is een eitje! (Laat ik nu al enige tijd Aad
van der Struijs genoemd worden. Vanaf
uitgave 2 van De Oud Rotterdammer
verzorg ik de tweewekelijkse raadfoto.
Rein is een goede en vriendschappelijke
collega van me en mijmert in deze krant
o.a. in zijn Zuidhoekje. Maar ‘Zijkspier’ (Shakespeare) zei het al: “What’s
in a name”? AvdS). Althans voor een
oud-Delfshavenaar van 70 jaar. De
honderden dokwerkers, fabrieks- en
havenarbeiders marcheerden in de
vijftiger jaren inderdaad in colonnes,
voorbij het brugwachtershuisje, over de
Ruigeplaatbrug en vervolgens rechtsaf
langs de lantaarnpalen (waarbij het
jongetje staat). Vervolgens rechtdoor
tot het einde van de Schiemond, waar
de vele bedrijfsboten en heen-en-weer
boten aan het Schiehoofd afmeerden.
Vandaar voeren ze dan naar de “overkant”, de Waalhaven of naar de Heijplaat. Hoewel het wél een paar centen
kostte (drie geloof ik), maakte ook de
jeugd dankbaar gebruik van de “heenen-weer”boten, om met boterhammen,
voor de hele dag, deze onveilige oorden
af te struinen. Water dronken we uit de
vele pompen, langs de weg of aan de
overkant uit de Maas. Onveilig was het
vaak letterlijk, niet vanwege het water,
maar door de boerenjongens van de
overkant. ‘k Heb er heel wat klappen
gehad!
Over die vislucht........’t zal vast
verbeelding zijn of misschien wel
nostalgie, want de visafslag, gelegen
aan de Middenkous, waar Voorhaven
en Achterhaven in uitmonden, was
dacht ik al in 1950 verdwenen! (‘t Was
1964, dat de visafslag werd opgeheven.

TOEN
AvdS).
Arie Spek (Dordrecht): “Deze foto is
vlak bij jouw huidige adres genomen
(St.Jobsweg bij Schiehaven). De
restanten die we zien, zijn van de De
Distilleerketel; inmiddels in oude glorie
hersteld. Er zijn dan toch nog mensen
die oog hebben voor al het moois dat in
het verleden is gebouwd. Deze molen
staat aan de kop van de Achterhaven en
Voorhaven in Delfshaven.”
Hans Wannet (Capelle aan den IJssel):
”Op de foto staat de Ruigeplaatbrug,
met op de achtergrond Delfshaven. Als
markant punt hiervan de molenstomp
met de Voor- en de Achterhaven. Deze
stomp is jaren later gesloopt en daarna
als molen (ik meen de Distilleerketel)
herbouwd, nadat deze een meter of tien
was opgeschoven in de richting van
de Maas. De vislucht, die de arbeiders
roken, kwam van de visafslag. Die was
in loods met het scheve dak gevestigd.
Maar ook de fabriek van Tromp en
Rueb, met ondermeer het inleggen
van zure bommen, had nog wel een
luchtje. Op de foto is de fabriek achter
de visafslag. De door u gememoreerde
arbeiders waren onderweg naar de
ponton aan de Maas, vanwaar zij (met
naar ik meen de Dockyard 4) naar de
Rotterdamse Droogdok Maatschappij op Heyplaat werden vervoerd. Dit
schip bestaat nog steeds en is vanuit
Krimpen aan den IJssel onder de naam
ms. Ichtus in de vaart als partyschip. Op
de foto links is de Vierhavenstraat, met
een eindje verder het markante gebouw
van Diepenveen met het torentje. Hier
tegenover was de scheepswerf van Wilton met de voormalige Zeppelin-loods.
Rechts is de Westzeedijk. Over de brug
liepen de spoorrails van het havenspoor.
Dit spoor sloot bij de spoorbrug over
de Delfshavense Schie aan op het
traject Rotterdam-Schiedam, dus op het
landelijk spoorwegnet.”
Corina de Bakker (Dordrecht): “Het
is Schiemond Westzeedijk, in de verte
zie je de visafslag en de Lage Erfbrug
(? AvdS). Ook zie je de molen van
Delfshaven.”
De heer J.Bergman, Savanne 15, 2904
TA Capelle aan den IJssel (winnaar
van de attentie): “De oplossing van de
opgave nr. 36 is de Ruigeplaatbrug.

Ik heb daar namelijk gewerkt. Het
scheepje links op de foto, ligt tegen de
baggerpraam aan, want tegen de kademuur heb je ook nog een houten ladder
die we met laag water gebruikten. Zo
kwamen we op de baggerpraam. Je ziet
als het ware de peilschaal op de foto tegen de kademuur. Bovenop de wal links
(het schuine dak) is de visafslag. Achter
dat gebouw is de azijnfabriek. Dan krijg
je het brugwachtershuisje. Als je goed
kijkt, zie je de houten kolenkist, plus
de reddingsboei tegen de gevel van het
brugwachtersverblijf. Daartegenover
zie de molen zonder wieken.”
Willem van der Heul (Waterview
Heights, NSW, Australië): “Dit is
de Ruigeplaatbrug met de Voor- en
Achterhaven. Die stank kwam van de
visafslag. Ik woonde 24 jaar aan de
Oostkousdijk en was in mijn jeugdjaren
veel op Schiemond te vinden.”

NU
Gerrit de Vree: “Als ik het goed herinner, is dit de Ruigeplaatbrug. En het
stonk er naar vis, want het gebouw net
boven het bootje was de visafslag; het
vierkante gebouw was meen ik Tromp
en Rueb. Waar de jongen staat was Garage Kreisel. Als je verder liep, kwam
je bij het Heen-en-Weer bootje; veel
arbeiders van de Droogdokmaatschappij namen dat bootje. Ook de jongens
uit de buurt werden door de Heen en
Weer meegenomen, als we gingen
zwemmen bij pier 6 (Dat was toch pier
7 in de Waalhaven? Je had op Heijplaat
bij de Heen en Weer-aanlegsteiger het
‘strandje’ of we liepen door het dorp
naar pier 7 bij de demagnetiseringsboog. AvdS).
Niza van Ast-Blokland: “Volgens mij
is het de Ruigeplaatbrug, waar tramlijn
15 begon. Je had daar de visafslag en de
arbeiders die daar langs kwamen gingen

o.a. van Schiemond met het pontje naar
diverse bedrijven. Ikzelf kwam wel
eens op de visafslag, want een oom van
mij werkte daar. Het stonk er inderdaad
en ik bleef er ook niet lang.”
G.P.D. Heijnen (Schiedam): “Dit is
de brug in Schiemond, ter hoogte van
de Westzeedijk. Op de achtergrond
staat de molenstomp op de punt tussen
de Voorhaven en de Achterhaven.
Daarnaast de wasserij van Nijman. Wij
hadden begin jaren 50 in twee oude
pandjes naast het huidige museum de
Dubbelde Palmboom ons onderkomen
van de zeeverkenners; Groep 30. We
roeiden dan Schiemond uit naar de
Waalhaven pier 7 (toen nog onbebouwd) en maakten daar kampvuur met
wrakhout. Teerden op de strandjes onze
oude sloepen e.d.”

Nieuwe opgave no. 38
Het is onmogelijk over vier weken een vergelijkende foto van nu bij deze raadfoto te plaatsen. De fotograaf moet zich
dan in een spouwmuur laten inmetselen. Maar de ruimte op de foto van www.fotorotterdam.nl voor het parkeerterrein is
er nog steeds, hoewel andere weggebruikers op 4 wielen daar nu gebruik van maken.
In 2007 is het in deze straat niet stil te noemen; in de weekenden komt daar vaak het getier en gevloek bij van automobilisten, die hun voiture niet kwijt kunnen.
Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anecdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 30 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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Belastinghulp voor iedereen!
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ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Annelies de Jong

Automobielbedrijf

KLOPPERS

net even anders...

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

Aangifte inkomstenbelasting 2006
Bel snel met de Fiscoop afsprakenlijn:

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

tel. 088 0700700
info@ﬁscoop.nl

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

CiTO
houdt u

LIGIER
X-TOO

MOBIEL

COMBINEREN MOEILIJK?
Wij helpen u graag bij het
maken van een mooie
combinatie. Kleding van
topmerken en allemaal
in perfect bij elkaar
passende kleuren.
Uw maat is bij ons
nooit een probleem.
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

Het is geen luxe touringcar, maar
wel een heel gezellige BUS!
SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN
DE OUD-ROTTERDAMMER

13 mei DAGJE VOLENDAM
EN HOORN
leuk voor moeder en de rest van de familie.
Vm. Wandelen in Volendam
Nm. Hoorn met bezoek aan het museum van
de 20ste eeuw.
Prijs slechts € 24,- p.p. Incl. entree museum, u
wordt verwelkomt met een kopje kofe of thee.

20 mei DAGJE
VOLENDAM /AMSTERDAM
€ 18,- p.p.
Vertrek beide ritten 08.00 u.
Coolhaven/Capelsebrug evt. Zuidplein

BERTUS
BUSSIE
voor inl en reserveren:
Tel. 06-53536107
Coolhaven
postbus 6137
3002 AC Rotterdam

AUTORIJBEWIJS NIET NODIG

BANDje VERSTANDje
Autobanden nieuw/gebruikt

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

0180 619 411
Paul Bestebreurtje Barendrecht

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

MARC TEUNISSE
TEL. 010-4853047
MOBIEL 06-29501705
WWW.IKVERHUIS.NL
WELKE VERZAMELAAR HEEFT
INTERESSE IN CA. 60 STUKS
MINIATUUR AUTO’S DIVERSE
MERKEN EN SCHALEN

VOOR INLICHTINGEN: 010-451 46 95
INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

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

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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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Geluk kun je jezelf aanleren. Dat is een van de kernen die in de bevindingen van socioloog Ruut Veenhoven
zijn terug te vinden in de vele onderzoeken, studies en publicaties die hij heeft gedaan. Als er iemand is in
Nederland die heeft geanalyseerd wie wel of niet gelukkig kan zijn of worden, dan is dat deze hoogleraar van
de faculteit sociale wetenschappen van de Erasmus Universiteit. Uit al z’n werk - terug te vinden op www2.
eur.nl/fsw/research/veenhoven – hebben we zijn mening over het gelukkig zijn van ouderen geselecteerd
(gepubliceerd in Plus in 1999). Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Tevreden zijn
omdat je nog leeft
Over het leeftijdverschil in gelukkig
zijn:
“Tijdens hun jeugd zijn mensen
behoorlijk tevreden. Op het moment
dat ze het ware leven van werken en
kinderen krijgen betreden, wordt dat
iets minder. Na hun pensioen begint
dat gevoel langzaam weer omhoog
te kruipen, tot op zeer hoge leeftijd.
Rond de zeventig ben je weer net
zo gelukkig als een zestienjarige.
Maar pas op, geluk betekent wel
levensvoldoening. En hoe ouder
mensen zijn, hoe meer ze hun
leven als geheel bekijken en tot de
conclusie komen dat ze tevreden
zijn. We weten niet precies waarom
dat zo is, maar één theorie is pure
dankbaarheid dat ze er nog zijn en
dat hun leven over het algemeen
goed verlopen is. Als je in onderzoek
gaat kijken naar hoe ouderen zich

vóelen, zie je een licht aopende
lijn. Hoe ouder, hoe minder plezierig
ze zich voelen.”
Over de verschillen tussen mannen
en vrouwen:
“Naarmate mannen ouder worden,
worden ze gelukkiger. Bij vrouwen
is dat net andersom. Dat heeft te maken met de huwelijksmarkt. Oudere
mannen hebben meer keus in partners, en zoals we hebben gezien is
een partner goed voor je geluk. Als
je van plan bent heel oud te worden,
kun je het best een man zijn. Maar
vrouwen zijn eerder in hun leven
gelukkiger dan mannen. Omdat ze
eerder volwassen zijn en dus eerder
op de relatiemarkt komen. Als je
het op een graeklijn afzet, kruisen
mannen en vrouwen elkaar zo rond
hun veertigste jaar. Daarna gaat het

schuiven. Tegen vrouwen zou je dus
kunnen zeggen: geniet ervan nu het
nog kan. En tegen mannen: rustig
aan, het wordt vanzelf beter. Vrouwen worden na hun veertigste niet
ongelukkig, alleen minder gelukkig.
Als je het uitrekent in het aantal
gelukkige jaren, gaan vrouwen er
toch met de beker vandoor.”
Over het effect van kinderen op de
geluksbeleving?
“Kinderen doen eerder afbreuk aan
je levensgeluk dan dat ze er iets aan
toevoegen. Eigenlijk de hele tijd dat
ze er zijn. Paren zonder kinderen
zijn gelukkiger dan paren met. Zelfs
als je geen kinderen hebt, doordat
je ze niet kunt krijgen. Kinderen
kunnen huwelijksgeluk behoorlijk
bederven. Die kinderen zijn dan wel
leuk, maar je hebt aanmerkelijk min-

der plezier van je partner. Dat verschil wordt trouwens vooral gevoeld
in geëmancipeerde kring, want daar
hebben kinderen een groter effect
op de huwelijksrelatie. Als mensen
ouder worden en de kinderen uit
huis gaan, komen ze weer bijna op
het geluksniveau van kinderloze
stellen. Hun gezondheid blijkt dan
wel achteruit te zijn gegaan.
Van kinderen slijt je blijkbaar. Tot
op je negentigste. Dan worden mensen mét kinderen opeens gelukkiger
dan mensen zonder. Begrijpelijk,
want een voorwaarde voor geluk is
contact. En kinderen zijn voor oude
mensen een contactgarantie. Kinderloze mensen hebben alleen hun
vriendennetwerk, en die vrienden
zijn oud, dus aan het sterven.”

Debat over ‘grijs geluk’
Donderdag 26 april wordt een debat gehouden over ‘grijs geluk’. Dat gebeurt om 20.00
uur in Kriterion in het Groot Handelsgebouw
bij het Centraal Station. Of en hoe gelukkig ouderen zijn is een invalshoek uit de
debatreeks Gelukkig Rotterdam die wordt
georganiseerd door de Rotterdamse Raad
voor Kunst en Cultuur en NRC Handelsblad.
Op deze avond gaat discussieleider Chris
Keulemans in gesprek met Hans Becker,
directeur van Humanitas Rotterdam en
bijzonder hoogleraar humanisering van de
zorg; Marrie Bot, fotografe en maakster van
het boek Geliefden - Timeless Love en Ineke
Streefkerk, medewerkster van Thuiszorg
Rotterdam.
Wilt u de avond bijwonen, dan kunt zich
aanmelden via rrkc@rrkc.nl
of op 010 433 35 34.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Erf- en schenkingsrecht
Weinig vertrouwen in
afhandeling door notaris
We zitten na overlijden van beide ouders met een onverdeelde boedel. Er
zijn ook kinderen uit een eerste huwelijk van vader. Het huis staat leeg.
We zijn al bij de notaris geweest. Ons
inziens hebben we echter onvoldoende informatie meegekregen. Er moet
meer documentatie bij die notaris
zijn dan alleen de testamenten. Misschien zijn er in het verleden ook
rechtszaken geweest. Hoe kunnen we
het hele dossier inzien?
Een notaris is een onafhankelijke
partij in erfrechtkwesties. Hij heeft
alleen te maken met het wettelijk erfrecht en wat er in het testament van
uw ouders staat. Indien u vermoedt,
dat er ooit rechtszaken zijn geweest
die gevolgen hebben gehad voor het
laatste testament, dan spelen die ook
mee.
Indien u (én de andere erfgenamen)
geen vertrouwen heeft in de notaris,
dan zoekt u een ander.
Van afstand bekeken zal uw notaris
heus niet zo gauw zaken achter de
hand houden. We vermoeden dat er
wel enige vertraging in de afwikkeling kan ontstaan door het vinden van
de kinderen uit een eerste huwelijk
van uw vader en misschien ook wel
doordat de notaris het te druk heeft
met andere zaken. Confronteer hem
daarmee en met uw klachten en u
krijgt een pasklaar antwoord. Aan de
hand daarvan kunt u met de andere

erfgenamen altijd nog overleggen of
er een andere notaris moet worden
ingeschakeld.
Hoed u voor onderlinge conicten
tussen de erfgenamen. Alleen juristen
hebben daar baat bij!
Sociale voorzieningen
Invloed tijdelijk pensioen
en lijfrente op IOAW
Ik ontvang van de sociale dienst in
mijn gemeente een IOAW-uitkering.
Recentelijk kreeg ik een brief van
mijn pensioenfonds dat ik per 1 juni
2007 een TOP- of vervroegd pensioen zal ontvangen tot aan mijn 65ste.
Wordt dat TOP-pensioen in mindering gebracht op mijn IOAW? Of kan
ik het elders onderbrengen, zodat het
zijn waarde voor mij blijft behouden?
Een zelfde soort vraag heb ik over
een kleine lijfrente-uitkering die bij
mij loopt vanwege een ontslagvergoeding. Mag de sociale dienst die
ook korten op mijn IOAW?
Allereerst moet u beseffen dat de
IOAW (voor oudere werklozen en
arbeidsongeschikten) feitelijk een
bijstandsuitkering (voor een huishouden) is met als enige verschil dat er
geen vermogenstoets wordt gedaan.
Echter alle inkomsten uit (tegenwoordige) arbeid en vroegere arbeid
(prepensioen, vut, tijdelijk pensioen,
enz.) worden op de bijstand én IOAW
gekort. Dus ook uw tijdelijke ouderdomspensioen (TOP).
Hetzelfde geldt voor lijfrentes als
die uit vroegere arbeid komen (zoals

ontslagvergoedingen). Alleen als een
lijfrente is aangekocht via een zogenoemde stamrechtverzekering (dus
de gouden handdruk is rechtstreeks
aan u als vermogen uitbetaald en u
heeft er zelf een lijfrente mee afgesloten) dan hoeft hij niet te worden
verrekend met de IOAW. Immers dan
wordt deze als vermogen beschouwd
dat geen invloed heeft op de IOAWuitkering.
Echter hierover bestaan bij de sociale
diensten interpretatieverschillen. Als
u daarover meer wil weten raden we
u aan dat te laten uitleggen door uw
sociale dienst. Over de verschillende
soorten lijfrentes (de vraag of het al
dan niet vermogen is) bestaat ook
jurisprudentie. Kijk daarvoor onder
andere op www.infopensioen.nl.
Over deze laatste kwestie, waarmee
verschillende oudere Rotterdammers te maken hebben, bestaan veel
misverstanden. Terugkomend op uw
TOP-pensioen, u kunt er dus NIET
onderuitkomen dat deze in z’n geheel
wordt gekort op uw IOAW-uitkering.
Het pensioenfonds zal op grond van
zijn voorwaarden er waarschijnlijk
ook niet aan meewerken het op te
schuiven naar uw ouderdomspensioen op uw 65ste of om het in een of
andere schimmige constructie elders
onder te brengen.
Familierecht
Erfenis voor een van huis
weggelopen minderjarig kind
Ik heet Sara en ben minderjarig (17
jaar). Mijn biologische vader is een

Spanjaard die met mijn moeder een
korte relatie heeft gehad. Vorig jaar
augustus is hij overleden. Hij had mij
als kind erkend waardoor ik medeerfgenaam ben van zijn nalatenschap. Tussen mij en mijn biologische
moeder en stiefvader is het echter
misgegaan waardoor ik van huis ben
weggelopen. Ik wil geen contact meer
met hen en woon in een leefgroep.
Binnenkort ga ik zelfstandig wonen.
In mei word ik achttien jaar. Nu eisen
mijn moeder en stiefvader een deel
van mijn erfenis op omdat ze – zo
zeggen ze – zo goed voor mij hebben
gezorgd. Kunnen ze dit en moet
mijn moeder nog ‘tekenen’ voor de
erfenis?
Zonder meer is het zo dat de erfenis
van je Spaanse vader voor JOU is
bestemd!
Echter omdat je nog minderjarig
bent, voert de andere ouder - je
Nederlandse moeder dus! -automatisch ‘het gezag’ over je uit indien
inmiddels geen andere voogd of
bewindvoerder voor je (door de
kantonrechter) is aangesteld.
Het gezag van een ouder op een kind
houdt in dat je moeder je vermogen
beheert en dat zij je vertegenwoordiger is in burgerlijke handelingen. Zij
zal inderdaad haar handtekeningen
moeten plaatsen. Zij krijgt totdat je
achttien jaar wordt het beheer over
het deel dat je vader aan jou heeft nagelaten. Echter zij kan zich daarvan
niet zomaar een deel toe-eigenen. Zij
moet haar ouderlijk gezag behoorlijk
uitoefenen en ze mag dat zeker niet
ten nadele van het kind doen. Dat

Hans
Roodenburg

betekent dat als zij zichzelf geld
toebedeelt uit de nalatenschap van
je vader - even afgezien van het
maken van onkosten vanwege het
beheer – zij haar gezag onbehoorlijk
uitoefent.
In dat geval kan zij door de rechter
uit haar gezag over jou worden gezet
en zal een ander als voogd of bewindvoerder over je moeten worden
benoemd. Bovendien: zolang je nog
minderjarig bent, heeft je moeder
als overgebleven ouder ook nog
een onderhoudsplicht naar jou. Dat
betekent dat zij tot bepaalde hoogte
je nancieel moet bijstaan van haar
eigen geld!
Zo langzamerhand begint het je
misschien te duizelen. We raden
je aan dit alles aan je moeder voor
te leggen om te proberen met haar
tot overeenstemming te komen.
Bijvoorbeeld dat zij niets van de
nalatenschap die voor jou is bestemd
zal achterhouden en dat zij natuurlijk
ook nanciële verantwoording aegt
als je achttien jaar wordt en zelf over
het geld mag beschikken.
Wil zij dat niet, dan lijkt het ons zaak
dat je de hele kwestie gaat voorleggen aan de Raad van de Kinderbescherming (kijk eerst maar eens even
op www.kinderbescherming.nl), of
dat je advies inwint bij een notaris of
bij een sociaal jurist gespecialiseerd
in familierecht.

Pagina 8

Dinsdag 3 april 2007

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Leren meubels spuiten
090106

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.
U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het

Gedenktekens

kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

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
naar een ontwerp dat past

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

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

Droomvlucht Slaapcomfort;
omdat vakkundig advies, optimale service
en persoonlijke benadering bij
ons vanzelfsprekend zijn!
Comforthoogte:
2 Persoons
Ledikant +
Nachtkastjes
vanaf

€ 995,-

Voorjaarsactie Eastborn

Met welke klacht gaat u slapen?
Orthopedische
hoofdkussens
en drukverlagende
matrassen
Wereldwijd aanbevolen
door meer dan 30.000 HOOFDPIJN
medisch specialisten. STIJVE NEK

Tijdelijk hoofdbord
gratis bij een Eastborn
boxspringcombinatie

TEMPUR® Matrassen
en Hoofdkussens
hebben de eigenschap
om rug- en nekproblemen te
verminderen
en te voorkomen.

Hoofdkussens: Actie:
Lattenbodem
Ruim
40 soorten elektrisch
verstelbaar
modellen

Incl. pocketveermatras,
Rug, hoofd, knie
en beenverstelbaar
vanaf

hoofdkussens

€ 399,-

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;

dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte

Maatwerk
in Matrasadvies

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

Droomvlucht Slaapcomfort;

Maatwerk:

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

ECONOLOGISCH DE BESTE ®

Changing the way
the world sleeps.

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

Boxspring Aristo, vlakke uitvoering 160 x 200 cm,
bijvoorbeeld incl. matrassen Solente

van € 2.130,- voor € 1.830,-

€ 399,-*

* vraag naar de voorwaarden

€ 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
draai mechanisme, rug + sta-op hulp + rug
rug + zit verstelbaar
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
CAPELLE
A/D
ROTTER IJSSEL
DAM

's-GRAVELAND
De koffie
staat klaar

CAPELLE
WEST

C.G
.R

oo

2 minuten
na de
Algerabrug

sw

eg
Nwe Tiendweg

C.G

Industrieweg
Verbindingsweg

.R

oo

sw
eg

IN
TE D
TI R US
EN RE 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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Wolter de Waard
huisarts

De pil steekt van wal
In de vorige uitgave van De Oud-Rotterdammer kon u deze zelfde column van dokter
Wolter de Waard al eens lezen. Helaas ontbraken er door technische problemen
diverse zinnen, waardoor de column zwaar verminkt in de krant kwam. Bij deze nogmaals zijn column en ditmaal compleet.

Divertikels
Uitstulpingen van de dikke darm
komen veel voor bij ouderen. Divertikels zijn uitstulpingen van de darmwand, met name van het laatste
deel van de dikke darm.

20 jaar 50+ Vakantieclub

De meest persoonlijke
reisorganisatie van
Rotterdam en omstreken!
De 50+ Vakantieclub is een club voor de wat oudere vakantieganger met
een voorkeur voor stijl, smaak, sfeer en bovenal uitstekende verzorging.
Wie meer wil weten moet maar eens een kijkje nemen in de nieuwe reisgids
voor 2007 van de 50+ Vakantieclub.
Klein, maar wel hèèl jn, is de beste kwalicatie
voor de Rotterdamse 50+ Vakantieclub van Marijke Huijskes. De club werd twintig jaar geleden
opgericht met als doel, meer luxe, betere verzorging, persoonlijke begeleiding en alles inclusief
(behalve uw drankjes). Stelt u prijs op persoonlijke benadering en vindt u extra luxe belangrijk?
Dan zit u goed bij de 50+ Vakantieclub.
Marijke Huijskes begeleidt alle reizen persoonlijk en alle excursies en entree’s zijn bij de
reissom inbegrepen. Evenals de kofe met gebak
onderweg, de lunch, het diner, de overnachtingen
en uw reis- en ongevallen verzekering, zodat u
nooit voor nanciële verrassingen komt te staan!
De leeftijden van de gasten lopen erg uiteen.

Zo is de gemiddelde leeftijd bij een luxe cruise
door Duitsland of Nederland wat hoger dan bij
de busreizen naar o.a. Duitsland, Oostenrijk,
Berlijn, Noorwegen, Luxemburg of Italië. Ook
zijn er mogelijkheden voor mensen die niet zo
ver van huis willen, maar er toch even uit willen.
Hiervoor organiseert de Vakantieclub dagtochten
of een achtdaagse reis in de bossen in Nunspeet.

Sport
“Voor mij is het zelfs na 20 jaar nog een sport
om het iedereen naar de zin te maken”, vertelt
Marijke. “Ik hoor regelmatig; wat zijn uw reizen
duur! Maar dat verandert als ik uitleg dat zij met
een andere reisorganisatie weliswaar goedkoper
op reis kunnen, maar wel voor nanciële verrassingen komen te staan, zoals excursies, diner
en ontbijt in de overnachtinghotels en reis- en
ongevallenverzekering die naast de aangeboden
prijs nog afgesloten moet worden. Bij ons blijft
het bijvoorbeeld niet bij een kopje kofe met
een plak cake, nee, dat zijn altijd twee kopjes
kofe met gebak en elke dag is er een lunch
geregeld. Niet alleen onderweg, maar ook in
de hotels waar we verblijven. Soms horen we
van vaste klanten dat ze een keer een andere
organisatie gekozen hadden, maar vaak kwamen
ze bedrogen uit en waren ze duurder uit dan
wanneer ze met ons waren meegegaan. Als je
bij terugkomst alle kosten optelt, blijkt vaak dat
je elders uiteindelijk meer geld kwijt bent of de
helft van omgeving niet gezien hebt doordat de
excursies te duur waren”, besluit Marijke.

In de dikke darm wordt de ontlasting gevormd
en wordt er vocht aan onttrokken. Het wordt een
vastere massa. De dikke darm moet dan ook veel
werk verrichten om de inhoud richting buitenwereld te transporteren. Gebruikt men veel vezels
in de voeding dan verloopt dit transport soepel.
Gebruikt men een vezelarm dieet, dan wordt het
transport bemoeilijkt. De darm moet dan harder
werken. In de loop der jaren kunnen er dan
zwakke plekken ontstaan tussen de spieren van
de dikke darm, waardoor de darmwand kan gaan
uitpuilen. Dit zijn divertikels.
Veel mensen van boven de zestig hebben divertikels. Klachten hoeven ze niet te geven. Soms
veroorzaken ze buikpijn of obstipatie. Raken ze
echter ontstoken dan kan men er goed ziek van
worden, met klachten van hevige buikpijn, koorts,
diarree, bloed bij de ontlasting en darmverstopping. Bij ontstoken divertikels spreken we van
diverticulitis. De pijn is meestal links in de buik
gelokaliseerd. Is iemand bekend met divertikels
en krijgt hij/zij hevige pijn links in de buik, dan
kan er sprake zijn van diverticulitis. Dit is dan
een reden om iemand met antibiotica te behandelen. Heeft iemand vaak last van deze aanvallen,
zeker als daar koorts bij komt en bloedverlies uit
de anus, dan zijn de vooruitzichten niet gunstig.
De darm kan hierdoor ink beschadigd worden.
Verstopping en vernauwing van de dikke darm
kunnen het gevolg zijn. Operatief ingrijpen is dan
nodig. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom
is vezelrijke voeding zo belangrijk.
Een dame van net zestig kreeg last van buikpijn

en moeite met de stoelgang. Haar baarmoeder
was al jaren geleden operatief verwijderd. Met
een dikke darmfoto werden divertikels vastgesteld. De klachten waren vrij hevig en een verandering van de stoelgang kan ook een teken van
darmkanker zijn. Om dit uit te sluiten moest er
een scopie van de dikke darm gedaan worden. Bij
dit onderzoek kijkt de specialist door een kijker
die door de dikke darm wordt geschoven. Tevens
kunnen er dan biopsieën voor weefselonderzoek
worden genomen. Gelukkig bleken er naast de
divertikels geen andere ziekten van de dikke darm
te bestaan. Ze kreeg medicijnen en het advies
vezelrijke voeding te gebruiken. De klachten
namen af, doch een paar jaar later kreeg ze last
van vaginaal bloedverlies, terwijl ze al jaren in
de overgang was en bovendien geen baarmoeder
meer had. De gynaecoloog keek haar goed na
met een kolposcoop. Hiermee kan het slijmvlies
van de vagina onder vergroting worden bekeken.
Afwijkingen werden niet gevonden. Niet lang
daarna echter kreeg ze last van pijnloos bloedverlies bij het plassen. Een goede reden om haar eens
naar de uroloog te verwijzen. Evenmin werden
er aan de urinewegen afwijkingen gevonden.
De uroloog adviseerde wel oefeningen voor de
zwakke bekkenbodem.
Maanden later kwam ze op het spreekuur met hevige buikpijn. Diverticulitis. Na een behandeling
met antibiotica kwam het allemaal weer goed.
Helaas niet voor lang. Samen met haar man kwam
ze terug op het spreekuur met een lastig probleem.
Ze verloor ontlasting uit de vagina. Daarmee
werd er veel duidelijk: er was een rectovaginale
stel ontstaan. Een verbinding tussen het laatste
deel van de dikke darm en de vagina. Na een
operatie, waarbij een stuk darm met divertikels
werd verwijderd, kwam ze uiteindelijk van haar
klachten af.

Militaire modelbouw en
documentaire
Dresden bij OVM
Modelbouwvereniging Twenot is gespecialiseerd in militaire modelbouw rond
de Tweede Wereldoorlog. Op zaterdag 28
april verzorgen leden demonstraties en
verstrekken ze tips over hun hobby. De
bijeenkomst is van 12.00 tot 16.00 uur in
het OorlogsVerzetsMuseum (OVM) Rotterdam. Op 23 juni brengt Twenot nogmaals
een bezoek.
Op zondag 29 april en woensdag 2 mei wordt de
documentaire ‘Das drama von Dresden’ vertoond.
De Nederlands gesproken en zestig minuten
durende lm toont de verwoesting van Dresden
op 13 en 14 februari 1945 door twaalfhonderd
Britse en Amerikaanse bommenwerpers. Minstens

125.000 mensen stierven in de vuurzee. Een groot
deel van hen was vluchteling.
Een tweede golf bommen trof de stad toen de
hulpverlening in volle gang was. Tienduizenden
burgers stikten in de vuurzee die hun de adem
benam. Het was het afgrijselijkste moment van de
bommenoorlog tegen Duitsland. Aanvang 14.00
uur.
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam is
gevestigd aan de Veerlaan 82/92 in RotterdamKatendrecht en is geopend 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
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Mode voor
ieder moment!
VIERAMBACHTSSTRAAT 118  3023 AT ROTTERDAM  T 010 - 4770240  F 010 - 4768673

bens
bens
bens

Mode in maat 36-50
Vermaakservice!

Van Solex naar electrische fiets
Wij verkopen electrische fietsen van o.a. Gazelle, Sparta en Giant en helpen
u graag met het maken van uw keuze welke fiets het beste bij uw wensen past.

Onze unieke service:
U wordt gratis opgehaald en
thuisgebracht na telefonische
afspraak!

Bel 010-4653233

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag

9:00 - 18:00
9:00 - 16:00

Bergselaan 285D, Rotterdam
www.bensmode.nl - T. 010-4653233

www.cvdberg-fietsen.nl - www.biketotaal.nl

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

PLUIMVEEBEDRIJF

DIJKSHOORN
DAGELIJKS VERSE GRAANEIEREN
OOK KIP EN KIPPRODUCTEN
WOLLEFOPPENWEG 101,
2761 DL OUD VERLAAT (GEM. ZEVENHUIZEN)
TELEFOON 010 - 455 05 57

OO
AD

GMED I S C

VIE

VERHUIZEN?

S C ENT

Wij begeleiden en regelen
alle zaken rondom uw verhuizing
Geregeld

Vanaf heden inschrijven
nieuwe patiënten.

H

Dr. D.T.T. Tjia
Oogarts
Voor lezers van de Oud Rotterdammer

M
RU

Gratis CBR Keuring

Zuidpein Hoog 457
Winkel nr. 13

Algemene afspraaklijn:

Ve r h u i z e n

010 – 481 41 11

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

UWZ

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

Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

Rotterdam

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

Uitvaartverzorging

Wim Zwijnenburg

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG
föhnen,wassen

& watergolven

STUDENTENDAG

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

PERMANENTDAG

10%
KORTING

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

op deze dagen

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden 010 24 29 812

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

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

DONDERDAG
KLEURINGSDAG

op deze dagen
Adressen:
Rododendronplein 9, 3053 ES Rotterdam, tel. 010-4180414
Binnenhof 19 te Ommoord, tel. 010-4187246

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

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

Metamorfose - massage
Geeft diepe ontspanning van binnenuit.
Behandeling op voeten, handen en hoofd.
Bij voorkeur alleen vrouwen.

Massagesalon PAPILIO Tel: 010-4826086

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak

10%
KORTING

Lunchroom “De Vier Seizoenen”
De Lugt 15
3043 CJ Rotterdam
U kunt bij ons terecht voor uw:
Kopje koffie of thee, Lunch. High tea,
Koffietafel en al uw andere bijeenkomsten.
Salades en Hapjes (ook voor thuis)
Telefoon: 010-4152782, mobiel 06-53389018

Openhaarden & Kachelcentrum

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

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam
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Menig Rotterdammer kent brommobielcentrum Both
Garage L. Both begon in 2001 als dealer van Microcar
brommobielen en is daarmee een van de oudere brommobielcentra in de omgeving van Rotterdam.
De familie Both begon het bedrijf
in 1968. Aanvankelijk voor
landbouwmachines, maar al snel
werden de personenauto’s steeds
belangrijker. Die eerste tijd herinnert Leen Both zich nog goed. “Alles ging veel rustiger. Al was het

bijvoorbeeld tijdens de hooibouw
vaak hectisch, als de messen op de
maaibalken geslepen moesten worden of de tanden op de schudders
soms afbraken. Van die hectiek is
niets meer over. De landbouwtrekker en de personenauto konden

- Hoe het allemaal begon in 1968 -

niet meer samen. Wij hebben toen
voor de personenauto’s gekozen.
In 1978 zijn de bedrijfsgebouwen vernieuwd en in 1986 werd
de showroom uitgebreid. Sinds
2001 hebben wij hier de grootste
collectie brommobielen van groot
Rotterdam.”
Op maat
Samen met de klant inventariseren
de heren Both de behoeftes van de
klant. Aan de hand daarvan wordt
gekeken welke brommobiel bij de
klant past. Een oplossing op maat
dus. “In onze showroom hebben
we een uitgekiende collectie brommobielen, maar we kunnen ook
modellen leveren die we niet op
voorraad hebben, al komt dat niet
vaak voor”, volgens de heer Both.
“Wij zijn een modern bedrijf
met oude wortels”, vervolgt hij.
“We kiezen er bewust voor in
de Krimpenerwaard gevestigd te

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

De Zaagmolenstraat
De Zaagmolenstraat loopt
als een rode draad door
mijn leven. Ik ben geboren
in de Jacob Catsstraat
(1937) en heb gewoond
in de Zaagmolenstraat op
no 5, Zwaanshals hoek
Zaagmolendrift boven Café
Werner op de eerste verdieping, in de Agniesestraat
en daarna aan de Ramlehweg in Kralingen.
Mijn familie zat in de Zaagmolenstraat. De rma Hoenderop was
van mijn ooms, Jan, Theun, Tinus
en Wim. Oom Hennie was geen
rmant en had een schoenmakerij
op de hoek Tochtstraat/Stolkstraat,
vlakbij wagenmakerij Tibout,
waar ik ooit een wagenwiel voor
7,50 gulden kocht dat nu nog in
onze kamer hangt. Hoenderop was
groothandel voor de boekhandel
en uitgeverij van ansichtkaarten,
ze deden tijdschriftdistributie en
waren agentschap van de AVRO
en het Rotterdamsch Nieuwsblad.
Het gebouw was veel te klein en
daarom hadden ze in het hele oude
Noorden pakhuizen; Tochtstraat,
Wilgenstraat, Vletstraat en de kelder van zeilmakerij Den Dulk. Je
sjouwde je een bult als je uit al die
pakhuizen spullen moest halen.
Lol
Oom Jan was de drijfveer van
de groothandel en de grote baas,
Theun verzorgde de bezorging per
bestelwagen. Oom Tinus runde
de tijdschriften en AVRO en Oom
Wim het Nieuwsblad. Ik werkte
omstreeks 1950 bij oom Jan in de

- Garagebedrijf anno 2007 -

blijven. Net buiten de hectiek van
de stad, in de mooie polder, maar
toch slechts vijftien minuten van
Rotterdam. En is de afstand voor
de klant toch onoverbrugbaar, dan
gaan we naar de klant toe! Voor
onderhoud en reparaties hebben wij
een haal- en brengservice en zelfs
een mobiele reparatiedienst.”

Op 28 april geeft Brommobielcentrum Both een grote brommobielshow bij de Keizershof aan
de Martin Luther Kingweg 7 in
Rotterdam Ommoord.

GOVM en Historisch
Museum wellicht
samen aan Hoogstraat
Het Historisch Museum Rotterdam (HMR) en het OorlogsVerzetsMuseum (OVM) Rotterdam gaan wellicht al
binnen vier jaar samenwonen in een nieuw pand aan de
Hoogstraat. Vestiging boven de nog af te bouwen parkeergarage (de blunderput) in het Museumpark naast
Boijmans-Van Beuningen is van de baan. Cultuurwethouder Orhan Kaya wil vaart achter het nieuwe museum en de opening nog in deze zittingsperiode van het
college van B en W realiseren.

- Personeel van de Fa. Hoenderop -

groothandel. Rond 1960 ging ik
over naar de tijdschriftendistributie
in Rotterdam-West en Schiedam.
Bij Ome Jan was een jne tijd.
Een van mijn directe collega’s was
Wim Timmermans. Tussen werktijd
door wipten we soms stiekem
binnen bij kapper Cornelisse in de
Zaagmolenstraat. In die tijd kon
dat allemaal. Met de vertegenwoordigers Joris Vonk en Piet Klein
hadden we altijd lol. ‘s Maandags
om 3 uur ‘s morgens haalden we
het blad Sport en Sportwereld op
aan de achterkant van het station bij
de Provenierssingel en brachten dat
bij de verkooppunten. Op de route
had ik een paar rustpunten. Bij een
café op de Nieuwe Binnenweg t/o
Sigarenhandel van Beek (die voor
mij Feyenoordtickets bewaarde)
dronk ik vaak kofe, evenals in
souvenirzaak Van Veen op de
Kruiskade. Bij boekhandel Kanters
in de Josephstraat nam ik altijd
Anke in de maling die daar werkte.
Wat zou er van haar geworden zijn?

Bep) in de Middellandstraat. Bij
hem kocht ik ooit kleine lederen
bokshandschoentjes en die hangen
nóg als mascotte in mijn auto. Bij
mijnheer De Jong van de Vulpenhoek kreeg ik ook steevast een
bakkie leut.
In 1970 nam ik een boekwinkel
over in de Willem Buytewechstraat, maar tussen de Pieter de
Hooghbrug en Leuvehavenbrug zat
je als winkelier niet zo gunstig. Na
diverse probeersels is het uiteindelijk een hondenkapsalon geworden.
In 1978 verhuisden we naar België
waar ik de hondensalon voortzette
en nu nog knip.
Na mijn marinetijd werkte ik bij
Jan van der Reyden, weer in de
Zaagmolenstraat. Ik kwam van de
ambachtsschool aan de Tamboerstraat als machinebankwerker, dus
dit was meer in de richting van
mijn opleiding. Wie kent ome Jan
van der Reyden niet? Ook dat
waren leuke jaren aan de benzinepomp.

Praatje
We maakten vaak een praatje
bij Piet van Klaveren (broer van

hbalje@skynet.be

OVM-directeur Johan van der
Hoeven zegt blij te zijn met de
voortvarende wethouder, maar
deelt zijn optimistische prognose
vooralsnog niet. “Ik ben al erg blij
als de eerste paal in de grond gaat
voordat we toe zijn aan het kiezen
van een nieuwe gemeenteraad.”
Het museum moet komen op de
plek waar nu tegenover Bram
Ladage het voormalige pand van
Galeries Modernes staat. Op de
begane grond zijn nu nog winkels,
maar de bovenetages staan al leeg.
Van der Hoeven en zijn team staan
dit jaar voor nog een zware taak

vanwege een gedwongen verhuizing van het OVM naar een ruimte
onder de Pieter de Hoochbrug.
Het huidige onderkomen moet
plaatsmaken voor woningnieuwbouw. In september zou de nieuwe
vestiging al open moeten zijn, maar
die streefdatum wordt niet gehaald.
Dat heeft weer te maken met een
subsidieaanvraag bij het Europees
Sociaal Fonds. De programmering
van het museum blijft voorlopig
gewoon doorlopen. Vorig jaar
kwamen 5200 bezoekers over de
drempel. Driehonderd van hen zijn
donateur of begunstiger.
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Voor de school
In 1922 werd dit boekje ‘VOOR DE SCHOOL’ uitgegeven. Er
is nu een herdruk in de oorspronkelijke stijl en spelling.

- In het ruim van de Helvetia, hier voor de kade van Hochveld in Duitsland, vervoerden Wout Schouwstra en zijn vader ruim
honderd uitgemergelde Rotterdamse kinderen naar gastgezinnen in Groningen. Foto W. Schouwstra -

Wout Schouwstra zoekt oorlogskinderen die hij in scheepsruim
naar Groningen bracht
Ruim zestig jaar loopt de Rotterdamse schipper Wout
Schouwstra met de vraag wat er geworden is van de ruim
honderd uitgemergelde kinderen die hij in de hongerwinter
van 1944 met zijn vader van Rotterdam naar gastgezinnen in Groningen voer. Hij hoopt antwoorden te vinden bij
lezers van De Oud-Rotterdammer.
“Destijds was ik veertien jaar en ik
voer mee op de 350 ton metende
Helvetia van mijn vader. Naarmate
de Tweede Wereldoorlog vorderde,
werd het varen steeds onoverzichtelijker en ook problematisch.
Ons schip werd door de Duitsers
gevorderd en wij kregen een woning
toegewezen in de Watergeusstraat.
Dat was een moeilijke periode: we
waren we ons schip kwijt en beroofd
van onze bron van inkomsten.
Gelukkig was vader de Duitse taal
goed machtig en daardoor kreeg hij
na veel overleg een vergunning om
te varen voor de voedselvoorziening.
Opgelucht verlieten we het huis en
monsterden aan op onze eigen Helvetia. We voeren voornamelijk met
groenten van onder andere Medemblik via Amsterdam naar Rotterdam.
Onderweg gaf dat de nodige problemen, want iedereen had honger
en probeerde aan boord te komen.
Onze intentie om voedselzoekers te
verjagen was niet werkelijk groot.
Waardevol
Uiteindelijk losten we de overgebleven lading bij de Centrale Suiker
Maatschappij in de Coolhaven. Met
handkarren en paard en wagen werd
het opgehaald, maar of het voedsel
ook op de bestemde plek is aangekomen, waag ik te betwijfelen. Diverse
van die reizen hebben we gemaakt
en toen kwam in februari 1945 de
opdracht om uitgemergelde kinderen
van de hongerende Rotterdamse
bevolking te varen naar pleegoudergezinnen in de noordelijke provincies. Zij waren de meest waardevolle
lading die we ooit hebben vervoerd.
In allerijl werden in het 28 meter
lange ruim 130 vakken van 60 bij

160 centimeter getimmerd. Die
werden gevuld met stro en zo kreeg
ieder kind een stukje privé. Moeders
kwamen hun kinderen brengen. Het
waren hartverscheurende taferelen.
Hun vaders waren veelal bij razzia’s
opgepakt of durfden zich niet meer
te vertonen.
Gezien de omstandigheden was de
verzorging aan boord dik in orde. Er
was voldoende eten en ook kookpotten voor de bereiding. Toiletten
en medicijnen waren eveneens aan
boord gebracht. De kinderen werden
begeleid door vier mensen, waarvan
ik me drie namen herinner: mevrouw De Wilde, de heer Van Boxtel
en broeder Kaptein.
Tranen
We vertrokken met twee schepen
die, door gebrek aan olie, werden
getrokken door sleepboot Gouda van
Piet Smit jr. Bij Amsterdam pikten
nog eens drie schepen aan met
dezelfde lading en ging de reis over
het IJsselmeer naar Lemmer. De
kinderen waren opvallend rustig en
er vloeiden in stilte veel tranen. Ze
zochten steun bij elkaar. Er was een
tweeling die de hele reis elkaars han-

den heeft vastgehouden. Halverwege
het IJsselmeer kwam in de roetdonkere nacht een gevechtsvliegtuig
over ons heen met de volle schijnwerper op ons gericht. Een afschuwelijke ervaring en we vreesden het
ergste. Snel maakten we de luiken
dicht om een eventuele kogelregen
enigszins te kunnen afweren. Het
toestel kwam in een grote boog terug
en vloog in de lengterichting op ons
aan. Toen zagen we tot onze enorme
opluchting dat het een Canadees
toestel was. Onze gebeden waren
verhoord.
Veilig
Veilig bereikten we Lemmer waar
artsen van een ziekenhuis uit Heerenveen gereed stonden. Veel van de
kinderen waren er beroerd aan toe.
Eén jongetje was onderweg overleden. Het duurde nog een week voordat we vanuit Lemmer naar onze
eindbestemming, de Noorderhaven
in Groningen, konden doorvaren.
Daar gingen de laatste kinderen van
boord, waar ze twee weken waren
geweest.”
Wout Schouwstra tot slot: “Het blijft
me bezighouden wat er van die kinderen geworden is, bij wie ze terecht
zijn gekomen en vooral hoe ze de
reis met ons hebben ervaren. Ik hoop
op reacties op mijn huisadres Koopvaardijhof 82, 3071 PK Rotterdam
of via 010-2142650.”

Het boekje bevat historische gebeurtenissen betreffende Koning Willem
I, De Watergeuzen, De slavenhandel
enz. Tevens verschillende gedichten zoals het onderstaande en de
originele illustraties. Dit moét u echt
aanschaffen voor uzelf en om aan uw
kinderen en kleinkinderen te laten
zien.
11. JAN JANSZEN
Eer brengt een arme vader met
vreugd zes kinderen groot,
Dan dat zes rijke kinderen hem
koestren in den nood.
Jan Janszen had gehamerd, gezaagd,
geboord, geschaafd,
Bij dag en nacht gezorgd, gezweet,
geploegd, gezwoegd, geslaafd;
Zijn wijfjen wist van sparen en
zuinig overleg ;
Zoo brachten zij zes kindren groot,
en legden nog wat weg.
De zonen kregen vrouwen, de dochtren kregen mans ;
Geen vader was gelukkiger of rijker
dan Jan Jansz.

Jan Janszens haar werd grijzer, maar
dit was niemendal !
Maar hij verloor zijn brave vrouw
dat was een treurgeval ;
Maar hij verloor zijn wijfjen, dat was
een bitter kruis ;
Daar zat hij oud en eenzaam neerin ‘t
uitgestorven huis.
Daar zat hij, oud en eenzaam, te suffen bij den haard ;
En menig, menig dikke traan rolde in
zijn grijzen baard.
Daar zat hij, oud en eenzaam, en
sloeg zich voor den kop :
“Och, dat hij maar wat jonger waar’,
hij nam het werk weer op !”…..
Wilt u lezen hoe het verder gaat en
bent u nieuwsgierig naar de andere
verhalen uit dit boek, dan is nu de
mogelijkheid om het aan te schaffen
voor een extra ‘De Oud-Rotterdammer’ lezersprijs van € 8,75 (incl.
verzendkosten)
Te bestellen bij:
Calbona, tel. 010-4222747

Trees heeft
een Canadees
Het succesnummer ‘Trees heeft een Canadees’ werd kort
na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog op een afche aangeprezen.
Het nummer van Lou de Groot,
gezongen door Albert de Booij op
een arrangement van Willem Ciere,
wordt nog vaak gezongen door
ouderen als ze bijvoorbeeld een
verjaardag of bruiloft vieren. Het
was destijds een grote hit. Op 25 mei
1946 vierde Albert de Booij in de
Rivièrahal zijn 25-jarig jubileum als
cabaretartiest. Vijftien jaar later werd
hij op 1 maart 1961 in zalencentrum
Palace aan de Zomerhofstraat gehuldigd voor zijn 40-jarig jubileum.
Albert de Booy is 73 jaar geworden.
De Rotterdamse zanger overleed op
2 mei 1971.

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

● U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90

p/jaar
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“Ik vermaak mij prima
met De Stromen
Comfortkaart”
Met De Stromen Comfortkaart, hoeven mijn kinderen niet bang te zijn,
dat ik thuis zit te verpieteren. Aan die kaart heb ik namelijk al heel wat
plezier beleefd. Zo krijg ik aantrekkelijke kortingen op aankoopprijzen van
handige producten of toegangsprijzen voor theatervoorstellingen.
Maar ook kan ik bijvoorbeeld met De Stromen Comfortkaart profiteren van
kortingen bij de sportschool, de kapper aan huis, de opticien en meer…
Als lid van De Stromen heb ik ook één aanspreekpunt voor de vele diensten
van De Stromen waarop ik kan terugvallen, als dat nodig mocht zijn.
Met De Stromen gaat het dus prima thuis.

Welkom op de Theatermiddagen van De Stromen
Voor wie ook kennis wil maken met De Stromen en de voordelen van De Stromen Comfortkaart, organiseert De Stromen een
aantal theatermiddagen voor 55 plussers. De programmering is verrassend, de uitvoering professioneel en de toegang is gratis.

Dinsdag Buurttheater De Larenkamp, Zuidwijk – Slinge 303

in de buurt.
Op loopafstand

22
mei

RONDJE EUROPA

Een muzikale rondrit door Europa met
herkenbare liedjes en evergreens.

Donderdag Bibliotheektheater, Centrum – Hoogstraat 110

24
mei

ODE AAN ANNIE MG SCHMIDT

Een leven lang liedjes en anekdotes van de onvergetelijke schrijfster die de harten stal van alle Nederlanders.

Dinsdag Zuidpleintheater – Zuidplein 60-64
Zingend door
Europa
met Joke en Jea
n

29
mei

ODE AAN ANNIE MG SCHMIDT
Ook “op Zuid” genieten van de onuitputtelijke
creativiteit en levensblijheid van Annie MG

Dinsdag Buurttheater De Tamboer,

5

k.
natuurlij
eezingen
… En m

juni

Oud Crooswijk – Pijperstraat 37

DUO YOU NAME IT
Een muzikaal feest! Geen genre blijft ongespeeld.
Meezingen en dansen mag.

Word ook lid van De Stromen en ontvang
De Stromen Comfortkaart gratis!

Donderdag Buurttheater Het Peil,

14
juni

Lage Land – Marius Bolkplein 7

RONDJE EUROPA
Het duo Joke en Jean zingen u mee door Europa

Alle middagvoorstellingen beginnen om 14.00 uur en eindigen
om 16.00 uur. U bent al welkom vanaf 13.30 uur.

Donderdag Én een bijzonder avondprogramma: Buurttheater

7
juni

De Molshoop, Ommoord Sigrid Undsetweg 300

DE STROMEN PUBQUIZ:
Aanvang 20.00 uur – Einde 22.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur

Een heerlijk spel-spektakel boordevol herinneringen voor een
avond vol plezier.

Wanneer u ook een voorstelling wilt bijwonen
raden we u aan tijdig te reserveren.
U kunt daarvoor bellen met Zorglijn Rotterdam:
0900 20 60 660

Ja, ik word lid van De Stromen en ontvang
De Stromen Comfortkaart (t.w.v. 5 9,95) gratis.
Naam:................................................................Voorletters....................M/V

Wanneer u ook wilt profiteren van de voordelen van De Stromen
Comfortkaart en op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten
van De Stromen dan kunt u de coupon opsturen.
U kunt ook bellen met Zorglijn Rotterdam:
0900 20 60 660 (5ct.p/m) of ga naar www.primathuis.nl

Straat:..................................................................Huisnummer:........................
Postcode:................................Woonplaats:........................................................
Telefoon:..................................E-mail:................................................................
Geboortedatum:.............................................................................................

Ik wil graag een extra gratis De Stromen Comfortkaart voor mijn partner.
Naam:................................................................Voorletters....................M/V
Geboortedatum:.............................................................................................

Handtekening:....................................................................................

Altijd in de buurt

U kunt deze coupon ingevuld opsturen in een enveloppe
zonder postzegel naar: De Stromen Comfortkaart,
Antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam.

Altijd in de buurt

✄

Plaats:.................................................................Datum:................................
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Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV
Nieuwe voorjaarscollectie
Onze nieuwe
voorjaarscollectie is binnen!
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

Zonnig, modieus
e n

b e t a a l b a a r

in de maten

38 t/m 52
Kortom een
bezoek in onze
winkel aan de
Spinozaweg is de
moeite waard!

Kom langs of vraag een offerte aan
Waar krijgt u momenteel nog een vakkundig advies?
Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

Modecentrum de Jonge
Spinozaweg 301 - 3076 EP Rotterdam
Tel. 010 - 4192888
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
4IPXSPPNHFPQFOE
NBUN[BVVSrWSJKEBHLPPQBWPOE

010 - 450 93 05

4MPUQMFJOCapelle

a/d IJssel

010 - 412 72 46

+POLFS'SBOTTUSBBURotterdam

7><9:6AH7>?C>HH6CGDII:G96BIDI
Ï'#*%%KDDG9::ADEC>HH6CM"IG6>A

TOT % 2.500
VOORDEEL

NU KOPEN
=
NU RIJDEN

X-TRAIL
VANAF
% 27.400

BIG DEALS bij de Nissan dealer! De Nissan X-TRAIL is tijdelijk
completer dan ooit. Dankzij de nieuwe Columbia uitvoering. Die heeft
standaard o.a. volautomatische airco, leren stuurwiel en versnellingspook, radio/CD speler met stuurbediening, 16” lichtmetalen velgen
en op alle diesels zit een roetﬁlter. Kortom, met de X-TRAIL Columbia bent u uitgerust voor elk avontuur.

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

SHIFT_to one
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Klankstudio Peekel aan
de Mathenesserlaan

Een studio voor
de gewone man
Als zogeheten Muzikale Voddenman van Radio Rijnmond maak
je nog eens wat mee. Geregeld zit ik te wroeten tussen de oude
grammofoonplaten van luisteraars en oud-artiesten, me een
weg banend door dozen en tassen vol LP’s, singles en 78-toerenplaten die allemaal toch niet meer worden gedraaid. En dat
in de hoop Iets Bijzonders tegen te komen. Nu en dan gebeurt
dat ook.
In de loop der jaren ben ik herhaaldelijk gestuit op 78-toerenplaten met
privé-opnamen, gemaakt bij Klankstudio
Peekel aan de Mathenesserlaan 392 in
Rotterdam. Die studio heeft voor mij
gaandeweg een bijna magische klank
gekregen. Een studio in Rotterdam waar
particulieren al vanaf de jaren dertig
terecht konden om zelf een plaatje op te
nemen. Een studio voor de gewone man.
Wat zou daar allemaal zijn opgenomen?
Wat zou daarvan bewaard zijn gebleven?
En wie dreef die klankstudio?
Vorig jaar ben ik in contact gekomen met
de familie Peekel, en dankzij bezoekjes
aan diverse familieleden heb ik inmiddels een aardig beeld van het bedrijf en
wat het zoal heeft gedaan.
Gloeilampen
Klankstudio Peekel is in 1934 begonnen
door de broers Michel (1914) en, in wat
sterkere mate, Christiaan (1916-1981)
Peekel, in de wandeling Chel en Krik
genoemd. De studio kwam vooral voort
uit hun liefde voor techniek. Ze hebben
veel apparatuur zelf gebouwd en zijn
altijd bezig gebleven met technische verbeteringen. De muziek die ze opnamen
was bijna bijzaak.
Het begon voor de jongens allemaal met
hun oom Chris in de Van Lennepstraat
die begin jaren dertig al een grammofoon had waarmee je op zinken platen
geluid kon opnemen. Vooral Krik was
erdoor gefascineerd. De jongens sloegen
aan het experimenteren.
In 1933 openden hun ouders aan de
Mathenesserlaan 392 met een bedrijfskapitaal van slechts 800 gulden een
elektriciteitswinkel, de rma Peekel, die
vooral deed in gloeilampen, lampenkappen en kleine reparaties. Het gezin
woonde achter de zaak. Veel werd er

niet verdiend in de crisisjaren en omdat
het opnemen van grammofoonplaten
misschien wat zou opleveren, stelde pa
Peekel zijn zoons wat geld beschikbaar
voor het aanschaffen van amateurspulletjes om geluid vast te leggen.
Bij de jaarwisseling 1933-1934 was
Krik zover dat hij het samenzijn van de
familie kon opnemen. De plaat daarvan
is bewaard gebleven. Een Rotterdamse
familie die oudejaarsavond 1933 viert.
Bijzonder.
Op 1 augustus 1934 werd de eerste plaat
voor een klant gemaakt. In de rest van
dat jaar volgden nog 85 platen, en in
de jaren daarna waren het er steeds niet
meer dan twee, drie per week, vooral
voor particulieren, zoals kinderen die op
zangles zaten of een instrument leerden
bespelen. Zo schijnt Elly Ameling in haar
jonge jaren bij Peekel een plaat te hebben
opgenomen. Verder waren er gesproken
brieven en zangkoren. En doordat er nog
geen handelsplaten waren met geluiden
voor toneeluitvoeringen – denk aan:
regen, onweer, werkplaatsgezaag – heeft
Klankstudio Peekel op bestelling ook
platen geleverd met geluidseffecten.
Bombardement
Alle opnamen werden gemaakt in wat
ooit de huiskamer van de familie was,
aan de achterkant van het pand. In 1936
werd in een schuurtje in de tuin een soort
controlekamer ingericht, die werd aangeduid als ‘de cabine’, maar ook daarmee
bleef het een beetje een houtje-touwtje
studio.
Voordat een opname startte, moest de
winkelbel worden uitgezet en de telefoon
van de haak gehaald, en het is voorgekomen dat de jongens aan werklui op straat
moesten vragen even te pauzeren, anders
zouden hun geluiden te veel storen in de

- De winkel van Peekel aan de Mathenesserlaan 392, begin jaren zestig. -

- Michel (‘Chel’) Peekel voor de microfoon in Klankstudio Peeke -

‘studio’.
Naar verluidt is op die manier ook
het geluid van het bombardement op
Rotterdam vastgelegd. In de studio was
een opname gaande. Die werd verstoord
door het gebulder van buiten. Daarna
duurde het nog een seconde of twintig à
dertig voordat de apparatuur was uitgezet
en iedereen een veilig heenkomen had
gezocht. In de tussentijd moet het inslaan
van bommen zijn vastgelegd. De plaat waarop
dit staat is in bezit
van Krik’s
zoon Han
Peekel, die
een zekere
bekend-

nooit meer dan tien procent van de winst
van de zaak betekend.
Krik was zich vanaf ongeveer 1946
vooral gaan bezighouden met het produceren en importeren van meetapparatuur.
Het bedrijf dat hij is begonnen bestaat
nog steeds: Peekel Instruments. Het zit in
de Spaanse Polder.
Chel heeft de winkel overgenomen, waar
in later jaren vooral hoorapparaten werden verkocht. In 1963 sloot
hij de boel en ging
hij werken in het
bedrijf van
zijn broer.
Afgelopen
jaar heb
ik Chel

De controlekamer van Klankstudio Peekel -

heid heeft gekregen door het maken en
presenteren van radio- en televisieprogramma’s, waaronder het tekenlm- en
stripprogramma Wordt Vervolgd. Han
moet nog zoeken in zijn persoonlijk
archief naar de plaat van het bombardement. Als ie boven water komt, is dat
voor Rotterdam tamelijk groot nieuws.
Hoorapparaten
De activiteiten van Klankstudio Peekel
zijn met meer en minder succes doorgegaan tot begin jaren zestig. In de jaren
vijftig kwam de bandrecorder op, mensen
konden nu zelf thuis opnamen maken en
Peekel heeft nog wel wat klandizie gehad
aan mensen die een eigen bandopname
als plaatje wilden hebben - dat toont toch
wat beter: een eigen plaatje - maar het
liep af. Wat ook weer geen ramp was,
want het opnemen van platen had toch al

(toen 91) opgezocht in het bejaardenhuis in Ameide waar hij woont, en bij
die gelegenheid vertelde hij me dat
de klankstudio in het algemeen geen
kopieën achterhield van de platen die
werden opgenomen (met uitzondering
van bijzonder materiaal van mensen als
Louis Davids en Daan Hooykaas). De
klant kreeg zijn plaat mee en dat was dat.
Er konden, met wat kwaliteitsverlies,
wel kopieën worden gemaakt, maar dat
gebeurde ook weer voor de klant, voor de
verkoop, bijvoorbeeld voor leden van een
koor dat was opgenomen.
De jongens Peekel bewaarden zelf vooral
opnamen die in eigen huiselijke kring
waren gemaakt, en proefstukjes, stukjes
om bijvoorbeeld het opnameniveau te
testen. De rest, al die platen die particulieren hebben opgenomen, moet zich
onder oudere Rotterdammers bevinden,

voor zover de platen niet zijn gebroken
en weggegooid.
Documentaire
Hoeveel platen zouden er in de Klankstudio Peekel zijn gemaakt? Laten we
de ruimste schatting nemen: gedurende
29 jaar drie platen per week, dat maakt
ruim 4500 verschillende Peekel-platen.
Het zullen er ongetwijfeld minder zijn
geweest. Maar er zijn natuurlijk ook
platen gekopieerd.
En hoeveel van die kwetsbare schijven
zouden er nog niet ten prooi zijn gevallen aan breuk en kraakwagen? Moeilijk
te zeggen, maar ik vermoed dat het toch
wel in de honderden loopt. Ik ben zelf
in de afgelopen zes jaar of zo tussen de
‘muzikale vodden’ platen tegengekomen
van het politiek cabaret De Knijpkat,
duo de Soundmixers, kunstuiter Johnny
Nelson, de jazzband Franc’s Rhythm, de
hawaiiangezelschappen De Hollandia’s
en de Mauna Loa’s, zanger André Ede,
De Spelbrekers en het dames-duo De
Treurwilgen. Allemaal leuk materiaal
van amateurs en beginnende beroepsmuzikanten. En er zal dus nog wel veel
meer zijn.
Lezers van deze krant die nog zo’n oude
Peekelplaat thuis hebben, of die weten
van opnamen in de familie: laat even iets
horen, ik verneem graag de ervaringen
in de studio en ik zet zo’n oude plaat met
alle plezier op cd.
En als u zich afvraagt hoe oud de plaat is
die u in huis heeft: ook als er geen datum
op staat en als er geen uitvoerenden meer
zijn die erover kunnen vertellen, is een
Peekel-plaat toch min of meer te dateren.
In de eerste jaren gebruikte Peekel roze
labels, eerst zonder en later met stroboscoop-rand, in de jaren vijftig kwamen de
rode labels, en op het laatst, eind jaren
vijftig en misschien begin zestig, waren
de labels blauw.
Als bij u een lichtje gaat branden, kijk
eens in de kast of in uw herinnering en
laat wat horen. Het is de bedoeling om
op Radio en TV Rijnmond, en in een documentaire elders, aandacht te besteden
aan de geschiedenis van Klankstudio
Peekel, de Rotterdamse geluidsstudio
voor de gewone man.
Roland Vonk, Radio Rijnmond
Roland.vonk@rijnmond.nl
010-4653517
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Maritieme historie verrijkt met drie boeken over

Michiel Adriaenszoon de Ruyter
Admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1676) was bejubeld en geacht door vriend en
vijand. Binnen de landsgrenzen was hij bemind en daarbuiten gevreesd. Meerdere keren is hij
door buitenlandse regeringsleiders onderscheiden en in de adelstand verheven. De Ruyter was
de grootste vlootvoogd aller tijden.
De Ruyter had ook een belangrijke
band met Rotterdam. Niet voor niets
zijn maar liefst drie straten naar hem
vernoemd: De Ruyterstraat op het
Noordereiland (vernoemd 15 september
1880), Admiraal De Ruyterweg in de
Goudsebuurt (vernoemd 10 januari 1947) en ook een De Ruyterstraat
(vernoemd 6 september 1916) in de op 1
januari 1914 door Rotterdam geannexeerde buitenwijk Hoek van Holland.
Vanwege zijn vierhonderdste geboortedag zijn drie boeken verschenen:
allemaal met een andere invalshoek en

inhoud en de een nog fraaier en meer
gedocumenteerd dan de ander. Stuk
voor stuk zijn het aanwinsten voor
de boekenkast van liefhebbers van de
maritieme historie.
Dapper zeeman
De Ruyter was een zeeheld die hield
van de grilligheid van de zee, het leven
aan boord, de geur van geteerd touw en
het klapperen van de zeilen. Hij wordt
gekarakteriseerd als een man zonder
angst of twijfel en met een uitzonderlijk
strategisch en tactisch inzicht. Ook

De Rotterdamse zeesleperkapitein Teunis de Vet (midden, 1893-1957) ontving één van de 202
De Ruytermedailles. Hij was kapitein van de Zwarte Zee en heeft ook enige tijd op de Hudson
gevaren, die nu als museumschip ligt aangemeerd in Maassluis. Foto uitgeverij Aprilis

www.deoudrotterdammer.nl
Virtuele boek/cd-winkel voor Oud Rotterdammers
BESTELBON
❏ CoxColumns
❏ Bruggen in Oud Rotterdam
❏ 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

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

❏ Opgegaan in Lucht
(Herinneringen aan jazz in Rotterdam)

❏ Obers per uur

21,50
14,95

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

als een dapper zeeman, die zijn vijand
vol vertrouwen tegemoet trad. Van de
koele kusten van Scandinavië tot aan de
zwoele eilanden in de Middellandse Zee
en van de donkere Afrikaanse kusten
tot het zonovergoten Caraïbisch gebied.
Zijn leven was er een zonder weerga,
vol met hoogtepunten en minstens
zoveel dieptepunten.
Het is ook een verhaal van een vroom
man op het kampanjedek, maar ook
van zeelieden die hoog in het want en
beneden in de bedompte scheepsruimen,
pompend voor hun leven, aan het zwoegen waren. Het staat uitgebreid beschreven in ‘Michiel Adriaenszoon de Ruyter
- De Admiraal’, dat 128 pagina’s telt
en rijk is geïllustreerd door de auteurs
Jack Staller en Graddy Boven. ISBN
978.90.5994.127.4. Prijs 29,00 euro.
Door de ‘Stichting 400 jaar Michiel de
Ruyter’ is de uitgave verkozen tot het
ofciële Michiel de Ruyter familieboek.
Scheepsjournaal
Over zijn eerste kennismaking met Hellevoetsluis noteerde Michiel Adriaensz
de Ruyter op 13 oktober 1652 in zijn
scheepsjournaal: ‘en sijn soo voort

geseijlt tot voor Ellevoet sluijs’. Het
was de eerste keer dat De Ruyter voet
aan wal zette in de marinehaven aan het
Haringvliet; de daaropvolgende jaren
zou hij er nog talloze keren terugkeren.
Als opperbevelhebber van de vloot
verbleef hij er regelmatig om toe te zien
op de uitrusting van zijn vlaggenschip
de Zeven Provinciën en de vele andere
oorlogsschepen die voor de rede van
Hellevoetsluis werden opgetuigd en
bevoorraad. Dit brok maritieme historie
is door auteur Bob Benschop beschreven
in ‘Zeehelden in Hellevoetsluis - Piet
Hein, Maerten Tromp en Michiel de
Ruyter in 17de eeuwse Admiraliteitshaven’. Het omvat 108 pagina’s en is
rijk geïllustreerd in full colour. ISBN
978.90.5994.1.78.6. Prijs 19,95 euro.
De Ruytermedaille
Op 23 maart 1907 tekende koningin
Wilhelmina het Koninklijk Besluit (KB),
waarbij een ereteken werd ingesteld
voor schippers, stuurlieden en bemanning van koopvaardij- en vissersschepen
en andere personen, die zich door verdienstelijke daden voor de Nederlandse
scheepvaart hebben onderscheiden.
Het ereteken kreeg al snel de naam De
Ruytermedaille, hoewel dit pas in 1949
ofcieel werd vastgelegd. In de honderd
jaar sinds 1907 is de De Ruytermedaille
202 keer uitgereikt. Er zijn 110 zeeva-

- Van Michiel Adriaenszoon de Ruyter
bestaan geen foto’s, maar wel fraaie illustraties zoals dit fragment uit de omslag
van een van de nieuwe boeken. Illustratie
Jack Staller en Graddy Boven -

renden onderscheiden en 92 personen
aan de wal, onder wie 62 geboren in
Zuid-Holland en 19 in Rotterdam.
Dit brok historie is door auteur ir. drs.
F.P. de Boer boeiend vastgelegd in
‘Honderd jaar De Ruytermedaille 1907
– 2007’. Het omvat 252 pagina’s met
ruim tweehonderd foto’s in zwart-wit
en kleur. ISBN 978.90.5994.176.2.
Prijs 34,90 euro. De drie historische
documenten zijn te koop in de erkende
boekhandel of bij uitgeverij Aprilis,
Markt 9 in Zaltbommel. Voor informatie: 0418-512088, info@aprilis.nl of
www.aprilis.nl

(Advertorial)

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing

‘Werking is wonderbaarlijk’
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De wetenschap maakt dan ook telkens nieuwe
vorderingen die alom verbazing wekken. Dit laatste deed Leonie de Visser van de ﬁrma
Sovaat Medical; al 31 jaar actief in de alternatieve geneeswijze en sinds 15 jaar bezig met
de ontwikkeling van het apparaat RT-220. Dit is inmiddels operationeel. Het valt niet mee
om het wantrouwen dat medici bij elke nieuwe vinding hebben weg te nemen. Vandaar dit
artikel over Sovaat Medical en de RT-220, omdat hart- en vaatziekten nog altijd doodsoorzaak
nummer één zijn in ons land. Hoe eerder daar verandering in gebracht kan worden, hoe beter
het is.
Leonie de Visser komt uit
Hoogvliet. In haar praktijk voor
alternatieve geneeswijzen maakt
ze gebruik van behandelingsmethoden die gebaseerd zijn op
gecombineerde geluidsgolven
en magneetvelden. Vijftien jaar
geleden ben ik aan een apparaat daarvoor gaan werken;
inmiddels is het zesde model
gereed en zijn er patenten
verleend op de apparatuur. De
beide technieken vullen elkaar
aan. Het is een pijnloze en zeer
patiëntvriendelijke behandelwijze, die ook nog eens prima
resultaten geeft. Amputaties en
gangreen zijn ermee te voorkomen, vaatvernauwingen worden
verminderd of zelfs opgeheven.
Het principe van de RT-220
(resonantietherapie) komt in het
kort gezegd neer op het via de
voetzolen in het lichaam brengen van geluidsgolven, gecombineerd met magneetvelden van
een speciﬁeke frequentie. De
patiënt ligt daarbij ontspannen
achterover. De geluidsgolven
dringen via de huid in het
lichaam en stijgen zelfs door
tot het hoofd. De lichaamsvloeistoffen en het weefsel dienen
daarbij als geleider voor de geluidsgolven. Waar de resonantie
(plaats van een vaatvernauwing)
optreedt, geven de trillingen
hun energie af. De energieoverdracht resulteert in de geleidelijke afname van de vernauwing.

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

andere chronische pijn in armen
en/of benen, koude voeten en
ledematen, zwart-blauwe en
bleke voeten en/of handen,
kramp, vermoeide benen bij het
lopen, niet genezende wonden
(diabetici), duizeligheid, oorsuizing en concentratiestoornissen, pijn in de hartstreek. De
therapie blijkt echter ook te
werken bij gewichts-, spieren zenuwaandoeningen,
kneuzingen en sportblessures,
moeilijk geneesbare botfracturen, reuma. Het streven van
Leonie de Visser is dat iedereen
gebruik kan maken van deze
patiëntvriendelijke therapie.
Alleen thuisbehandelingen.
Tevens diverse andere
therapie behandelingen
mogelijk voor overige
klachten.
Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl
Voor behandeling:
Alleen in centrum Hoogvliet
Speciaal tarief:
4 weken voor € 300,00
i.p.v. € 800,00
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Philharmonica begint
welgemoed aan het
51ste verenigingsjaar
Hoge golven van voorspoed en lage bij tegenslag. Niemand ontkomt
aan deze rode levensdraad, weten ze ook bij de Rotterdamse Accordeon Vereniging (RAV) Philharmonica. Soms is het na succesvol klimmen
omhoog vervolgens klauteren uit een diep dal. Die weg omhoog hebben
de 22 spelende leden sinds vorig jaar alweer grotendeels achter zich.

- Het orkest in de jaren zeventig op een van de trappen van
De Doelen in Rotterdam. Derde van links is Cor Quispel, die
zo’n veertig jaar bestuurder en voorzitter van Philharmonica
was. Met zwarte jurk dirigent Ria van Dinther. Privéfoto Elley
Brouwer-Kraaijeveld -

Mijlpaal had een jubileumconcert moeten zijn op 17 april, de
dag dat de vereniging vijftig jaar
bestaat. “We waren al druk aan
het repeteren en organiseren”,
vertelt de 66-jarige voorzitter
Willem Clement. Tegenslag,
door onder meer overlijden van
twee prominente leden, zette een
zwarte streep door de plannen en
bracht zelfs even wankel in de
vereniging. “Maar onze passie
voor de muziek en de vereniging
kreeg toch weer de bovenhand”,
vult secretaris Elley BrouwerKraaijeveld aan.
Oud-Beijerlander Clement is 29
jaar lid van de vereniging en de
50-jarige Vlaardingse BrouwerKraaijeveld maar liefst 36 jaar.
“Veertien was ik nog maar toen
ik bij de club kwam”, vertelt ze
lachend.
De andere leden wonen in Rotterdam. “Elley en ik zijn ook geboren en getogen in Rotterdam.
Na onze verhuizing zijn we de
vereniging trouw gebleven. Elke
woensdagavond komen we naar
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- Het op deze
foto niet geheel
complete orkest
repeteert in een
eigen lokaal
in wijkgebouw
Pier 80 in de
deelgemeente
Delfshaven. Met
zijn armen over
elkaar luistert
voorzitter Willem
Clement naar het
resultaat. Foto
Ellie Schop -

wijkgebouw Pier 80 aan het Visserijplein om te repeteren.”
Dat doen de leden intussen al 37
jaar onder leiding van dirigent
Ria van Dinther. Haar toenmalig
(vorig jaar overleden) echtgenoot Cor Quispel was vanaf mei
1962 lid van de vereniging en
ontwikkelde zich tot een groot
animator. Quispel was tot vijf
jaar geleden voorzitter (daarna
werd hij erevoorzitter) van
Philharmonica, dat mede door
zijn inspanningen ooit uit drie
orkesten bestond.
De vereniging bouwde een grote
reputatie op en deed mee aan
grote evenementen met onder
meer het Groot Rotterdams
Koor van (de veel te vroeg overleden) dirigent Fred Huyskes.
Philharmonica stond op podia
bij tal van festivals in binnen
en buitenland, zoals België,
Oostenrijk, Duitsland, Spanje
en Schotland. “Daar hebben we
allemaal heerlijke herinneringen
aan overgehouden”, lacht Brouwer-Kraaijeveld.

De verenigingswieg stond in
de Sint Nicolaasschool aan de
Schiedamseweg, waar onder
leiding van dirigent Harry
Vredenbrecht in de aula voor het
eerst werd gerepeteerd. In die
periode was het een komen en
gaan van leden en bestuursleden.
Later kwam daar stabiliteit in en
ontwikkelde de vereniging zich
tot een kwalitatief uitstekende
club. Niet alleen muzikaal, maar
ook organisatorisch.
Het repertoire van Philharmonica is veelzijdig en beweegt zich
tussen licht populair en klassiek.
Vorig jaar gaf de club zeven keer
een concert, voornamelijk in
seniorencentra. “Dat is telkens
weer een feest van herkenning.
De mensen vinden onze muziek
prachtig en we krijgen altijd
complimenten dat het zo mooi
is”, zegt Elley trots.
Het halve eeuwfeest gaat niet
ongemerkt aan de leden voorbij.
Zondag 22 april stappen ze in
Spijkenisse aan boord van een
cruiseschip voor het maken van

een brunchvaartocht door de havens van Rotterdam. “Wellicht
geven we in een later stadium
alsnog een jubileumconcert. Dat
is nog onderdeel van overleg”,
besluit voorzitter Clement.
Philharmonica schrijft graag
nieuwe (spelende) leden in en
zoekt ook versterking van een
drummer. Daarnaast wil de
vereniging hernieuwd contact
met voormalige leden. De
ledenlijsten vanaf het begin zijn
compleet, maar veel mensen zijn
verhuisd. Contact kan via e-mail
philharmonica@chello.nl of via
telefoonnummer 0186-617981.

- Dirigent Ria van Dinther geconcentreerd aan het werk tijdens de wekelijkse repetitie. Op de achtergrond
speelt secretaris Elley BrouwerKraaijeveld op haar accordeon. Foto
Ellie Schop -

deel 5

The Rocky
Strings
Drie vrienden uit de Gouvernestraat namen in 1963 het initiatief een bandje op te
richten. Weliswaar ontbrak een basgitarist, maar ook die werd snel gevonden. Het
viertal noemde zich The Rocky Strings. Opmerkelijk detail: ruim veertig jaar later
staan de drie initiatiefnemers nog steeds met elkaar op de planken.
Het waren de broers Ruud (sologitaar en zang) en Jan Andriessen (slaggitaar en zang ) en Rob
Boelhouwers (drums en zang ) die
de band oprichtten. Korte tijd later
maakte bassist Hans de Groot de
groep compleet. Rob Boelhouwers:
“Het was te danken aan de leider van
buurthuis Ons Huis in de Gouvernestraat dat The Rocky Strings
konden gaan spelen. Hij zorgde dat
er geld vrij kwam om een tweedehands drumstel, nou ja een Trixon, te
kopen. Dat ding kostte driehonderd
gulden. Dat konden wij niet ophoesten. We hebben volgens mij wel
dertig keer in Het Achterom, dat was
een soort gymzaal achter het buurthuis, moeten optreden om zodoende

het drumstel terug te kunnen betalen.
Maar in ieder geval zijn we die man
nog steeds heel dankbaar.”
Shadows
Het Achterom was de repetitieruimte
van de band. Daar werden in eerste
instantie voornamelijk instrumentale
nummers van The Shadows ingestudeerd, aangezien de eerste klanken
van The Rocky Strings klonken in
het jaar dat muziek van beatgroepen
de wereld nog moest gaan veroveren. Maar al snel daarna waren
het nummers van onder meer The
Beatles, The Kinks en Them die het
repertoire van de band domineerden.
Inmiddels had Rinus van Zessen de
plaats ingenomen van Hans de Groot

De roem van de groep reikte halverwege de jaren zestig niet alleen tot de
Gouvernestraat en omstreken. Overal
in de Maasstad trad de band op. En
ook af en toe over de Rotterdamse
stadsgrenzen. Zo stonden The Rocky
Strings op de afche in plaatsen
zoals Geertruidenberg, Vlissingen en
Raamsdonkveer.
Volgens Boelhouwers werd de band
medio 1967 opgeheven. De broers
Andriessen vertrokken naar andere
Rotterdamse beatbands. “Ruud ging
naar The Mysteries en Jan naar
Never Mind.”
Hudson
Enkele jaren na het opheffen van de
groep, besloten Boelhouwers en de

- The Rocky Strings. Van links naar rechts: Jan Andriessen, Ruud Andriessen, Rob Boelhouwers en Rinus van Zessen. -

broers wederom met elkaar in zee
te gaan. Vierenveertig jaar na de
oprichting van The Rocky Strings
spelen de initiatiefnemers Ruud, Jan
en Rob nog altijd met elkaar, zij het
in een groep met een andere naam:
Hudson.
“Hudson bestaat al ruim dertig jaar”,
zegt Rob Boelhouwers niet zonder
trots. In deze band spelen tevens
Peter Miedema en Kees de Blois.
“Kees is jarenlang zanger-gitarist
bij Eddy Nelson and The Eddysons
geweest en daarna ook in Circus en
Jumbo. Hij heeft nog altijd een dijk
van een stem”, aldus Boelhouwers.
“Miedema is ook een oude rot in het
vak. Hij komt uit de band Attack.
We zijn nu allemaal tegen de zestig,

maar we hebben het spelen nog
steeds niet verleerd. Nee, beroemd
zijn we nooit geworden, maar we
musiceren met evenveel plezier
als veertig jaar geleden. Bovendien
maken we met onze optredens nog
altijd veel mensen, jong en oud, blij.
Mooi toch?”
(Hudson speelt zaterdagavond 12
mei in café Voigt in de Bloemkwekerstraat.)
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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Zoekt u een tandarts bij u in
de buurt, bij AGADENT kunt
u zich direct inschrijven

AGADENT
Tandheelkundigcentrum

Wij stellen ons aan u voor als
AGADENT tandheelkundigcentrum en
kunnen u tandheelkundige hulp bieden.
Tevens verzorgen wij voor u in ons
tandtechnisch laboratorium
reparaties en nieuwe protheses
Het is prettig te kunnen lachen en praten
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken
over slechte adem, een vieze smaak in de
mond of aanslag op de tanden.

Vakantie in het

van Brabant

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.

Only Love
Het duo Pharos bestaat uit Tenor Marc Canto en de
Spaanse zanger William. Het debuutalbum “Only
Love” met daarop prachtige semi-pop/klassieke
songs is verkrijgbaar bij elke bekende cd shop.

Week volpension incl. halen/brengen,
4 uitstapjes. verzorgde avonden,
485,00 euro opstapplaatsen: zuidplein/busstation Alexander.

Wilt u een goede indruk krijgen van de cd?
 Op 29 april is Pharos te zien op RTL7 in het programma Business Class van Harry Mens
 Binnenkort ook bij Life & Cooking bij Carlo Boszhard en Irene Moors op RTL4

DE CD “ONLY LOVE” IS VANAF NU VERKRIJGBAAR BIJ DE
BEKENDE CD-SHOPS
Voor meer informatie: 06-23662412 of www.pharosmusic.com

Ook kunt u bij ons terecht voor : bridge en familie weekenden,
of als u iets te vieren heeft.
Voor informatie en of folder kunt u bellen met tel:. 0135282555 of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl

`t leven is goed in m`n Brabantse land

Bovendien is een gezonde mond heel
belangrijk voor het behoud van uw tanden
en kiezen.

Uitvaartverzorging

De mond is een belangrijk deel van het
gezicht en valt daarom direct op. Een
frisse mond is aantrekkelijk.

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR

Maak eens een afspraak met onze
mondhygiëniste. Voor ververwijderen
van aanslag of tandsteen. In overleg
met u houden wij uw gebit volledig onder
controle.

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

TEL. 010 - 4855110

Bel ons voor een afspraak dan
kunnen wij u vrijblijvend advies
uitbrengen.

Voor het verzorgen van uitvaarten in
geheel Rotterdam en omstreken
en heel Nederland
Al 40 jaar een
begrip in uw regio

Tel: 010-4225808
Kleiweg 107, 3051 G.L. Rotterdam

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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MIJMER ZUID HOEKJE

Diergaarde Blijlopers
bewegen zichzelf voor het
goede doel! U ook?
Dit jaar gaat voor de tiende keer een
team van Diergaarde Blijdorp mee
met de ROPARUN. De Diergaarde
Blijlopers genaamd. De ROPARUN is
een stichting die geld inzamelt voor
mensen met kanker.
Zij hebben als motto: Trachten leven toe te voegen
aan de dagen waar geen dagen meer toegevoegd kunnen worden aan het leven. Elk jaar weer wordt er een
hoop geld opgehaald voor deze stichting. Natuurlijk
komt dat geld er niet zomaar en daarom organiseert
ons team nu voor het derde jaar de VOORNE SPONSOR TOCHT. Gezellig en ontspannend wandelen of
etsen op het mooie eiland Voorne. De vier routes
van 9, 23, 42 en 66 km zijn volledig uitgezet, zodat
de routekaart nauwelijks nodig zal zijn. De kosten
voor de inschrijving liggen tussen de € 4 en € 10.
Hiervoor krijgt u dan 1 of 2 consumptie(s) en een
aandenken. Deze consumpties en aandenken zijn
gesponsord, zodat alle opbrengsten naar het goede
doel gaan.
Houd u van wandelen of etsen? Beweeg uzelf dan
voor het goede doel! Kom op zondag 22 april naar
het Speelparadijs ’t Geuzenpaleis in Brielle (nabij
de Brielsebrug). Om 10.00 uur is de gezamenlijke
start, maar vertrekt u liever iets later dan kan dat
natuurlijk ook. Meer informatie is te vinden op www.
voornesponsortocht.nl of u kunt bellen met John de
Winter 06-51766851. Hopelijk zien we u op 22 april.

The Beatles in concert

Luchtmachtorkest
met Joke Bruijs
Gillende meisjes, massahysterie,
flauwvallende mensen. De Beatles
zetten vanaf eind jaren vijftig de hele
wereld op z’n kop. De zogenaamde
“Beatlemania” is een feit.

- De Steinwegstraat in
februari 1973 met rechts van
de vrachtauto de deuren van
de pakhuizen van Cor en Wim
Houtbraken. Daarboven, op de
tweede etage, woonde meneer
Herman Krebs. Foto’s verzameling
Rein Wolters -

Kinderarbeid bij de melkboer
was gewoon in de jaren vijftig
In de Steinwegstraat, in de Afrikaanderwijk, bevonden zich onder vier
etagewoningen de pakhuizen van de melkboeren Cor en Wim Houtbraken. Cor had zijn klanten in de Afrikaanderwijk, vrijwel allemaal gezinnen van het katholieke geloof. In de Joubertstraat was bijvoorbeeld
kleermaker M.P. Bokmans een van de vaste afnemers. Zijn zoon Martin
was een klasgenoot van de St.-Franciscusschool in de Christiaan de Wetstraat. Natuurlijk gingen we allemaal, al of niet gedwongen, minstens
één keer per week naar de St.-Franciscuskerk op de hoek van Afrikaan-

doen in het kruidenierswinkeltje van
C.L. Hussaarts. Inkopen deden ze ook bij
kolenboer L. Deurloo en slager Gerard,
wiens achternaam me is ontschoten. Het
aannemersbedrijf Arkenbout & Kranenburg had een pakhuis in de straat, evenals
de eierengroothandel van Olivier, later
overgenomen door D. de Vrij.

Wim Houtbraken had zijn klantenkring in
Bloemhof, Tarwewijk en Charlois. Hij en
Cor waren in 1951 de eerste melkboeren
van Nederland die hun handgeduwde bezorgwagens inruilden voor een kar met een
door accu’s aangedreven elektromotor. Dat
waren driewielige wagentjes met een open
laadbak en ook een open cabine. Bij slecht
weer leed de bestuurder veel kou.
Boven een van de pakhuizen woonde meneer Krebs, zoals hij werd aangesproken.
Die man was getrouwd met een Russische,
die gebrekkig Nederlands sprak. In de
jaren dat ik Houtbraken voor-, tussen- en
na schooltijd hielp als knechtje, zag ik
meneer Krebs nimmer zonder pijp in zijn
mond. Zelfs niet als hij op zijn Mosquitobromets stapte om boodschappen te
kopen. Het platte motortje was door hem
gemonteerd ter hoogte van de trappers van
zijn ets en gaf voortstuwing via een rol
op de achterband.

Boos
Meneer Krebs verleende ook hand en
spandiensten aan Piet Houtbraken, de
zoon van Cor. In zijn zuivelwinkel en
pakhuis op de hoek van Paul Krugerstraat
en Leeuwensteinstraat was ik dagelijks
actief. Mijn kinderarbeid bestond uit
het lossen van de handwagen van Piet,
het sorteren van leeg fust en het boenen
van zijn melkbussen. Vervolgens rende
ik naar de Steinwegstraat om zijn oom
Wim Houtbraken te helpen met het lossen
van zijn wagen. Daarna boende ik ook
nog eens zo’n zeven melkbussen voor
Wim en Cor. Van Piet ontving ik voor
zes dagen helpen één gulden en van Wim
zes dubbeltjes. Cor gaf me op zaterdag
vier papieren guldens als beloning voor
zes dagen zwoegen. Het leverde me een
’weekloon’ op van vijf gulden en zestig
cent. Vijf gulden gaf ik aan moeder. Die
zette ze, zei ze, op mijn spaarbankboekje.
Later, toen ik het geld nodig had, bleek ze
het te hebben gebruikt voor ons grote gezin. Aanvankelijk was ik ontzettend boos
dat er helemaal geen geld meer was. Later
besef ik ten volle dat moeder ook geen
andere weg had kunnen bewandelen.
Mijn kindertijd was een harde, die ’s morgens al voor zessen begon met het laden
van de melkkar van Cor. Daarna tot kwart
voor negen door weer en wind helpen
met bezorgen en vervolgens naar school.
Na de ochtendles op een draf naar huis
voor een boterham en daarna Cor helpen
tot kwart over één. Om vijf over half vier
stapte ik bij Wim de winkel binnen om de
rest van mijn dagprogramma af te werken.
Ruim drie jaar heb ik die, oogluikend toegestane, kinderarbeid volgehouden. Daar
heb ik van geleerd dat je met weinig héél
gelukkig kan zijn.

Technische knobbel
Meneer Krebs had een technische knobbel
en onderhield de elektrowagens van Cor

Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht presenteert met The Beatles in Concert een theatershow
rond de muziek van deze vier ideale schoonzonen. In
The Beatles in Concert wordt deze muziek gebracht
door vier echte vrouwen. Joke Bruijs, Erica Young,
Talita Angwarmasse en Laurie Reijs. Stoere, krachtige
vrouwen met ieder een zeer sterk, eigen karakter. Via
nummers als All You Need is Love, Help en Please
Please Me, bezingen de vrouwen hun eigen leven.
The Beatles in Concert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht is op 19 april te zien in Rotterdam
in het Nieuwe Luxor theater. Kaarten vanaf € 25,00
zijn te reserveren bij de theaterkassa van het Nieuwe
Luxor Theater, tel.010-4843333. Op 25 mei treedt het
orkest op in het Isalatheater in Capelle aan den IJssel.
Kaarten kosten €30,70 en zijn te reserveren via de
theaterkassa van het Isalatheater, tel. 010-4586400.

- Wim Houtbraken (met geldtas) en zijn collega Dik Vonk
bij de twee pakhuizen in de Steinwegstraat. In het linker
werden de bezorgwagens gestald en in het rechter werden
de voorraden bewaard. -

- De St.-Franciscuskerk in de Paul Krugerstraat was tot de sloop
in 1975 beeldbepalend in de Afrikaanderwijk. Links is voorbij de
kerk nog juist een stukje zichtbaar van de eveneens verdwenen
St.-Franciscus jongensschool. -

en Wim. In het geval van een lekke band
rukte hij, nadat ik hem thuis had opgetrommeld, uit met een krik en een reservewiel.
Enkele minuten later stond de kar niet
meer mank en kon de melkbezorging
worden voortgezet. In de Steinwegstraat
woonden klasgenoten als Arie van der Ster
en Tonnie Flobbe.
Ook was er de bleekwaterfabriek van
weduwe Hilda Mast, later overgenomen
door Janus Groenewegen. Op de hoek
met de Brede Hilledijk had Piet Loef
zijn etsenstalling. Naast hem was de
waterstokerij van Jan Poldervaart. Om de
bussen van de melkboeren goed schoon
te kunnen maken, kreeg ik geld om bij
de waterstoker lodaline en bleekwater te
kopen. Veel omwonenden kwamen in de
Steinwegstraat 52-54 hun boodschappen

Rein Wolters
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HOORPROBLEMEN?
Laat u adviseren bij De Hoorstudio’s
De Hoorstudio’s bieden u een
breed assortiment aan
moderne hoortoestellen en
andere geavanceerde
hulpmiddelen waarmee uw
gehoor spectaculair kan
worden verbeterd.

uizing
lweg 1
en.nl
3075L 4
R Rott
erdam

Voor meer informatie bent u
altijd welkom. Wij staan ook
voor u klaar om een
afspraak voor een gratis
hoortest te maken.

En als uw persoonlijke omstandigheden dat vereisen,

U i t va a r t ve rzor ging ‘De Vo o rzo r g ’ - Capels e Uitva a r t ve rzo r g i n g

bezoeken wij u thuis.

Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland
Leverancier van alle merken,
leverancier voor alle
zorgverzekeraars.

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

Maak vrijblijvend

U i t va a r t ve rzo rgin g B akke r, Van B eze i j, R i e t h o f f, Sc holts & Kloeg

een afspraak voor

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

een gratis hoortest.

Hoorstudio IJsselmonde
Rotterdam, 010 - 292 02 02
Hoorstudio Beethoven
Rotterdam, 010 - 418 00 91
Hoorstudio Briedé
Hellevoetsluis, 0181 - 310 268

troy! 3.8498

Voor meer informatie www.monuta.nl

…verbetert de kwaliteit van leven

www.dehoorstudios.nl
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In het spionnetje
Pasen ligt alweer acht dagen achter ons; het was een Paasweekend met de meest uiteenlopende
weersvooruitzichten. Ik heb dat weekend doorgebracht in mijn ‘buitenpaleis’ in Stolwijk in de Krimpenerwaard. Toen ik Goede Vrijdag vertrok, werd voor de 1ste Paasdag een maximum temperatuur van
18-20 graden verwacht. Op die zondag toonde mijn buitenthermometer geen hogere temperatuur dan
14-16 graden, maar 2e Paasdag zou het wel echt warm zijn. De maandag kwam met een bijzonder fris
noordoostelijk windje en de wel aanwezige zon, kreeg de thermometer niet hoger dan 12-14 gr. Maar
eerlijk is vals: achter het glazen windscherm in de tuin was het uitstekend vol te houden.
Hongertocht
Alweer enige maanden verschijnen
in het Spionnetje (vragende) artikeltjes over de Hongertocht, die velen
van ons eind 1944/begin 1945 naar
het noorden en oosten van ons land
hebben gemaakt.
Ton van der Vlugt in Noord-Amerika
is met plannen bezig om de tocht
richting ’t noorden tot aan Zwolle
nog eens over te doen. Maar ook in
het oosten van ons land zit men niet
stil; van de heer Johan Klaassen,
Zondermansweg 13, 7665 VA Albergen ontving ik een lijvig schrijven,
waaruit ik ondermeer pluk: Op 4
mei is er een dodenherdenking bij
het monument voor de gevallenen in
Albergen. Als dank voor onderdak en
voedsel die zij destijds in Tubbergen
kregen, zullen “kinderen” uit de 2e
Wereldoorlog bij dit monument een
krans leggen (Tubbergen behoort nu
bij de gemeente Albergen).
Er zal ook een boekje verschijnen
onder de titel “Hongerkinderen”,
waar verhalen in staan over deze
kinderen, hun voettochten, hun ervaringen tijdens de reis en de ontvangst
in Twente. Eén van de ‘hoofdrolspeelsters’ is de uit Rotterdam
afkomstige Inge Roggeveen; met
haar 14-jarige dove broer legde de
toen 12-jarige Inge de 200 kilometer
tussen Rotterdam en Tubbergen af.
Zij waren twee van de ongeveer 700
kinderen uit Amsterdam en Rot-

terdam, die de oorlog in Tubbergen
hebben overleefd.
In het hedendaagse Albergen heeft
men veel namen en (oude) adressen van deze kinderen weten op te
sporen, maar men mist er toch nog
honderden. De wel bekende kinderen
zijn op de hoogte gebracht van
de komende 4 mei gebeurtenis in
Albergen, maar verondersteld wordt
dat nog veel meer Tubbergse gastjes
graag nog eens naar hun tijdelijke
woonplaats willen terugkeren. De
pleegouders zullen veelal niet meer
in leven zijn, maar hun kinderen zijn
vaak nog te ontmoeten. Ook de scholen en/of kerken die men bezocht, het
huis/boerderij waar men woonde, is
het terugzien zeker waard.
Johan Klaassen (0546-441619)
houdt de archieven van het vroegere
Tubbergen bij; een archief waarin
o.a. de namen en Rotterdamse adressen van de kinderen in 1944/1945
staan. Dit archief is echter niet 100%
compleet. Vandaar het verzoek van
Johan Klaassen “Neem contact met
mij op!”. Om even de geheugens bij
te werken: tot Tubbergen behoorden
destijds de dorpen Geesteren, Manderveen, Albergen, Harbrinkhoek,
Vasse, Langeveen, Manderveen,
Reutum en Fleringen.
Uit het verleden
Weken geleden schreef ik over de
verjaardag van de Maastunnel. Daar-

bij memoreerde ik hoe drie lagere
schoolleerlingen met hun onderwijzer vanuit het roltrappengebouwtje
op zuid, de Maastunnel ‘ofcieus’
openden.
Vier weken later kreeg ik van een
lezer een brief, die schreef dat hij bij
deze onderwijzer én de leerlingen in
1942 in de klas had gezeten. Nooit
had hij iets over de ‘avonturen’ van
zijn klasgenoten gehoord en hij
beëindigde zijn brief met de zin: “Als
u over meer informatie beschikt, hoor
ik dit graag van u.” Ik wist niet meer,
dan ik geschreven had, dus bleef ik
stil.
Ná drie weken meldde de lezer zich
bij de hoofdredacteur/uitgever en
trok vergelijkingen tussen overheidsinstellingen, multi-nationals en De
Oud Rotterdammer: brieven worden
daar namelijk niet beantwoord.
Ik voel me nu aangesproken: eerder
heb ik diverse malen laten weten, dat
ik door een handicap niet ‘even’ een
brief kan beantwoorden. Wel kan ik
uit de voeten ….. eh … uit de handen
op internet (email) of via de telefoon.
Als u me treft aan de telefoon, klets
ik vijf kwartier in een uur. De redactie van De Oud Rotterdammer bestaat
uit gepensioneerde beroepsjournalisten; in hun vrije tijd ‘rammelen’
zij de krant in elkaar. Ieder van hen
‘werkt’ gewoon vanuit de eigen woning, er is geen redactiekantoor, geen
redactiesecretaresse, geen blablabla.
De DOR-redactie bestaat uit een
stel fanatieke journalistieke Rotterdamfans, die elke veertien dagen
tevreden is met de krant die dan in
de brievenbus valt of b.v. bij Albert
Heyn is af te halen.
De belangrijkste schrijver in De Oud
Rotterdammer is echter de lezer zelf:
de vele persoonlijke herinneringen en
foto’s zijn daar het bewijs van.
Ballentent
Als het zonnetje schijnt, is het goed

door Aad van der Struijs

toeven in de ‘serre’ van De Ballentent aan de Parkkade. Ook al is het
slecht weer, de serre nodigt altijd uit;
grote gasbranders zorgen voor een
aangenaam verblijf.
Maar ook binnen voel je je thuis:
een heerlijke nostalgische sfeer en
veel (scheeps)foto’s van toen sieren
de muren. Toen ik op bezoek was,
hadden tientallen klanten de serre of
het buitenterras opgezocht; eenzaam
en alleen zat de eigenaar(?) op het
hoekje van de bar.
Natuurlijk kan men bij De Ballentent
‘alles’ drinken, maar er is ook een
bescheiden kaart voor zomaar een
snackje, een volwassen lunch of een
compleet maagvullend Rotterdams
etentje. Een specialiteit, waar De
Ballentent al jaren mee pronkt is dé
Gehaktbal! Die bal kan je nemen met
brood of frites; wie na het nuttigen
van dé bal met bijlagen nog hongerig
de Parkkade opstapt, heeft de maag
van een olifant!
Ik heb De Ballentent leren kennen,
toen mijn buurjongen uit de Snellinckstraat ná een korte periode als
horekaffer in een Hoekse strandtent,
begin jaren ’80 op de Parkkade neerstreek. Iedereen kende de markante
Marius Lambermont. Zittend op het
‘eigenaarshoekje’ overzag hij van
11.00 tot 18.00 uur het gebeuren
rondom hem. Zijn bierglas was nooit
haleeg en met halfvol had hij de
grootste moeite. Zijn verjaardagen
gingen niet ongemerkt voorbij. Was
het zijn 50ste verjaardag, dat de Parkkade voor het verkeer was afgesloten
en er een grote feesttent voor zijn
café verscheen?
Toen moeder en vader Lambermont
hun groentewinkel in de Snellinkstraat sloten, had Marius direct
een baan voor hen in de keuken.
Zowel moeder als vader wisten, wat
ze achter een fornuis moesten doen.
Dit resulteerde begin deze eeuw
tot de uitverkiezing “De lekkerste

gehaktbal in Rotterdam”. Het recept
van deze bal heeft Marius bij zijn
dood in 2004 niet mee in het graf
genomen; ook de huidige eigenaar
heeft ballen!
Dat De Ballentent ook op andere
fronten zijn mannetje staat, laat de
Ketelbinkieprijs zien. Ooit werd
deze jaarlijkse prijs voor de beste
kop kofe aan De Ballentent toegekend. Uiteraard heeft men sindsdien
het recept niet veranderd.
Eén niet zo prettige aantekening wil
ik toch over De Ballentent maken.
Maar het is een opmerking, die in
wezen voor elk gerespecteerd horecabedrijf geldt. De Europrijzen vind
ik, vergeleken met de ouderwetse
gulden van 2001, wat ‘onredelijk’
hoog. Voor 1 glas Heineken, 1 glas
witte wijn en 1 Fristi (een kinderdrankje) wordt € 6,60 gevraagd. Het
is toch niet teveel gevraagd aan ‘de
horeca’ eens echt naar de prijzen te
kijken? In 2001 bij De Ballentent een
Heineken voor . 1,75; in 2007 zo’n
zelfde glas bier voor  4,84. Niemands salaris, uitkering of pensioen
is 177% gestegen in de afgelopen 6
jaren.
Nogmaals: niet alleen De Ballentent
heeft ‘problemen’ met de Europese
munt.
Wanneer ik in m’n spionnetje kijk
en dan m’n gedachten hun gang laat
gaan, weet ik nooit wat er op papier
komt te staan. U kunt echter overtuigd zijn, dat ik nooit de opzet heb
iemand te kwetsen of ongemotiveerd
negatief te zijn. Het komt wellicht
wat ‘recht’ uit mijn computer, maar
‘kwaad’ heb ik nooit voor ogen.
En last but no least: ik wil graag met
iedereen m’n gedachten delen.
Spionneur
spionnetje@xs4all.nl
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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.

Joop van Loon zoekt
kinderen Millinxstraat
Omstreeks 1940 poseerden deze kinderen bij het hek van de school bij het Mijnsherenplein in Rotterdam. Ze woonden in de Millinxstraat, waar ook de familie Van Loon woonde. Joop van Loon staat
niet op de foto, wel zijn broers Ger en Wim. De nu 77-jarige Joop is nieuwsgierig naar wat er van de
buur(t)kinderen geworden is. Hij herinnert zich de namen van Bartje Moonen, Truus van Mil, Herkenraad,
Van Wingerden en Van de Willegen.
Reacties zijn welkom op 010-4843861.
Kralingse Plas
Leven er nog mensen, die zich vlak na de oorlog
met mooi weer ophielden op het strandbad aan de
Kralingse Plas? We hadden daar een vast stekje
met o.a Simon Blok, gewichtheffer en jammer
genoeg overleden, Joop Tabbernee met zijn tweelingzus Willie Scot en Black acrobaten, die dikwijls
optraden tijdens de pauze in bioscopen, Joop
Bosboom, Jan Postulart en meisjes waarvan ik de
namen niet meer weet, alleen een meisje die nog
een paar maal bij mijn ouders thuis is geweest.
Wij woonden toen op de Crooswijksebocht, zij
woonde in de Russische straat. Maar er waren
er nog meer en ik ben eigelijk benieuwd wie er
nog van leeft. Misschien kunnen ze eens contact
opnemen via email of telefoon.
P.W.van Dijk
Hoofdweg 518
3067 GK Rotterdam
telefoon 010-4203552
email: p.w.vandijk@planet.nl
--------------------------------------------------------Gezocht
Ik zoek Marjan Boshuizen. Ik heb met haar
gewerkt in sanatorium Sonnevanck in Hardewijk
in 1957. Zij kwam uit Rotterdam, ik uit Zwartsluis.
Nu woon ik al 45 jaar in Ouderkerk a/d IJssel en
als laatste in Capelle a/d IJssel.
Marry de Bruine-Van Eyken
Bernsteinstraat 6
2901 JH Capelle a/d IJssel
--------------------------------------------------------Van Asch van Wijckschool
Ik zou graag meer te weten willen komen over
een periode uit mijn lagere schooltijd van 1955
-1956 op de Van Ach van Wijckschool, aan de
van Spijkstraat te Rotterdam. Uit die periode kan
ik mij nog veel herinneren, zoals de namen van
de leerkrachten met o.a. de heren Spoelman
(hoofd), Zweers, Van Veelen (kwam uit Pernis) en
Leijten (met viool) en de dames Mecloen en Pijl.
Ik herinner mij ook nog veel leerlingen bij naam,
zoals Van Campenhout, Nico Molenaar, Theo de
Koning, Gerrie Masson, Paulien van de Hoek, Wim
Selderij, Wim van Vliet en Gerard Oogjens.

Colofon

H.A. Schregardus
M.L. Kinglaan 145
3223 GG Hellevoetsluis
0181 - 315279
schregardus60@zonnet.nl
--------------------------------------------------------Reünie Rotterdams Jongenskoor
Het Rotterdams Jongenskoor bestaat 50 jaar!
In verband hiermee houdt zij op 7 juli 2007 een
reünie. Was u tussen 1957 en nu lid van het RJK
of kent u iemand die bij dit koor gezongen heeft,

of anderszins actief bij het koor betrokken is
geweest, laat het ons weten!
Voor meer informatie: kijk op onze website www.
jongenskoor.nl, of via rotterdams@jongenskoor.
nl. Ook kunt u bellen met 010-4673084.
Van Efferen
Ik heb vanaf 1944 t/m 1961 in de Ridderspoorstraat 9A op Rotterdam-Zuid gewoond.
Mijn buren waren o.a. de familie van Efferen. Ik
speelde veel met buurjongen Jaap van Efferen,
waarbij we dan beurtelings in elkaars tuin waren.
WEL eerst aan moeder vragen of dat mocht! In
1961 ben ik met mijn ouders naar Alphen aan den
Rijn verhuisd en, losstaand van nog een enkele
keer een ansicht- of kerstkaart, is het contact vrij
snel (logisch hoor!) verdwenen.
Ik ben benieuwd of Jaap nog ergens in Nederland
woont en nog contact heeft met vroegere
buurjongens.
Theo Looys
Bartokhof 8
2402 GE Alphen aan den Rijn
tlooys@casema.nl
--------------------------------------------------------Siberië
Mijn oud-tante M.C.W. Söderholm verbleef rond
1900 met haar ouders enkele jaren in Siberië
waar haar vader kaptein op een baggermolen
op de rivier de Amoer was. Zij woonde o.a.in
de Rosestraat en later in 1969 in rusthuis Diris,
Virulyplein 10 waar zij in 1972 overleed. Wie heeft
familie die in die tijd ook op de Amoer gewerkt
heeft en wie heeft de familie Söderholm gekend?
Wie kent rusthuis Diris?
Gaarne bericht aan:
J.A.Malipaard
0162 451461
--------------------------------------------------------OLS III
Op 6 oktober organiseren wij een gezellig samenzijn voor de eindleerjaren
1963/1964 van de OLS III, destijds gevestigd in
de Hoogtstraat in H.I.Ambacht.
Wij hebben de meesten van onze oud-klasgenoten
kunnen traceren (zelfs in
Amerika), maar helaas missen wij er nog 4,
t.w.: Martin Aaldijk, Roel van Gemer(d)en, Peter
Smit(s) en Henny van Krimpen. Allen geboren
rond 1952. Wie kent één van hen of familie en wil
ons helpen? Onze oudleraar, meester Bakker, kijkt
heel erg uit naar de ontmoeting met zijn oudleerlingen en het zou voor ons heel veel betekenen
om onze “club” compleet te maken. Graag uw
tips of aanmelding naar
spruitw@wanadoo of tel.nr. 0610119756(‘s
avonds) of
rebec@planet.nl of tel.nr. 0618523547

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
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Uitvaartverzorging
van Mourik bv
Kamerling Onnesweg 50
Freds Vershoek
Nieuwe Binnenweg 113
Chinees Medical Center
Zwart Janstraat 127 b
Recreatiecentrum
Oostervantstraat 23
Sportfondsenbad
van Maanenstraat 8
Oostelijk Zwembad
Gerdesiaweg 480
Recreatiecentrum
Zevenkampsering 301
Noordereilandwinkeltje
Van der Takstraat 134
‘t Ravennest
Walravenstraat 33
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
Multishop
Hadewychplaats 22
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
Multishop
W. Beckmansingel 53

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
Helius MC
Schelpenpad 2
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
Barendrecht
Bibliotheek Barendrecht
Middenbaan 109
Bandje Verstandje
Koedood 2
Zorgcentrum Borgstede
Marjoleinlaan
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
Oud-Beijerland
Bibliotheek
Mijnsheerenland
Bibliotheek
Puttershoek
Bibliotheek
Heinenoord
Bibliotheek
Strijen
Bibliotheek
‘s-Gravendeel
Bibliotheek
Numansdorp
Bibliotheek
Klaaswaal
Bibliotheek
Hoek v. Holland
Wijkcentrum De Hoekstee
Mercatorweg 50
Zuidland
Multishop
P.J. Oudweg 40
Overige
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34
Avia
Walburg, Zwijndrecht
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TANTE POST(BUS)
Freek Velders
Dinsdag 3 april 2007 stond in De Oud Rotterdammer een leuk artikel over het 50-jarig
bestaan van het Rotterdams Jongens Koor.
Alleen miste ik als oud-koorlid wat, zoals
wie was de oprichter en wie heeft het koor
groot gebracht.
Ik heb hier wat informatie over Freek Velders (Rotterdam, 6 april 1928 - Rotterdam, 11
april 1994), de oprichter en dirigent (19571989) van Het Rotterdams Jongenskoor en
weet zeker dat u hier vele mensen blij mee
maakt en zeker de oud-koorleden die hem
hebben meegemaakt.
Voor het kerstspel van het Kralings Clubhuis
werden enkele jongens bereid gevonden
enkele kerstliederen te zingen. Dit sloeg zo
aan dat Freek Velders, één van de leiders van
het clubhuis, in januari met deze jongens
verder ging. Zo werd op 2 januari 1957 het
Rotterdams Jongenskoor geboren.
Freek Velders bleef aan als muzikaal leider
en initiator tot eind 1989. In deze periode
groeide het jongenskoor uit tot één van ‘s
wereld grootste jongenskoren. Met gemiddeld 50 concerten per jaar door geheel
Europa, onder meer in Duitsland, Denemarken (1972,’74,’78,’82 en ‘86), Frankrijk,
Oostenrijk (1973), Zwitserland (1984) en
Engeland (1970).
Freek Velders werd voor zijn werk onderscheiden met: de titel Rotterdammer van
het jaar 1982, en hij kreeg de Erasmusspeld
van de gemeente Rotterdam, de Zilveren
eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau
en de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard
Cultuurfonds in 1986.
F.H. Koning
Ringspoor 165
2908 BD Capelle aan den IJssel
---------------------------------------------------Brommerverzekering
Met veel genoegen heb ik de laatst verschenen krant gelezen met het verhaal van
de kleinzoon van Opa van de Berg over de
massale verloting van een Solex in “Weet je

nog…” Ik was toen 24
jaar en meer geïnteresseerd in wat snellere
brometsen.
Wat ik mij wel herinner is, dat veertig jaar
geleden een wettelijke regeling van kracht
werd, waarbij alle brometsen verzekerd
moesten zijn tegen het berokkenen van
schade aan derden. Derhalve moesten alle
brometsers een verzekeringsbewijs met
metalen plaatje met de code van de verzekeringmaatschappij hebben.
Opa van de Berg zag hier handel in. Een
bromets verkopen, op de dag van de verkoop meteen voorzien van de noodzakelijke
papieren, als extra service aan de aspirant
koper. Hij stelde zich in verbinding met de
verzekeringsmaatschappij ‘Stad Rotterdam
Anno 1720’, maar deze maatschappij accepteerde uitsluitend verzekeringen die via een
erkende tussenpersoon werden afgesloten.
‘Stad Rotterdam’ adviseerde hem contact op
te nemen met assurantiekantoor Giebing NV,
het kantoor waar ik destijds werkte.
Bij het eerste gesprek vertelde Opa van de
Berg dat het hem niet om enige vorm van
provisie ging, maar dat hij erop rekende dat
het verzekeringsbewijs met plaatje op één en
dezelfde dag in zijn werkplaats kwam. Dus
scheurde ik regelmatig met mijn brommertje
(een Puch) richting Van Heusdestraat.
Er was eveneens wettelijk bepaald dat
bewijs en plaatje elk jaar, te beginnen op 1
maart, vernieuwd moesten worden, omdat
de verzekeringscode jaarlijks veranderde.
Dan ging ik half februari met een inke
lading plaatjes en bewijsjes naar het privéadres in de Middellandstraat met een kistje
sigaren voor Opa en een doos bonbons voor
Oma, als dank voor de plezierige samenwerking.
Ger de Bruin
Groenendaal 309
3011 ZW Rotterdam
E-mail: bruin309@zonnet.nl
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Een Taptoe in de Kuip?
Wie weet nog wanneer er een Taptoe werd gehouden in Stadion Feijenoord? Naar mijn vage herinnering moet dat ergens tussen 1955 en 1960 geweest
zijn. Als jongetje mocht ik met mijn vader mee naar
die geweldig grote Kuip en ik herinner me dat het
een Taptoe was en dat het zeer grote indruk op mij
maakte.
Inmiddels ben ik 58 en organiseer
ik als secretaris van de Stichting
Nationale Taptoe de “Nationale
Taptoe” in mijn geboortestad Rotterdam. In Ahoy. Dit jaar van 26
tot 30 september. Zie www.nationaletaptoe.nl. De band met de plek
waar je wortels liggen lijkt sterker
te worden als je ouder wordt….
en als je dan zo iets moois voor
je eigen stad kunt doen, geeft dat
helemaal een kick.

Oostplein nog voor mij. En bij de
VIR. En de grote brand in Pernis.
Wanneer zal het geweest zijn?
‘s Woensdags om 17.00 uur mochten we bij de buren – die al televisie hadden - naar “De Verrekijker”
komen kijken. Hoe trots waren
we op onze Kralingse omroepster
Hannie Lips? We spaarden zegels
bij “De Oostergids” en gingen
met de bussen van Van Gogh
naar de Efteling (waar ik nu 500
meter vandaan woon…). Op de
ets met vakantie naar: Nieuw
Helvoet, het einde van de wereld!
’s Winters sleedden we ‘de hol’
af bij de Oostzeedijk, waar de
Willem Ruyslaan begint en gingen
we schaatsen op de Kralingse
plas en op de IJsclub! Met warme
chocolademelk en ‘polkebrokken’.
Het zijn maar arden, maar…het
is de basis van je leven. Voor mij
in elk geval herinneringen aan een
fantastische jeugd. Hoe moeilijk
onze ouders het hadden om het
hoofd boven water te houden
beseften we niet…..

Ik ben in 1949 geboren in Kralingen en woonde tot mijn 11e jaar
op de Chris Bennekerslaan. Wat
een heerlijke tijd; wat een rust.
Nog geen auto’s voor de deur; een
etsje huren voor een dubbeltje
(zie foto); een haring halen bij
Toet in de Lusthofstraat; of een
‘pukkie’ bij Jamin. Allemaal voor
een dubbeltje, net als met lijn 16
even heen en weer naar Spangen.
Ik herinner me nog dat de Maas
bevroren was, maar ook hoe ik
met mijn vader in 1953 naar de
Oostzeedijk ging kijken, waar
het water na de watersnoodramp
in de zijstraten stond. Ook zie
ik de brand van de molen op het

waar ik nu nog woon. Dáár ben ik
betrokken geraakt bij de organisatie van de Nationale Taptoe. Na
Delft, Breda en Den Bosch nu dus
in Rotterdam. Daar ben ik als oudRotterdammer trots op. Het geeft
een extra dimensie. Een thuisgevoel. Wij Rotterdammers gaan
daar iets van maken, dat weet ik
zeker. Ik ben terug in Ahoy. Nou
dat is lang geleden, want in 1955
was ik al in de toenmalige Ahoyhallen bij de E-55.
Door die Taptoe komen ook
andere herinneringen weer
boven. Daarom dit artikel. Wie
weet wanneer die “taptoe” in het
Feijenoord-stadion was die ik me
herinner? En waarom werd die
gehouden en wie deden daar aan
mee? Heerlijk om dit Rotterdamse
verleden weer eens op te poetsen…. Eens een Rotterdammer,
altijd een Rotterdammer. Ahoy!
Jan van Vliet
Een oud(e)-Rotterdammer
Baronielaan 8
5171 HA Kaatsheuvel
jan.van.vliet@home.nl

In 1960 ben ik naar Zeist verhuisd
en in 1976 naar Kaatsheuvel,

Puzzel mee en win !!!
De goede oplossing van het kruiswoordraadsel in De Oud-Rotterdammer nummer 7 luidde: Rotterdam blijft
toch de allerbeste. Dat werd weer door vele honderden enthousiaste puzzelaars gevonden en velen van hen
lieten hun oplossing vergezeld gaan van instemmend commentaar. Uit de vele inzendingen moesten weer
tien prijswinnaars geloot worden, die de prachtige cd Café Rotterdam tegemoet kunnen zien. De winnaars
van puzzel nummer 7 zijn:
Jack vd Snoek, Vlaardingen
J.Briggeman, Oudenhoorn
A.Prul, Zwijndrecht
Fam van Gijtenbeek, Rotterdam
J. Tuinman, Koudum
W. van Halen, Hoek van Holland

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.H. Ondaatje, Nieuwerkerk a/d IJssel
J. Koogje, Schiedam
J. van Zwol, Loosdrecht
H.J. Los, Oostvoorne

Horizontaal
1. koopman in de ruimste zin; 7. stokvormige lekkernij van gekleurde suiker; 13. hertensoort; 14.
huisbediende in livrei; 16. bloeiwijze; 17. arbeidzaam (vlijtig); 20. arrondissement (afk.); 21. schrijfmateriaal; 23. mesjokke; 24. bladader; 26. bosje (dot); 28. voor (in samenstelling); 29. reinigingsmiddel; 31. dierengeluid; 33. oosterlengte (afk.); 34. poel (stilstaand water); 35. glansverf; 37. stemming (gemoedsgesteldheid); 40. lager ondernemers onderwijs (afk.); 41. Amsterdams peil (afk.);
43. borstbeen; 45. zwemvogel; 46. kookgerei; 47. verenigde naties (afk.); 48. kreupel; 50. ondernemingsraad (afk.); 52. rivier in Italië; 53. telwoord; 55. neon (scheik. afk.); 56. overbrengen (vervoer);
57. int. vliegtuigkenteken (België); 58. bloedvat; 60. sado-masochisme (afk.); 61. onmeetbaar getal;
62. fiets (Zuid-Ned.); 64. alcoholics anonymous (afk.); 65. zangstem; 67. brander van gaslicht; 69.
vrouw van Adam; 71. Associated Press (afk.); 72. oogholte; 73. lange haren in de nek van leeuwen;
75. boomsoort; 77. boei; 79. mobiele eenheid (afk.); 80. boomsoort; 82. hemellichaam; 84. ivoor;
85. wandelhoofd; 87. smaakkwaliteit; 89. meisjesnaam; 90. gemoedsbeweging; 92. wereldtaal; 94.
bemoediging; 96. tijdperk; 97. snelschrift; 99. Electric Light Orchestra (afk.); 100 regerende familie
(vorstenhuis); 101. een besmettelijke ziekte die zich zeer snel uitbreidt.
Verticaal
1. zelden sprekend (stil); 2. rechtvleugelig insect; 3. reputatie (roem); 4. Duitse ontkenning; 5. aluminium (scheik. afk.); 6. spil (as); 7. grafsteen; 8. bolgewas; 9. deel van bijenkorf; 10. vruchtennat; 11.
het drievoudige; 12. brandstof voor vliegtuigen; 15. krypton (scheik. afk.); 18. runderen (algemene
benaming); 19. scheepstouw; 21. aardkluit; 22. zie 96 horizontaal; 25. weldra (gauw); 27. gevangenis; 30. wandelplaats; 32. verplichte bijdrage tot de openbare geldmiddelen; 34. gewicht; 36. kunstmatige inseminatie (afk.); 38. muzieknoot; 39. Europees kampioenschap (afk.); 40. opbergruimte;
42. bamboebeer; 44. deel van lichaam; 46. huidopening; 47. meisjesnaam; 49. ontkenning; 51. mannelijk dier; 52. meisjesspeelgoed; 54. gard; 58. smidsgereedschap; 59. treffend; 62. nagemaakt; 63.
behandeling in ziekenhuis; 66. briefaanhef (Lat. afk.); 67. familielid; 68. voorzetsel; 70. votre excellence (afk.); 72. gesneden haan om vetgemest te worden; 73. honingdrank; 74. nieuw (in samenstelling); 76. beek (rivier); 78. weide in het hooggebergte; 79. Chinese vermicelli; 81. tennisterm; 83.
vordering; 85. trekpop; 86. ritueel gebruik; 87. begrensd gebied; 88. schrede (pas); 91. open plek in
het bos; 93. lidwoord; 95. Spaanse uitroep; 97. muzieknoot; 98. voorzetsel.

VOOR WOENSDAG 28 APRIL 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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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.

Veel belangstelling voor ‘Laat je ouders
niet vallen’-dag bij Humanitas-Akropolis
Op de nationale ‘Laat je ouders niet vallen’ dag, zaterdag 31
maart 2007, organiseerde Humanitas-Akropolis een aantal activiteiten, gericht op valpreventie. Het was een informatieve en gezellige dag, waarbij op een positieve manier
aandacht werd besteed aan het voorkomen van vallen.
den wij op 31
maart 2007,
de ‘Laat je ouders niet vallen’-dag, een
aantal gratis
activiteiten,
gericht op
valpreventie.
Het was een
prettige combinatie van
nuttige inforDe ‘Laat je ouders niet val- matie en gezelligheid!
len’-dag is onderdeel van een
campagne van Consument Rollatorspreekuur
en Veiligheid, die tot en met Het Rollatorspreekuur van Hujuni wordt gehouden. Doel is manitas is inmiddels een begrip.
het aantal ernstige letsels als Fysiotherapeut Frank de Boer en
gevolg van een val onder ou- zijn collega’s gaven advies over
deren terug te dringen. Ieder het juiste gebruik van de rollator
jaar belanden bijna 88.000 en technici van de firma Beenmensen van 55 jaar en ouder hakker beoordeelden de veiligna een valpartij op de Spoed- heid van de rollator. Kleine repaeisende Hulpafdeling van een raties werden ter plekke gedaan.
ziekenhuis. Vervolgens ver- Helaas waren enkele rollators in
liest meer dan de helft een slechte staat en moesten wordeel van z’n zelfstandigheid. den afgekeurd. Gelukkig zit de
Het streven is om ouderen rollator nog in het basispakket,
juist zo lang mogelijk zelfstan- zodat ouderen in dit geval een
nieuwe rollator mee naar huis
dig te laten wonen.
konden nemen.
Jongere generatie
De campagne doet nadruk- In Balans
kelijk een beroep op jongere Er werd ook een voorlichtingsgeneraties om samen met hun cursus gegeven om valongeval(groot)ouders oplossingen te len te voorkomen. Deze cursus
bedenken die valpartijen in en ‘In Balans’ koppelt praktische
om huis helpen te voorkomen. adviezen aan een bewegingsHoewel ouderen zich terdege programma.
bewust zijn van de vaak ingrij- Daarnaast waren er ergotherapende gevolgen van letsels peuten aanwezig die voorlichdoor een val in huis, blijken ze ting gaven over woningaanpaszelf nog weinig te doen aan singen en hulpmiddelen die
tevens te koop waren. Ook was
preventie.
er gelegenheid om de dagbeHumanitas sluit zich graag bij handeling en het bekende Herdeze campagne aan. Er is veel inneringsmuseum van Humanimogelijk om een val te voor- tas te bezoeken.
komen. Daarom organiseer- Informatie: 010 - 461 52 08.

Prinsenwiek herdenkt mei 1940
In De Prinsenwiek wonen circa 260 mensen. Ze weten nog hoe
Rotterdam rook na het bombardement: die gruwelijke lucht van
verbrande huizen en verbrande mensen. Ze weten nog hoe die
15 kapotgeschoten jongens van het Korps Mariniers op de Maasbruggen eruit zagen. Ze weten nog hoe die gefusilleerde verzetsstrijders op straat lagen.

Zij herdenken op 14 mei a.s. Met
respect voor die strijders tegen
de tirannie. Met dankbaarheid
voor het vredige leven dat zij
door die strijd nu gekregen hebben.
’s Avonds gaan slapen zonder
angst voor een Gestapo midden

in de nacht aan je deur om je
mee te nemen. Overdag boodschappen doen en zeker weten
dat je weer thuis komt. ’s Morgens opstaan en niet bang zijn
dat er die dag met je liefste iets
vreselijks gebeurt. En of je kind
’s avonds nog zal leven.Als er nu
een vliegtuig overvliegt, is dat
niets gevaarlijks.
Daarom herdenkt De Prinsenwiek
mei 1940. Op 14 mei, dag van het
bombardement zal De Prinsenwiek herdenken. Om 10.00 uur
zullen bij het oorlogsmonument
op het Samuel Esmeijerplein
kransen gelegd worden door
enkele oud-dienstplichtigen namens alle bewoners, door het
Korps Mariniers en door gezagsdragers van de (deel-)gemeente.
Daarna wordt er een ‘doden-appèl’ gehouden en wordt de last
post geblazen. In het restaurant
‘De Prins Pinguïn’ van De Prinsenwiek volgt een herdenking voor
de bewoners.
Joop van de Gevel
(geboren 1934),
Bewoner De Prinsenwiek

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
Wethouder Kriens stelt
Klantenservice Huishoudelijke Verzorging
Rotterdam in gebruik

Humanitas/DeStromen hebben voor de huishoudelijke
hulp in het kader van de Wmo
een gezamenlijke Klantenservice in het leven geroepen
waar de klanten zich kunnen
aanmelden.
Op 23 april a.s. komt de Klantenservice in bedrijf. Op 20 april om
13.30 uur stelt Jantine Kriens,
wethouder Volksgezondheid,
Welzijn en Maatschappelijke
Opvang dit informatie- en aanmeldpunt officieel in gebruik.
Vanaf 23 april kunt u de Klantenservice bereiken onder
nummer 0900 - 1 20 30 40 (5
cent per minuut) of op het internet: www.hvrotterdam.nl.

Stichting Humanitas

Gevraagd per direct: secretaris/secretaresse
die kan terugblaffen, blaffende honden bijten
immers niet.
Type baas: ‘Commandeer je hond en blaf zelf!’
Wilt u mijn opvolger worden als secretaris/secretaresse van de directeur van Humanitas Rotterdam (u weet wel, die van de ja-cultuur,
de herinneringsmusea en de levensloopbestendige woningen)? Mijn
tien (tropen)jaren waren fantastisch, maar nu lonkt verdere carrière.
Gevraagd: vrolijk en flexibel karakter, humor, een alles-eter-mentaliteit en vooral incasseringsvermogen. Herkent u zich hierin en hebt
u liefst administratieve/secretariële ervaring op niveau, bel of email
mij dan: drs. André Jager: 010 - 461 53 47 / ajager@humanitas-rt.nl
of prof.dr. Hans Becker: 010 - 461 53 50 / hbecker@humanitas-rt.nl.

www.humanitas.nu

