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Pas na jaren kon zeeman Gerrit
praten over de Huismanbom
De verschrikkelijke meidagen van 1940 staan
velen nog in het geheugen
gegrift. Gerrit Sassenburg
is één van hen. In april
2000 vertelde hij in een
indringend interview zijn
oorlogsverhaal. Hoewel
dat in uitgebreide vorm in
een speciale editie van Ons
Charlois heeft gestaan, is
het verhaal zo indringend
dat er een verkorte versie
is gemaakt voor De OudRotterdammer.
Als kind van zes was Gerrit Sassenburg slachtoffer van een afgedwaalde
bom, die had moeten vallen op de
Duitse onderzeebootbasis bij Pier
2 in de Waalhaven. Twintig uur lag
hij onder het puin van het hoekpand
Huismanstraat en Verboomstraat
in Charlois. Nipt overleefde hij het
angstige avontuur. Meer dan een
halve eeuw sprak hij er niet over,
deed Gerrit of zijn neus bloedde
en hield hij het gruwelijke incident
diep weggestopt in zijn ziel. Het was
immers voorbij, verleden tijd. Voor
Gerrit was dat voldoende, aan praten
had hij (nog) geen behoefte. Maar
op de grens van het nieuwe millennium gaf hij lucht aan zijn gezwollen
gemoedsrust en sprak de ex-zeeman
over ‘zijn’ Huismanbom.
Schrik
Gerrit Sassenburg deelt zijn oorlogsverschrikkingen met zijn twee
jaar oudere oom en boezemvriend
Bertus Huijsman. Op 28 januari 1942
speelde Gerrit, zoals zo vaak, bij zijn
grootouders: de vader en moeder
van zijn oom en vriendje Bertus.
Gerrit mocht blijven slapen. In de
vooravond trok hij die koude winteravond de dekens over zich heen.
Bertus mocht nog even opblijven.
Boven de buurt cirkelde al geruime
tijd een vliegtuig. Bang als Bertus
was, bleef hij talmen op de wc, voor
hem een veilige plek. Opeens was
daar een enorme klap, gekraak en
gerinkel van glas. Verschrikt deed
Bertus de wc-deur open en viel bijna

- De Verboomstraat in Charlois met rechts de Huismanstraat. Het hoekpand werd in 1942 getroffen door een blindganger en werd tien jaar later herbouwd. In het jaar 2000 kwamen de woningen
leeg en werden afgebroken voor eigentijdse nieuwbouw. Foto collectie Rein Wolters -

in een enorm zwart gat, een krater.
Tegelijkertijd drong tot hem door dat
het een bominslag was. Ontploft was
ie niet, want er was geen explosie en
ook geen vuur.
Door de klap en van pijn in zijn rug
schrok de op zijn buik ingeslapen
Gerrit wakker. Verstikkende stof
drong in zijn neusgaten en ogen. Ook
voelde hij warm en kleverig bloed
over zijn lijf vloeien. Later bleek dat
tientallen spijkers in zijn rug waren
gedrongen. Die staken uit balken
en planken van het dak die op zijn
ledikant waren neergestort. Achteraf
bleek dat de degelijkheid van het
eikenhouten bed zijn redding was. De
opstaande kopse kanten hielden het
onder de last van het ingezakte dak.
Redding
Gerrit kon zich niet bewegen. Wel
schreeuwen en huilen. Ergens ver
hoorde Gerrit oma gillen dat hij
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moest blijven roepen, zodat ze hem
dan konden vinden en redden. Gerrit
bleef huilen én schreeuwen. Af en
toe drong het auwe schijnsel van
zaklampen tot hem door. Stof in
zijn ogen beperkte het zicht en de
pijn in zijn rug werd steeds heviger.
Mannen als kapper Piet Overdulve
van de Zuidhoek en de bekende (in
1999 overleden) communistische
activist Manus Hekelaar uit de
Bakkerstraat probeerden Gerrit te
bevrijden uit zijn benarde positie.
Pas na twintig uur intensief slopen en
puinruimen bereikten ze het slachtoffertje. Liefdevol sloot zijn gelukkige
moeder hem in haar armen, waarna
hij voor onderzoek werd afgevoerd
naar het Bergwegziekenhuis. Zijn
verwondingen vielen mee. Voor twee
buurmeisjes van de begane grond,
leeftijdgenoten van Gerrit, kwam de
hulp te laat. Ze verdronken onder
het puin in het drinkwater dat uit de

kapotte leiding bleef stromen.
Gesprek
Gerrit Assenberg en hij keerden als
kind geregeld terug naar de plek des
onheils om te spelen in de bomput.
Van doeken bouwden ze een tent of
ze zaten elkaar te vervelen op een
verbrokkeld muurtje dat overeind
was gebleven. Aan de gevolgen van
de bom dachten ze niet meer. Pas na
een jaar of tien is het verwoeste hoekpand herbouwd. Bertus Huijsman
werd een van de bewoners.
Hoewel Gerrit Sassenburg zijn oorlogservaring altijd heeft verdrongen,
kwam die na verloop van tijd toch
naar boven. Piet Overdulve was zijn
kapper, maar die wist niet dat Gerrit
het joch was dat door hem was gered.
Overdulve etaleerde in zijn zaak
allerlei attributen van de vrijwillige brandweer, voor wie hij actief
was. Na een van zijn zeereizen zat

Gerrit in de jaren zestig te wachten
op zijn knipbeurt. Een andere klant
vroeg Overdulve naar de herkomst
van al die spullen en ook naar een
ervaring die hem was bijgebleven.
Gerrit hoorde hoe de kapper vertelde
over het knulletje dat na twintig uur
levend onder het puin vandaan was
gehaald. Beleefd onderbrak hij het
gesprek en bedeesd vertelde Gerrit
dat hij dat knulletje was. Overdulve
nam het eerst niet serieus, maar toen
Gerrit met details op de proppen
kwam die alleen hij kon weten, kon
de kapper er niet meer omheen. Er
volgde een lang gesprek, waarna
Gerrit jaren tot aan het interview in
2000 niet meer over het oorlogsincident gesproken heeft.
Rein Wolters

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.
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TANTE POST(BUS)

Zeisstraat
Ik ben Pieter Euser, 77 jaar en een oudzuiderling (Vreewijk) met veel herinneringen uit mijn jeugd in de Zeisstraat.
Bijgaande foto is gemaakt in het pad
tussen de Zeisstraat en de Jagerslaan, in
1940 vlak na het begin van de Tweede
Wereldoorlog. Op de foto achterste rij
staan vanaf links, Wim van Hemert,
Piet Poley, Jaap Poley en daarvoor Dick
van Oort. De naam van de rechtse op de
foto weet ik niet meer. Ik heb nog meer
foto’s die toen genomen zijn, met o.a.
Cor Kooy, Pleun van Noort, Arie Geluk
maar die zijn allen helaas reeds vroeg
overleden. Wij hebben daar in die buurt
een fantastische jeugd gehad, ondanks de
oorlogsjaren. In al die paden tot aan het
Slag was ons speelgebied met het nodige
kattenkwaad. We werden menig keer
achterna gezeten door oom agent. Deze
wist nooit zo goed de weg tussen al die
paden, bijvoorbeeld welke doodliepen en
welke niet. Het was voor hem een onmo-

gelijke taak ons te pakken te krijgen. Dat
gaf ons veel plezier!
Er was in de periode van de foto’s ook
een vriendje, Bertus van Leeuwen. Hij
woonde op de hoek van de Kouterstraat
en de Sikkelstraat op een stenen trapje.
Ik was zeer bevriend met hem; hij had
de bijnaam “Bertus Pelikaan” vernoemd
naar het in die tijd beroemde vliegtuig
de Pelikaan. Hij liep altijd hard met zijn
armen wijd uitgespreid en riep dan “hier
komt de Pelikaan”.
Samen zijn we een keer hoog op het dak
van de kleuterschool aan de Jagerslaan
geklommen. Ik ging op de nok zitten,
maar Bertus liep al balancerend over de
nok van dat dak en riep met zijn armen
zijn gebruikelijke kreet:” hier is de
Pelikaan”. De bewoners in de omgeving
keken met afgrijzen naar dat gevaarlijke
gedoe. Bertus zijn vader is op het eind
van de oorlog van de honger overleden.
Een paar dagen daarvoor zag ik hem
nog half de trap afkomen toen ik Bertus
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kwam halen, als een skelet. Ik denk nog
dikwijls aan Bertus, hoe zal het hem
gegaan zijn?
Ik ben benieuwd of er vrienden van toen
zijn die zullen reageren op deze foto.
Mijn email is pidi1953@hetnet.nl
Pieter Euser
Puttershoek
-------------------------------------------------Beste redactie
Ik wil u graag vertellen over mijn opa,
Henk van Driel, die van 1939 tot en met
1962 brugwachter van de Prinses Irenebrug is geweest. In de oorlogsjaren zat
hij samen met twee schoonzoons in het
verzet. Hij nam actief aan het verzet deel,
vooral op de brug. Daar leerde hij dat
er onder de Duitsers ook goede mensen
waren, zoals Oberstabsfeldwebel Jonkmann uit Berlijn. Er waren al een paar
voorvallen geweest, die met een sisser
afgelopen waren, toen op de fatale nacht
om half 3 de Berta II met een lading gedropte wapens moest passeren. Het was
nieuwe maan en aardedonker. Precies op
tijd draaide opa de brug open. Nauwelijks stond de klep in de hoogste stand
of Berta II doemde op in het duister. Op
dat moment klonk achter hem een zachte
Duitse stem die zei: “Guten Abend”.
Opa verstijfde, het was Eric Jonkmann
die kwam controleren wat er midden in
de nacht door de brug moest. Het was of
de grond onder opa’s voeten wegzonk.
Jonkmann vroeg wijzend op Berta II:
“Wat is dat voor transport.” “Groenten”,
antwoordde opa. Doordringend keek
Jonkmann hem aan en herhaalde zijn
vraag en weer zei opa groenten. Toen
beet de Duitser hem toe: “Voor de derde
en laatste maal, wat vervoert dat schip?
Groenten of wapens.
Opa begreep dat de zaak verraden was
en nam in een fractie van een seconde

GEGARANDEERDE
KLASSE

het besluit de waarheid te zeggen en het
zonodig uit te vechten. De Berta II moest
behouden worden en met de vinger
aan de trekker van zijn revolver beet
opa terug het zijn wapens. Jonkmann
reageerde laconiek dan is het in orde, op
de brug wordt niet meer gecontroleerd.
Na deze woorden draaide hij zich om en
verdween in de nacht. Vanaf die nacht
zijn zij elkaars beste vrienden geworden.
Opa is in 1970 overleden en tot die tijd
hebben ze een levendige briefwisseling
onderhouden.
Francien de Leede-van Driel
Rietstapstraat 34
3056 LS Rotterdam.
------------------------------------------------Neptunus
De heer A. Siebel schreef op 3 april
over de Van der Takstraat in Waar was
dat nou? Hij had het over een viswinkel
Nautilus, maar wist de naam niet zeker.
Deze viswinkel was van de heer Laurens
en de winkel heette Neptunus. Ik woonde
in de Feijenoordstraat en kwam in 1947
bij deze rma in dienst. Ik verdiende toen
vijf gulden per week. Hij had inderdaad
de beste haring. Tegenwoordig worden
de haringen in emmers geleverd, maar
toen kwam de haring in houten vaten.
Inhoud 1000 stuks. Voordat er gehandeld
werd ging de deksel eruit en werd de
haring geproefd. Veel handelaren en hun
klanten noemen de haring tegenwoordig
het hele jaar door ‘Nieuwe haring’, maar
dit moet na een tijdje ‘maatjesharing’
worden. Ook had je vroeger heerlijke
groene haring; deze waren rood op de
graat. Misschien doe ik nog veel oudere
lezers een plezier door te melden dat
links naast Neptunus groentenboer De
Waard zat en rechts apotheek Cohen.
E. Bronswijk
A. van Westrienenstraat 109
3038 SX Rotterdam
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Laatst zag ik in een documentaire over
de geschiedenis van Berlijn een oude
opname van de zo beroemde en veel
omschreven Alexanderplatz. En wat zag
ik daar? Een bordje, dat verwees naar het
badhuis Alexanderplatz!
Je moest toendertijd via een trap midden op het plein naar beneden om in te
checken voor een bad (in een badkuip)
of een douche. Ik zelf heb nog gebruik
gemaakt van dit soort openbare badkommen en douches in Berlijn, omdat
het zelfs in de jaren ‘80 nog niet echt
vanzelfsprekend was dat in de woningen
in de oude arbeiderswijken meer dan een
wasgelegenheid voorhanden was. Ik heb
zelfs nog de WC-pot met de buren een
halve trap lager of hoger moeten delen in
die tijd! Inclusief bevroren leidingen in
de winter!
Hier in Rotterdam heb ik iets heel anders
gezien: de wandkast in de hal werd
omgetoverd tot een douchecel. Dit heb ik
in verschillende woningen waar ik in heb
gewoond, meegemaakt!!! Dus: hoe zit of
zat het in het verleden in Rotterdam met
openbare bad- of doucheplaatsen? Ik ben
benieuwd naar de reacties.
Anne Jäger
die.anne@tiscali.nl

U ZOEKT, WIJ VINDEN!
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Badhuizen
Ik ben een van die fans van De Oud Rotterdammer, terwijl ik pas kom kijken met
mijn 40 jaren op de boggel! Ik lees met
veel plezier uw krant. Ik ben opgegroeid
in Berlijn, voormalig West-Berlijn,
woon sinds 1994 in Rotterdam en heb
de volgende vraag: Hoe zat het in het
oude Rotterdam met de zogenaamde
badhuizen?

J.D. (Joke) Dubbelt

J.D. Dubbelt
Uitvaartverzorging
Voor een waardig afscheid.

U heeft de keuze uit
diverse rouwcentra
U kunt van onze diensten
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in de gehele regio
Kosteloos en vrijblijvend hulp
bij het vastleggen van uw wensen
op papier (Wilsbeschikking)
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Zwembad Van Maanenstraat zeventig jaar
Vol trots opende de Rotterdamse wethouder R.J. Dijk op 8 mei 1937 het Sportfondsenbad aan
de Van Maanenstraat in de wijk Bergpolder. Of zijn opvolgers in de daaropvolgende zeventig
jaar ook altijd zo blij met het zwembad waren, valt te betwijfelen. Als je de historie van het
bad overziet, is het een wonder dat het nog bestaat. Meerdere malen is het in haar bestaan
bedreigd en zoals altijd ging en gaat het om geld. Politici zijn kennelijk niet allemaal overtuigd van het belang van een dergelijke voorziening voor hun stadsbewoners. Het Van Maanenbad mocht zich in de periode 1937-2007 verheugen in meer dan twintig miljoen – vooral
jonge – bezoekers. Een beter bewijs voor het bestaansrecht van het bad is er niet.
Al voor de opening van het zwembad
in Rotterdam-Noord kende Nederland
het begrip ‘Sportfondsenbad’. De
Amsterdammer Han Bierenbroodspot bedacht in de jaren twintig een
spaarsysteem waardoor baden mede
genancierd werden door inwoners.
Het eerste sportfondsenbad ontstond
in 1929 in Amsterdam. Na een aantal
andere steden volgde in 1937 Rotterdam. De stad kende toen al wel
(particuliere) overdekte zwemba-

den, zoals het aloude zwembad in de
Tuinderstraat, het Oostelijk Zwembad
in Kralingen en ‘De Overdekte’ in
Hillegersberg. Ook de gemeente raakte
doordrongen van het belang van het
overdekt zwemmen (met name het
schoolzwemmen) en werkte mee
aan de bouw van een zwembad in de
nieuwe wijk Bergpolder. Niet minder
dan 100.000,- gulden spaarden de
Rotterdammers voor dit nieuwe Sportfondsenbad bijeen.

- Aankondiging van de opening van het
Sportfondsenbad Noord, mei 1937 -

Beweegbaar dak
Bij de opening van ‘de zweminrichting’ (architecten De Roos en
Overeynder) aan de Van Maanenstraat
keek iedereen zijn ogen uit. Een
gebouw met veel glas en daarin een
prachtig binnenbad. Bovendien kende
het zwembad een beweegbaar dak, dat
bij fraai weer in werking kon worden
gesteld. Dat het buitenbad (het nu nog
enige in Rotterdam) met de ligweide
bij de opening niet klaar was, deerde
de bezoekers van het eerste uur niet.
De pers schonk veel aandacht aan

het bad, er verschenen zelfs speciale
openingsedities.
Naast de recreatieve zwemmers namen
de wedstrijdsporters bezit van het
zwembad. De belangrijkste successen
werden behaald door de Rotterdamse
zwemster Cor Kint. Zij vestigde er in
1939 twee wereldrecords, te weten op
de 100 meter rugslag (1.10.9; record
heeft vele jaren gestaan) en op de 200
meter rugslag (2.38.8). Een ander
sportief hoogtepunt in het zwembad
was het nationale kampioenschap in
1952.
Zwemles
Maar het waren natuurlijk de ‘gewone’
zwemmers, die voor grote aantallen zorgden. Zo meldden de kranten
dat ‘Mej. Nelly Diesfeldt op 22 mei
1941 de miljoenste bezoeker’ was
en al op 28 oktober 1943 werd de
tweemiljoenste geregistreerd. Zulke
getallen maken duidelijk hoeveel Rotterdammers hier zwemlessen moeten
hebben gevolgd. Scholieren kwamen
bijvoorbeeld vroeger niet alleen uit

CCtje Verstand

Ik moet hier natuurlijk niet te veel gaan schrijven over
dingen waar ik geen verstand van heb, maar ja, dan
blijft er zo weinig over. Want waar heb je als eenvoudige
boerenlul (zoals Jef van Oekel zich placht uit te drukken) nou eigenlijk verstand van? Als ik de krant zit te
lezen, vraag ik mij bij herhaling af of ik überhaupt (wanneer vinden we een mooi equivalent voor dit hinderlijke
Germanisme) nog wel verstand heb. U weet wel, je leest
iets en je denkt: Wel potverdriedubbeltjes, ben IK nou

c foto burosolo.nl

gek of zijn zij het…

Cox Column

Van de week trof mij het bericht dat
een Tweede Kamerlid in een vlaag
van helder denken had gezegd, dat
het misschien niet onverstandig
was in jongerengevangenissen weer
gevangeniskleding in te voeren; dat
zou de veelal allochtone crimineeltjes
beletten in dure merkkleding en met
veel “bling bling” (ook weer zo’n afgrijselijk woord dat onze taal is komen
teisteren) te lopen. Na dit gelezen te
hebben, kreet ik “Wat?!” De papegaai
viel van zijn stok, mijn hond Irving
rende met de staart tussen de benen de
tuin in en zoals in het Oude Testament
bedroefde koningen hun klederen in
verdriet en ontzetting kapot scheurden,
begon ik de krant in repen te rijten.
Bestaat er geen gevangeniskleding
meer? Daar hoor ik van op. Loopt men
daarom in merkkleding en met veel
“bling bling”? Het moet nou toch niet
veel gekker worden.
Maar nee, het wordt allemaal WEL
nog veel gekker. Een ander, nog veel

slimmer kamerlid, opperde dat het
misschien een goed idee zou zijn de
crimineeltjes het geld dat ze met hun
criminaliteit hadden verworven af
te pakken! Dan hadden ze geen geld
voor merkkleding en “bling bling”!
De kreet die ik slaakte toen ik dit
gelezen had deed de rest van mijn
levende have erf en goed in grote
paniek verlaten, het kikkerdril in de
sloot begon te zinken, de fazanten in
het kreupelhout waren op slag niet
meer broeds en het paard raakte in een
klap de hik kwijt die het had gekregen op het moment dat het voor de
eerste keer de kont van mijn vriendin
aanschouwde. Dus als crimineeltjes
een leuke slag geslagen hebben en
ze lopen tegen de lamp, dan mogen
ze het geld houden?! Het duurt niet
lang meer en ik kijk nergens meer van
op. Vandaag las ik dat grote groepen
Marokkaantjes, de goeden natuurlijk
niet te na gesproken, een onhandelbaar
gevaar vormen voor hele wijken in de

- Vanaf de zijkant was er goed zicht op het bad, juni 1937 -

Noord maar ook uit Zuid. En zo zullen
ook duizenden lezers van De OudRotterdammer zich nog badmeester
Wim Delwel en de badjuffrouwen Cor
Vuyk en Dini Havinga herinneren. Of
terugdenken aan die onvergetelijke
zwemfeesten.
In de jaren zeventig werden de
gevolgen van het toegenomen aantal
zwembaden in Rotterdam merkbaar.
Het betekende voor het Sportfondsenbad Noord minder bezoekers,
terwijl er gelden voor renovaties
moesten worden opgebracht. Een apart
hoofdstuk zou je kunnen wijden aan de

politieke verwikkelingen, die het bad
daarna heeft moeten doormaken.
Tot op heden is het steeds gelukt het
bad open te houden, niet in het minst
door acties van de Vrienden Van
Maanenbad. Ook niet vergeten mag
worden dat het zwembadgebouw een
sportcentrum is, waarin meerdere verenigingen actief zijn. Laten we hopen
dat we nog lang van het Sportfondsenbad Noord (sinds 2002 een rijksmonument) kunnen genieten. Zwemmen
hoort toch bij Rotterdam!

stad. Een vriend van mij wilde laatst
met een gezellige slok op in de nacht
naar huis gaan lopen. De kastelein
van het café (Ari) verbood het hem:
er zijn hele groepen die het op zo’n
gemakkelijke prooi hebben voorzien.
In wat voor tijd leven wij nu eigenlijk?
Dat wij dit allemaal maar normaal
vinden, nee, goed zitten te praten. In
verband met het voorgaande waren er
onmiddellijk een aantal gevangenisdirecteuren die fel protesteerden tegen
eventuele “bling bling”-maatregelen.
Weet u waarom? Dan zouden ze een
beetje meer hun best moeten gaan
doen en een beetje harder werken.
Alle ellende komt voort uit luiheid
en incompetentie. En uit de bezuinigingen natuurlijk. BEZUINIGEN, ik
hoor al 25 jaar niet anders, al sinds
Lubbers 1. Wat er niet allemaal is weg
bezuinigd, onder andere natuurlijk die
gevangeniskleding, en snapt u waar al
dat geld gebleven is? Nou ja, ik heb
wel een idee. Daar zijn al die managers voor aangenomen. Er is een mooi
liedje van Joop Visser, dat zo’n beetje
zo gaat: “Jan kan dit niet, Jan kan dat
niet, Jan deugt eigenlijk nergens voor,
JAN IS MANAGER GEWORDEN”.
Ze nemen bij een ziekenhuis liever
twee managers aan dan een verpleegster. In de Zorg, hetzelfde verhaal. De
meeste tijd gaat op aan vergaderen. En
de mensen die met twee poten op de
vloer staan en het werk moeten doen
worden gefrustreerd in hun bedoelingen en verliezen hun motivatie. De
politiek? Laat me niet lachen. Iemand

had nu bedacht dat de Grote Steden
meer geld moesten krijgen voor
de opvang van daklozen. Hoera!
En waar halen we dat geld dan
vandaan? Van de budgetten van de
kleinere steden natuurlijk, zodat een
stad als Alkmaar in zijn middelen
wordt gehalveerd. Wat gebeurt
daar dus? Daar kan men de opvang
van daklozen niet behoorlijk meer
regelen. En waar gaan die daklozen
dus heen? Naar de grote steden. Kijk,
dat heet nou beleid. En ik zal er maar
niet over beginnen dat de man die de
grootste bank van Nederland dermate
slecht leidde dat dat tot gevolg had
dat de aandeelhouders begonnen te
koeren, die zich trouwens meestal
ook als niet meer dan een troep ratten
gedragen, zodat de bank verkocht
moest worden, hetgeen 23.000 mensen hun baan, dus hun bestaan, gaat
kosten, dat de man die dat allemaal
heeft veroorzaakt met 11 miljoen
Euro in zijn tas naar huis gaat.
Ach, laten we het er maar op houden
dat ik er geen verstand van heb.

Cees Zevenbergen
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Belastinghulp voor iedereen!

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

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

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

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
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Gemakkelijk, gezonder, lekkere
kant-en-klaar maaltijden bij u thuis gebracht?

Het is geen luxe touringcar, maar
wel een heel gezellige BUS!

Chef Rafaelo Maaltijdenservice brengt diepvriesmaaltijden
bij u aan huis. U heeft daarbij keuze uit meer
dan90 verschillende maaltijden.

13 mei DAGJE VOLENDAM
EN HOORN

Alle maaltijden kosten
slechts C 3,99 per stuk

SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN
DE OUD-ROTTERDAMMER

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

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

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

€ 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

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

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

Praktijk PAPILIO ,Tel: 010-4826086
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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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 37”
Uit de vele oplossingen die op
de ‘Waar-was-dat-nou foto’ binnenkwamen, was af en toe de
geur van gerstenat te bespeuren. Er waren zelfs inzenders,
die oorspronkelijke Oranjeboombier-flesetikettten bij
hun oplossing meezonden. Dat
deden ze niet voor niets, want
de foto toonde de Oranjeboombierbrouwerij in haar nadagen
op de hoek van de Nassaukade
en de Oranjeboomstraat.
Mevrouw E. de Waard (als hier geen
plaatsnaam staat, wordt Rotterdam
bedoeld) heeft het helemaal goed: “Dit
is de brouwerij van Oranjeboom naast
de Blue Band margarinefabriek. Hier
ben ik heel vaak langs gekomen, als ik
’s morgens op weg naar mijn werk door
de Roentgenstraat ging.”
De familie P. Brien (Krimpen aan den
IJssel) geeft bijna letterlijk hetzelfde
antwoord. Ook het handschrift op beide
ansichtkaarten is hetzelfde, terwijl er
geen enkel verschil in de afbeelding
op de gezonden kaarten zit. Is dit puur
toeval of ‘gokt’ men zo op de attentie?
C.M. Kole (Hellevoetsluis) heeft het
mis: “Foto 37 is de Stieltjeskade.” Neen
dus!
Nely Zandee (Hoogerheide) zag het ook
goed: “Brouwerij Oranjeboom op de
hoek van de Oranjeboomstraat.”
H. Belle (Spijkenisse) weet waarover
hij praat: “Voor mij was de Oranjeboombrouwerij een open boek. In
1922 ben ik in de Rosestraat geboren
en naar de kleuterschool tegenover de
brouwerij gegaan. Leuk vond ik dat
school gaan helemaal niet. Later ging ik
naar de naast de kleuterschool gelegen
lagere school; daarnaast was op de hoek
van de Nassaukade een politiebureau.
We speelden vaak bij de steigers aan de
waterkant; daar is ooit nog een klasgenootje, Marietje van Oeien, in het water
gevallen en verdronken.”
L. van der Hoeven (Capelle aan den
IJssel) hoef je ook niets wijs te maken:
“Mijn ouders runden op de Nassaukade
36 een café: Café Scheepvaart. Natuurlijk werd in dit café Oranjeboombier
getapt. Op de raadfoto is duidelijk een
gebouw met een schuin dak te zien; dit

TOEN
was het kantoorgebouw. In de dertiger
jaren van de vorige eeuw ging ik met
mijn vader mee, als hij de rekeningen
van het afgenomen bier ging betalen.
De betalingen interesseerden me niet
veel, maar ik kon naar de paarden in de
stallen kijken. Destijds werd namelijk
het bier in de stad bezorgd door paard
en wagens. Tijdens de presentatie van
het Bokbier reed de stalmeester, de heer
Van Yperen, op een met vier paarden
bespannen wagen door Rotterdam.”
Ad van Vliet (Krimpen aan den IJssel)
heeft ook zijn herinneringen: “In de
Oranjeboomstraat was de R.K. Meisjesschool St. Lucia; daar werd later
een jongensschool aan toegevoegd.
Natuurlijk mochten de jongens niet
van hetzelfde schoolgebouw gebruik
maken als de meisjes; onder leiding van
hoofdmeester Snoek kregen de jongens
verderop in de straat les. Ik herinner
me ook nog de namen van de meesters
Boer, Overmeer en Pietersen. De laatste
was hopman bij de padvinderij in IJsselmonde; twee dagen ná de Bevrijding
in 1945 vertoonde hij zich weer in padvindersuniform. De school heeft heel
lang gaslicht gehad; de grote kachels
werden brandend gehouden door het
domste jongetje van de klas.”
Mevrouw J. Broekman-Luyendijk,
Aalscholverlaan 852, 3136 KX Vlaardingen krijgt de attentie toegezonden:
“Dit is de brouwerij d’Oranjeboom,
gebouwd in 1884. In 1969 werd de productie van Oranjeboombier gestaakt en
vervangen door Skolbier. Op 1 november 1982 werd het oude Rotterdamse
merk in ere hersteld. In 1989 werd de
brouwerij gesloten en verplaatst naar
Breda. Eind 1991 werd het complex in
Feijenoord gesloopt.”
Aad Melis (Mijnsherenland): “De
foto die u hier ziet is genomen vanaf
de zuidtoren van de ‘Hef’, de oude

spoorbrug over de Nieuwe Maas. U
kijkt hier naar de oude bierbrouwerij
D’Oranjeboom’ aan de Oranjeboomstraat. De foto is eigenlijk nog niet
zo heel oud, gezien de hoeveelheid
geparkeerde auto’s. Ik schat jaren
zeventig. De auto’s rechtsonder in de
bocht rijden vanaf de Oranjeboomstraat
naar het Stieltjesplein en de Koninginnebrug. Het water bovenin de foto
is het vervolg van de Nieuwe Maas
landinwaarts en aan de overkant ziet u
Kralingen/Kralingseveer.”
P. Swandorn (Dongen) zit er met zijn
oplossing van één woord echt naast:
“Boompjes.”
Harry Collignon: “Op de foto zien we
de Oranjeboombrouwerij in de naar
hem vernoemde Oranjeboomstraat. Een
golf van herinneringen aan dit plekje,
omdat juist tegenover de brouwerij
onze lagere school lag. In de onderkant
van het gebouw zat de meisjesschool
St.Agnes met uiteraard nonnen, die daar
les gaven. De bovenverdieping was de
jongensschool Leonardus van Veghel
(één van de martelaren van Gorkum).
Voor en na school speelden we vaak
aan de Nassaukade (de noordkant van
de brouwerij). In mijn schooltijd,19551961, stonden er nog niet zoveel auto’s
langs de kade. Sterker, er was helemaal
geen kade. Tijdens de oorlog is er
waarschijnlijk een bom vlakbij gevallen, want de kade was weg. Dat leverde
natuurlijk wel een heerlijk speelterrein
op. Rechts onderin de foto zien we aan
de Nassaukade nog net het gebouw
van de Rotterdamse spaarbank met
daarnaast (net niet zichtbaar) het possie
oftewel het politiebureau. Ik heb daar
menig uurtje doorgebracht, omdat mijn
vader ons niet wilde komen ophalen.”Ik
heb wel wat beters te doen. Jullie
hebben ze meegenomen, dan mag je ze
ook terugbrengen.” Aan de andere kant
van de brouwerij was de Roentgenstraat

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk
v.d. Leckestraat 23-25, tel. 010-2120472

NU
en aan de linkerkant, ook nog goed
zichtbaar, de margarinefabriek van Blue
Band (v.d. Bergh en Jurgens), met daar
weer achter de Nassauhaven. Zoals ik al
zei veel herinneringen.”
Mieke van Harskamp (Epen): “Zo te
zien is dit de fabriek waar eens het
Oranjeboombier gemaakt werd. Deze
fabriek lag aan het eind van de Oranjeboomstraat. En ik geloof dat daar ook
de bierwagens in optochten meereden.
De wagens werden getrokken door twee
inke paarden. En de koetsier zag er
ook mooi uit met zijn kostuum.”

de brouwerij van d’Oranjeboombier,
gelegen aan de Oranjeboomstraat op
Zuid. Daar naast was de Blue Bandfabriek van Van de Bergh en Jurgens.”
Peter Kranendonk: “Op de foto is de
Oranjeboom brouwerij te zien aan de
Nassaukade/Oranjeboomstraat. Ook
is de boterfabriek van Jurgens van der
Berg te zien, waar de opa van mijn
vrouw van ongeveer 1901 is gaan werken tot aan zijn pensioen. Zelf werkte
ik bij de Huisdrukkerij van Unilever
waarvan weinig te zien is, maar de
ingang zat tussen de brouwerij en de
boterfabriek in.”

Nel en Henk van Driel (Maassluis):
“De oplossing van deze raadfoto 37 is

Nieuwe opgave no. 39
Reeds nu kan ik verklappen, dat nieuwbouwfoto’s in deze rubriek niet
veel oplossingen opleveren. Toch proberen we het deze keer nogmaals
met een foto uit het grote archief van www.fotorotterdamonline.nl
Het gaat er niet om welk gebouw er op de foto gebouwd wordt, want dit
gebouw is inmiddels alweer afgebroken. Iets moet in Rotterdam niet te
lang blijven (be)staan.
Neen, deze keer wordt gevraagd op welk gebouw de fotograaf stond, toen
hij bovenstaande foto maakte. De vraag is duidelijk: Waar stond hij nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anecdotes of zomaar gedachten
gaarne vóór 14 mei 2007 per post zenden aan
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam
of via email naar
waarwasdatnou@xs4all.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op de gelukkige winnaar.
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Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
●
●
●

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

naar een ontwerp dat past

vanaf

€ 995,-

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!

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;

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

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte

Maatwerk
in Matrasadvies

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

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

Droomvlucht Slaapcomfort;

Maatwerk:

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

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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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Wie stopt met werken, beweegt minder. Uit een onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC) blijkt dat gepensioneerden en vervroegde uittreders meer in hun fauteuil televisie kijken en kranten
lezen dan bewegen. Voor een deel van de lezers van De Oud Rotterdammer zal dat ook zijn. Een ander deel
komt misschien wel meer toe aan wandelen, tuinieren, fietsen en op de kleinkinderen passen. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Kom uit de fauteuil en beweeg!
Bent u, ondanks dat u luier, dikker
en gemoedelijker bent geworden,
tevreden over uw leven? Zo houden!
Pas als uw gezondheid in gevaar
begint te komen, is het zaak– niet te
drastisch en fanatiek – uw leven wat te
veranderen. Het is echt niet de bedoeling om de marathon van Rotterdam te
gaan lopen, maar gewoon wat meer te
bewegen, etsen en wandelen, al is het
naar een verder afgelegen kroeg!
Tot die conclusie komen we naar
aanleiding van een nogal belerend
wetenschappelijk onderzoek van de
arts Annabelle Slingerland van de
afdeling cardiologie van het Leids
Universitair Medisch Centrum. Haar
bevindingen zijn gepubliceerd op de
wetenschapssite American Journal of
Epidemiology.
Zij maakte gebruik van een dertien
jaar geleden in Eindhoven en omge-

ving uitgevoerde – en thans geactualiseerde - studie naar de lichamelijke
activiteiten tijdens het overgaan van
werken naar pensioneren.
Het onderzoek is ook internationaal
interessant, omdat voor het eerst is
gekeken naar de verandering van
lichaamsactiviteit in de tijd rond
pensionering. Het GLOBE-onderzoek
(Gezondheid en LevensOmstandigheden van de Bevolking van Eindhoven en omgeving) werd uitgevoerd
door de afdeling maatschappelijke
gezondheidszorg van de Erasmus
Universiteit in Rotterdam. Ruim
27.000 mensen van 15 tot 17 jaar werd
in 1991 uitgebreid gevraagd naar hun
leef-, werk- en woonomstandigheden.
In 2004 zijn uit die deelnemers bijna
duizend mensen geselecteerd die deels
(300) nog steeds werken of inmiddels
(bijna 700) zijn gepensioneerd.

Norm
De deelnemers aan het GLOBE-onderzoek haalden bij lange na de norm
voor gezond bewegen niet in 1991, en
al helemaal niet bij de herhalingsenquête in 2004. Die norm (door wie
vastgesteld?) is eigenlijk vijf keer
een half uur wandelen of sporten per
week. Opvallend is dat mensen die
hoger opgeleid zijn het meest aan
lichaamsbeweging deden door middel
van sport in hun vrije tijd. De lager
opgeleiden bewogen het meest om
naar hun werk te gaan of tijdens hun
werkzaamheden. Maar óók te weinig
ten opzichte van de norm!
De overgang van werken naar
pensioen wordt, uit gezondheidsoogpunt, volgens Slingerland niet goed
gemaakt. Zij noemt dat eigenlijk ‘heel
gek’, want als je met pensioen gaat
heb je juist meer tijd en de kans van
je leven om meer te gaan bewegen.

Een niet te bestrijden opvatting van
haar is ook dat het voor de gezondheid heel goed zal zijn om op oudere
leeftijd te beginnen met bewegen. Het
zou kunnen helpen tegen depressie,
dementie, botontkalking, hartinfarcten,
ouderdomsdiabetis en zelfs bepaalde
vormen van kanker.
Vraag
De Oud Rotterdammer zal hierop
zeker niet afdingen, maar stelt zich
wel de vraag of de ouderen die zich
lekker in hun vel voelen hun leefwijze
in deze moeten gaan veranderen. Als
je niet te dik, te stijf en te duf wordt,
waarom zou je dan ineens veel gaan
wandelen, etsen of sporten? Natuurlijk zal het ongetwijfeld zo zijn dat als
je redelijk gezond je pensioenleeftijd
haalt, je met wat meer beweging de
kans vergroot de resterende levensjaren gezond te blijven en zelfstandig te

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’.
Sociale voorzieningen
Dochter in de bijstand
helpen met schenking

zakelijke huisraad kan uw dochter
ook een beroep doen op bijzondere
bijstand.
Familierecht

Mijn alleenstaande dochter zit door
allerlei problemen helaas al ruim
vijftien jaar in de bijstand. Ik wil ze
daarbij een klein beetje helpen door
gebruik te maken van de jaarlijkse
schenkingsvrijstelling. Maar als dat
direct van haar bijstandsuitkering
wordt afgetrokken, dan schiet zij daar
niks mee op. Ik wil alles netjes houden en haar helpen om zo langzamerhand haar veel te oude meubeltjes te
kunnen vervangen en dat zij eindelijk
weer eens nieuwe kleren kan kopen.
Hoe kan ik dat het beste doen
Een schenking van een ouder aan
een kind is in 2007 tot aan € 4412
per kalenderjaar vrijgesteld van
belastingen. Dat kunt u dus aan uw
dochter schenken. Echter als zij met
die schenking boven het vrij te laten
vermogen (aan spaargeld, beleggingen, enz.) van € 5245 komt, zal
zij eerst daarop moeten interen. Als
u het allemaal voor de sociale dienst
‘netjes’ wil doen, is het verstandig
om daarmee rekening te houden.
Hoewel het niet helemaal strikt volgens de regels is, heeft u natuurlijk
ook nog wel andere mogelijkheden
om uw dochter aan nieuwe meubeltjes en kleren te helpen. U zult
bijvoorbeeld de meubeltjes of kleren
kunnen kopen en die aan uw dochter
in bruikleen kunnen geven. Veel
sociale diensten zullen dit door de
vingers zien, of hebben daarvan geen
weet.Voor speciale gevallen, zoals
vernieuwing van meubelen en nood-

Er is geen geld voor
begrafenis moeder
Na een rotjeugd heb ik weinig
binding met mijn moeder. Mijn vader
is al lang overleden. En met mijn
enige andere zus heb ik geen band.
Uit gevoel ga ik toch iedere dag even
bij mijn moeder kijken. Zij zit echter
zwaar in de schulden. Ze heeft zelfs
een achterstand in de betaling van
de premies voor haar begrafenisverzekering. Ik kan aan de kosten voor
begrafenis of crematie niet meebetalen, want ik heb zelf ook een schuld
opgelopen. Hoe gaat het dan?
Indien uw moeder overlijdt en zij
zit opgescheept met schulden, dan
kunt u de nalatenschap verwerpen
of deze - zoals dat heet - beneciair
aanvaarden. Dat laatste houdt in dat
u (en mogelijk uw zus) als erfgenaam
de boedel aanvaarden onder het voorrecht van een boedelbeschrijving.
Dat betekent dat u zich indekt tegen
het risico dat u als erfgenaam kan
opdraaien voor de schulden. U moet
daarvoor na het overlijden van uw
moeder een verklaring aeggen bij
de grife van de bevoegde rechtbank.
Hetzelfde geldt als u de nalatenschap
direct wil verwerpen.
Indien uw moeder geen enkel vermogen nalaat waarmee de begrafenis- of
crematiekosten kunnen worden gedekt, en er zijn ook geen nabestaanden die deze kosten willen opbren-

gen, dan moet de gemeente, meestal
de sociale dienst, de uitvaart regelen.
De gemeente hoeft dat niet onmiddellijk te doen. Men kan een paar dagen
of een weekje wachten om te kijken
of familie of kennissen tóch niet in
actie komen. Vaak is het immers zo
dat nabestaanden in eerste instantie
weigeren actie te ondernemen, maar
zich na enkele dagen realiseren dat
dit toch wel erg afstandelijk is.
Het is natuurlijk een heel vervelende
situatie als de gemeente de begrafenis
van uw moeder moet gaan verzorgen.
De gemeente zal ook altijd kijken
of de kosten niet te verhalen zijn op
erfgenamen. Als uw moeder spullen
of andere bezittingen heeft, zullen
die ook eerst worden verkocht om de
kosten te dekken. Dat betekent dat
u ook niets van de spullen van uw
moeder mag meenemen. Daarom is
het zaak dat u uw moeder erop wijst
dat zij de achterstallige premies voor
haar begrafenisverzekering betaalt of
hierover samen met uw zus afspraken
maakt.
Schuldeisers kunnen niet aan deze
begrafenispolis komen. Begrafenissen en crematie op kosten van de
gemeente vinden dan ook meestal
alleen plaats als iemand overlijdt die
helemaal niemand heeft. Dat willen
u en uw zus uw moeder toch niet
aandoen?

de zaak voort te zetten. We gaan al
aardig richting 65 jaar en willen de
zaak verkopen en van de opbrengst
gaan leven, straks inclusief AOW.
Hoe kunnen we de verkoop het beste
aanpakken?

Mijn vrouw en ik hebben een goedlopende slagerij. Onze kinderen of
andere familieleden hebben geen trek

Hans
Roodenburg

Garantie Regeling (CGR) van De
Nederlandsche Bank per 1 januari
van dit jaar iets veranderd en heet
nu depositogarantiestelling onder de
Wet op het nancieel toezicht (Wft).
Fiscale zaken

Indien u zelf geen belangstellende
kunt vinden die een goede prijs voor
uw winkel over heeft, kunt u contact
opnemen met de Kamer van Koophandel. Die kan u verwijzen naar
gespecialiseerde intermediairs die
bestanden bijhouden van potentiële
opvolgers die vaak ook over voldoende middelen beschikken om uw
bedrijf over te nemen. Indien u uw
winkel op een bedrijvenmarktplaats
te koop biedt, wees dan in eerste
instantie zeer terughoudend met het
verstrekken van informatie. Pas als
de potentiële koper serieus is geïnteresseerd en in staat lijkt het geld op
tafel te leggen, is het tijd uw bedrijfsgegevens eerlijk te overhandigen. Let
ook op de scale consequenties en
schakel daarvoor een specialist in.
Garantieregeling voor
spaargeld bij banken
Mijn vrouw en ik bezitten samen
op een gezamenlijke bankrekening
€ 40.000. Hoeveel daarvan is gegarandeerd door De Nederlandsche
Bank als onze bank failliet zou gaan?

Financiële kwesties
Opvolger zoeken voor
goedlopende slagerij

kunnen blijven wonen.
Maar doe het met mate!
Slingerland constateert zelf trouwens
ook dat alleen afvallen, vaak niet lukt
door alleen meer te gaan bewegen.
Afvallen moet ook geen doel op zichzelf worden. Wel is een beetje meer
bewegen goed voor je eigen gezondheid op termijn. Dus kom toch maar af
en toe uit de fauteuil!

Per persoon per bank bedraagt de
garantie € 20.000. Dus met een spaarrekening van € 40.000 voor twee
personen loopt u geen risico. Voor
de volgende € 20.000 per persoon
wordt nog eens 90 procent gegarandeerd. Overigens is deze Collectieve

Heffingskorting bij
toeslag voor partner
Ik heb sinds november AOW en krijg
voor mijn vrouw, die geen inkomen
heeft, een toeslag. Kan zij dan nog
maandelijks haar hefngskorting van
de belastingdienst laten uitbetalen?
Indien uw vrouw jonger is dan 65
jaar en geen of weinig inkomen uit
arbeid of uit een uitkering heeft,
kan zij voorlopige teruggave vragen
(van maximaal 170 euro per maand)
voor het niet gebruikte deel van
haar hefngskorting. En als u deze
belastinguitbetaling de voorgaande
jaren hebt laten zitten, dan kunt u
die alsnog terugvorderen. Zodra uw
vrouw 65 jaar wordt en ze krijgt een
eigen AOW-uitkering dan wordt de
hefngskorting daarmee (van bruto
naar netto) verrekend. Via internet
op www.belastingdienst.nl is het vrij
eenvoudig de hefngskorting aan
te vragen. U kunt bij de Belasting Telefoon 0800 0543 ook een formulier
opvragen. Lukt u dat allemaal niet of
heeft u niemand die dat voor u kunt
doen, dan raden we u het Bureau
Fiscoop in Rotterdam (010 2907307)
aan. Dit belastingadviesbureau hanteert schappelijke tarieven.
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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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

OO
AD

GMED I S C

VIE

S C ENT

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:

010 - 484 09 99

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

www.boedelzorgdrager.nl

UWZ

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

Rotterdam

Uitvaartverzorging

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

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

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

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

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Te koop gevraagd:

Vogelvoliere
tel. 06-13535058

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

Boekhandel Delfshaven
In- en verkoop van boeken,
lp’s, cd’s en dvd’s
tel. 010 - 4767879
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Wolter de Waard
huisarts

De pil steekt van wal

Smet
Waar maar weinig zonlicht
komt, kunnen door transpiratie en schuren van huid
op huid vervelende schrale
plekken ontstaan. Vooral
bij overgewicht en suikerziekte is de kans groot om
last van ‘smet’ te krijgen.

- De ballentent had en heeft beroemde Nederlanders als klant, zoals Pim Fortuyn (rechts) en Jan van den Engel, directeur van Bonaventura
Cruises, een geboren en getogen Afrikaanderwijker. Archieffoto Rein Wolters -

Ballentent populair door muziek,
gehaktbal, sfeer en prima personeel
Rotterdam kent nog maar weinig écht bruine cafés met live
muziek. De Ballentent aan de Parkkade in Rotterdam is een
prettige uitzondering. Niet alleen op zondag, maar ook op
vrijdagavond kunnen daar de kelen worden gesmeerd en desgewenst ook de beentjes van de vloer. Het etablissement is
beroemd gemaakt door Marius Lambermon, die in augustus
2003 op veel te jonge leeftijd overleed.
In zijn woonplaats Hoek van Holland
baatte hij in de jaren tachtig ook een
bij een storm door de zee opgeslokte
strandtent uit en in Rotterdam het café
Spinnewiel aan de Nieuwe Binnenweg. Daar kwam De Ballentent bij.
Voordat Lambermon in 1981 dit café
van F.W.J. Hoogsteder overnam heette
het Maaszicht.
Het werd na de Tweede Wereldoorlog
ingericht in een voormalig houten
douanedepot uit 1903. Eventjes was
er nog het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in gevestigd. Het
verhaal gaat dat kandidaten toen een
paar rondjes over de kade moesten
rijden en als ze dat zonder hapering
deden, ze hun rijbewijs direct mee naar
huis kregen.
De naam Ballentent is ontstaan,
doordat de klanten op z’n Rotterdams
zeiden: ‘laten we wat gaan drinken
in díe ballentent.’ Het etablissement
is altijd, en nog steeds, druk bezocht
door veel mensen met een band met de

haven. “Maar ook door veel bekende
Nederlanders als Bram Peper, Pim
Fortuyn, Annie de Reuver, tv-reporter
Jaap van Deurzen en vele anderen”,
somt René Keehnen op.
De 52-jarige geboren en getogen
Vreewijker is naast directeur van een
bekend en gerenommeerd administratiekantoor eigenaar van De Ballentent.
“Vijf jaar geleden hebben Peter de
Leeuw en ik de zaak overgenomen.
Peter is onlangs gestopt, dus run ik de
zaak nu alleen met als crew Sandra,
Hennie, Jan, Leo, Nico, Paul, Peter,
Corrie en nog een andere Peter. Op
zondagmiddag is het onder meer een
aanloopplaats voor andere horecabazen, artiesten en oude havenglorie, die
na een traditionele wandeling over de
Parkkade graag even De Ballentent
binnenwippen.”
Keehnen over Marius Lambermon:
“Hij nam Maaszicht in 1981 over.
Een bekend verhaal over hem is dat
hij altijd aanwezig was. Aan de punt

- René Keehnen voelt zich in zijn element in De Ballentent, waar hij gefotografeerd is op de plek aan
de bar waar zijn overleden vriend Marius Lambermon altijd de zaak overzag. Foto Ellie Schop -

van de bar hield hij toezicht of de
clientèle op de juiste manier door zijn
personeel – altijd gestoken in keurig
wit overhemd met stropdas of strik
en zwarte pantalon – werd bediend.
Marius was beroemd onder het havenvolk doordat hij even snel zelf met het
vingertje rondging als velen van zijn
klanten. Om zich enigszins te matigen
dronk hij altijd colaatjes pils. Hoe later
op de dag, hoe mooier zijn verhalen
werden.”
De Ballentent is opgesierd met
prachtige foto’s, schilderijen en attributen van de Holland-Amerika Lijn,
die vroeger aan de overkant van de
Nieuwe Maas domicilie had en recent
op de geboortegrond is teruggekeerd.
Het bruine en sfeervolle interieur
is door de jaren heen onaangetast
gebleven, gelukkig ook na een brandstichting op 7 april 2006. De zaak was
er vijf weken door gesloten en dat
leverde samen met de brandschade een
enorme verliespost op.
”Dat was een minder prettige ervaring”, zegt Keehnen, die geen echte
horecaffer is, maar de bedrijfstak wél
door en door kent. “Dat komt doordat
ik de administratie doe voor tientallen horecabedrijven. Zodoende raakte
ik destijds ook bevriend met Marius
Lambermon.”
In de loop der jaren viel De Ballentent
diverse prijzen ten deel, zoals in 1997
en 2000 de Slauerhoff Trofee én de
titel ‘Beste Havenkroeg van Rotterdam’. Ook de Gouden Gehaktbal siert
De Ballentent. Die kreeg het gerenommeerde café als winnaar van een
gehaktballencompetitie van het toen
nog zelfstandige Rotterdams Dagblad.
Die bal, de sfeer, de gezellige muziek,
het brede publiek, het prima personeel
en de speciale ambiance maken De
Ballentent tot een buitengewoon bruin
café.
Rein Wolters

Bij ouderen zien we het vaak onder
de borsten, in de liezen, onder een
hangbuik en tussen de billen. Bij
actieve volwassenen vaak in de liezen
en in de oksels. Baby’s kunnen er ook
last van hebben. Uiteraard is de kans
op smet groot bij incontinentie. Er is
dan langdurig contact tussen de uitscheidingsproducten, waarin allerlei
micro-organismen zitten, en de huid.
De zuurgraad van de huid daalt en
de kans op beschadiging van de huid
neemt toe. Als de omgevingstemperatuur hoog is, loop je meer risico
smet op te lopen. In medische termen
noemen we smet ‘Intertrigo’. Daarom
zullen er ’s zomers meer mensen last
van hebben en met de tegenwoordige
global warming kun je er nu ook al
mee geconfronteerd worden.
Voor diabetici is het daarom ook hier
van belang goed ingesteld te zijn
en ja, de mensen met overgewicht
zouden moeten afvallen. Als dat niet

zo eenvoudig gaat, zorg er dan voor
dat je jezelf goed afdroogt en gebruik
niet teveel zeep, omdat de zuurgraad
van de huid daarmee afneemt. Bij
incontinentie moeten luiers etc regelmatig worden verwisseld en kunnen
andere plekken waar smet kan
voorkomen worden beschermd met
bijvoorbeeld zinkzalf of engels pluksel. Voor de gezonde mens is spoelen
met water en goed afdrogen meestal
voldoende om smet te voorkomen.
Krijg je toch van die vervelende
plekken, vraag dan een recept aan de
huisarts. Bij irritatie in de liezen en
oksels door veel activiteit helpt vaseline afdoende. Zijn de plekken echter
ook vochtig, dan is het beter zinkzalf
te gebruiken. Zinkzalf beschermt de
huid en zorgt ook voor herstel van de
huid. Ik geef zelf vaak de voorkeur
aan een antischimmelmiddel in
zinkolie: nystatine 2 % in zinkolie,
omdat de schimmelsoort candida een
grote rol speelt bij het ontstaan van
intertrigo. Zinkzalf en olie zijn echter
moeilijk te verwijderen. Je moet dat
met olie doen, bijvoorbeeld olijfolie.
Blijven er toch resten achter, dan
smeer je daar gewoon de nieuwe laag
overheen. Dat is beter dan de huid te
beschadigen.

Meidagen centraal bij OVM
In de komende weken staan de meidagen van 1940 centraal in het OorlogsVerzetsMuseum (OVM) Rotterdam. Alweer bijna 62 jaar is de Tweede Wereldoorlog verleden tijd.
Toch ligt deze zwarte bladzijde in de
geschiedenis nog vrijwel elke dag
open. Bijvoorbeeld in de herinnering
van overlevenden, de vele gedenktekens en in de zoektocht om de
geschiedenis in haar volle omvang
te leren kennen en erkennen. Een
oorlog reikt immers verder dan een
mensenleven en werpt een schaduw
over de hele samenleving en over
vele generaties.
Daarom wil het nu nog aan de
Veerlaan 82-92 op het Rotterdamse
schiereiland Katendrecht gevestigde
OVM een plek zijn waar bezoekers
stil kunnen staan bij de gebeurtenissen van toen. Niet alleen als een plek
van stilte, maar ook een voor steun
en respect.

Oorlog is mensenwerk. Vrede en
vrijheid zijn dat ook. Gelukkig zijn
steeds weer mensen bereid zich daarvoor in te zetten. Het OVM beschikt
over vrijwilligers die zich met ziel
en zaligheid inzetten om het verhaal
levend te houden. Zij beseffen dat
vrede en vrijheid nimmer vanzelfsprekend zijn en dat doorgeven van
generatie op generatie een noodzaak
is.
Het OVM zoekt nog een aantal
vrijwilligers die het verhaal van de
Tweede Wereldoorlog levend willen
houden door het opvangen en rondleiden van groepen. Wie wil meewerken
in een enthousiast team in een museum met mooie vooruitzichten, kan
zich in verbinding stellen met Marian
Oerlemans: 010-4848931.
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WIJ HEBBEN 
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WIJ DOEN 
 SFTUBVSBUJF SFOPWBUJFFOBBOIFMFO
  
CFTUBBOEFWMPFSFO
 TDIVSFOFOPOEFSIPVE
 WSJKCMJKWFOECF[PFLBBOIVJT
WIJ GEVEN 
 WSJKCMJKWFOEBEWJFT
ERKEND LEERBEDRIJF

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)

4IPXSPPNHFPQFOE
NBUN[BVVSrWSJKEBHLPPQBWPOE

www.uitvaart.nl/mourik

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

010 - 450 93 05

UITVAARTVERZORGING

4MPUQMFJOCapelle

VAN MOURIK BV

a/d IJssel

010 - 412 72 46

+POLFS'SBOTTUSBBURotterdam

1988

-

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

2007

Openhaarden &
Kachelcentrum

Zoekt u een tandarts bij u in
de buurt, bij AGADENT kunt
u zich direct inschrijven

“De Griffioen” AGADENT
Alle Topmerken
Tandheelkundigcentrum

010-404 64 97 / 404 64 59
Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

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.
Bovendien is een gezonde mond heel
belangrijk voor het behoud van uw tanden
en kiezen.
De mond is een belangrijk deel van het
gezicht en valt daarom direct op. Een
frisse mond is aantrekkelijk.
Maak eens een afspraak met onze
mondhygiëniste. Voor ververwijderen
van aanslag of tandsteen. In overleg
met u houden wij uw gebit volledig onder
controle.

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

Tel: 010-4225808
Kleiweg 107, 3051 G.L. Rotterdam
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NISSAN ROTTERDAM
Metaalstraat 5
3067 GV ROTTERDAM-ALEXANDER
Tel.: 010-456 33 33
www.nissanrotterdam.nl
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Nieuwe voorjaarscollectie

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

Onze nieuwe
voorjaarscollectie is binnen!

“In één dag
mooie tanden”

4NJMFDMJOJDTUBBU
WPPS
DPNQMFUF
EJFOTU
WFSMFOJOH

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

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

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG
0OEFSEFFM
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Zonnig, modieus

Uitvaartverzorging
Voordelen computergestuurd implanteren:

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

5FMFGPPO 
XXXTNJMFDMJOJDOM

e n

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR

b e t a a l b a a r

in de maten

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

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

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

38 t/m 52

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

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








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

Te koop: Comfortabele
levensloopbestendige 3-kamerwoning
Thomas Mannplaats 422
te Rotterdam
Comfortabele levensloopbestendige 3 kamerwoning
op de zesde etage van het
Humanitas-complex. Deze
woning is bij uitstek geschikt
voor de koper die vrijheid
zoekt maar zich verzekerd
wil weten van alle noodzakelijke zorg indien daar
behoefte aan is. Men kan naar willekeur gebruik maken van de diverse
voorzieningen in het complex zoals bijvoorbeeld het restaurant, kapper,
pedicure en dergelijke. Elke andere vorm van zorg kan ter plaatse naar
behoefte worden ingekocht. Het complex is rustig maar toch centraal
gelegen naast winkelcentrum, metro- en busstation, met altijd voldoende
parkeerruimte voor de deur.
Deze driekamerwoning is door de ruime opzet geschikt voor het gebruik van een rolstoel.
Bijzonderheden:
- Eigen afgesloten berging. - Woonoppervlakte 85m2.
- Eigen grond.
- Bouwjaar: 1998
- Balkon.
- Aktieve V.V.E. van € 125,- p/mnd.

Vraagprijs: € 279.500,Kanaalweg 61
2903 LR Capelle aan den IJssel
Tel:
010 450 11 77
Web: www.ooms.com

Ooms Makelaars &
Financieel Adviseurs

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

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

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!
Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

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

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

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P
Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak
Rodenrijselaan 54 - 3037 XG - Rotterdam
Tel: (010) - 467 53 23
www.schoenmakerijagterberg.nl
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Welkom op theatermiddagen De Stromen
Toen De Stromen een paar jaar geleden startte met gezellige
theatermiddagen voor 55 plussers bleek dit al bij de eerste
voorstelling een schot in de roos. De ongedwongen sfeer
en professionele uitvoering spraken de bezoekers aan. Ook
vond men het prettig dat de voorstelling veelal overdag en
“in de buurt” was. Redenen genoeg dus voor De Stromen om
door te gaan met deze speciale theatermiddagen voor 55
plussers in de Rotterdamse regio. Wat begon met zo af en
toe een voorstelling is inmiddels uitgegroeid tot een Prima
Uit Agenda voor senioren. En meer trouwens......
Na aoop van de voorstellingen
kreeg De Stromen steeds meer
vragen van bezoekers die graag op
de hoogte gehouden zouden willen
worden van de activiteiten voor 55
plussers. Vooral van zelfstandig
wonende senioren die De Stromen
nog niet kenden.
Als antwoord introduceerde De
Stromen vorig jaar De Stromen
Comfortkaart. Met die kaart word
je lid van De Stromen zodat je ‘automatisch’ op de hoogte gehouden
wordt van alle activiteiten.
De Stromen Comfortkaart
De Stromen Comfortkaart is echter
veel meer dan een bewijs van lidmaatschap. Zo krijg je aantrekkelijke kortingen op toegangsprijzen
voor “gewone” theaters, maar ook
voor bijvoorbeeld de kapper aan
huis, de sportschool, verhuizen en
(zonne)brillen bij de opticien. Zelfs
kan met deze kaart een betaalbare
klusjesman of professionele hulp
voor het invullen van belastingfor-

mulieren worden ingeroepen.
De Stromen Comfortkaart is vooral
de lidmaatschapkaart van een leuke
club voor 55 plussers. Dat je, als
het ooit nodig mocht zijn, kan
terugvallen op een thuiszorgorganisatie waar ze je al kennen, is een
rustgevend idee.
Naar in de eerste plaats is De
Stromen Comfortkaart een voordeelkaart voor gemak, plezier en
voordeel. Wanneer u besluit in
2007 lid te worden van die leuke
“club” krijgt u de kaart (t.w.v.
€ 9,95) gratis!
Een bijzondere
kennismaking
55 Plussers die kennis willen maken met De Stromen én de voordelen van De Stromen Comfortkaart,
kunnen dat in mei en juni op een
bijzondere wijze doen.
Dan organiseert De Stromen
namelijk weer een reeks gezellige
theatermiddagen in verschillende
(buurt-) theaters kris-kras door

Rotterdam.
Rondjes Europa
Dinsdag 22 mei (Buurttheater De
Larenkamp in Zuidwijk) en op
donderdag 14 juni (Buurttheater
Het Peil in Lage Land) neemt het
duo Joke en Jean u mee op een
muzikale rondreis door Europa.
Dit professionele koppel praat en
zingt bekende liedjes en evergreens
op een onderhoudende manier
aan elkaar. Zelfs de zwijgzaamste
bezoeker zingt of neuriet mee op
dit feest van herkenning
Odes aan Annie M.G.
Schmidt
Donderdag 24 mei (Bibliotheektheater Rotterdam Centrum) en
dinsdag 29 mei (Zuidpleintheater)
brengt ’t HuisTheater een bijzondere hommage aan Neerlands populairste schrijfster van de tweede
helft van de vorige eeuw. Op een
verfrissende wijze presenteert het
bekende gezelschap een vrolijk
en hartverwarmend programma
waarin het hele repertoire aan bod
komt. Een genot om naar te kijken
en te luisteren.
Duo You Name it
Dinsdagmiddag 5 juni kunt u zich
in Oud Crooswijk in Buurttheater
De Tamboer laten verrassen door
het Duo You Name It. Op muziek
en bekende (pop)songs, variërend

- Pubquiz -

van foxtrot, wals, Latijns-Amerikaans tot rock & roll maken deze
veelzijdige rasartiesten er een feestmiddag van. Voordat u het weet
zingt u mee en het staat liefhebbers
vrij om van de dansvloer gebruik
te maken.
Pubquiz
Ook is er de ‘beruchte’, maar
uiterst gezellige De Stromen
PubQuiz. Voor donderdag 7 juni
kunt u inschrijven voor deelname
aan alweer de tiende PubQuiz, ’s
avonds in Buurttheater De Molshoop in Ommoord. Onder leiding
van een echte quizmaster strijdt u
met uw team mee om De Stromen
PubQuiz Trofee. De teams, die
bestaan uit een gezelschap van
buurt- en leeftijdsgenoten, worden
ter plaatse samengesteld.
Al snel bent u met uw team deelgenoot van een uiterst geanimeerd
gezelschapspel dat een combinatie

lijkt van de bekende TV programma’s Lingo, Triviant, That’s the
question en de Willem Ruis Show.
Alles draait om parate kennis over
alledaagse zaken van gisteren en
vandaag. Zelfs de meest verlegen
deelnemers zetten vanzelf alle
schroom opzij om een bijdrage
te leveren aan de prestaties van
het team. En hoewel het om een
serieuze quiz gaat, wordt er vooral
ook veel gelachen!
Gratis toegang
Voor alle voorstellingen is de
toegang gratis. Natuurlijk zorgt De
Stromen voor kofe bij aankomst
en een drankje tussendoor.
Wanneer u een voorstelling
wilt bijwonen, kunt u kaartjes
reserveren.
U kunt daarvoor bellen naar Zorglijn Rotterdam 0900 20 60 660.

Welkom op de
Theatermiddagen
van De Stromen
Zonnig

e Voorjaarsaanbiedingen
bij Woninginrichting Verschoor
Nu alle soorten
laminaat

GRATIS GELEGD
Vraag naar de
voorwaarden
in de winkel

Wij hebben nu
ook een nieuwe
collectie behang!
Bij een minimale afname van
10 m. tapijt krijgt u

de trap GRATIS
gestoffeerd!

Nu nieuwe collectie
houten vloeren

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.

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. Voor een reservering kunt u ook gebruik maken
van de antwoordcoupon. Kruis hier de voorstelling van uw keuze aan.

Zorglijn Rotterdam:

v.a.
€ 44,95 m2

0900 20 60 660 [5ct.p/m]

inclusief ondervloer en leggen!

22 mei, Buurttheater
5 juni, Buurttheater De Tam❏ Dinsdag
❏ Dinsdag
De Larenkamp, Zuidwijk – Slinge 303
boer, Oud Crooswijk – Pijperstraat 37

Ja, ik kom graag naar
RONDJE EUROPA

Tapijt Ambiant
Rotary van € 135,-

24 mei, Bibliotheek❏ Donderdag
theater, Centrum – Hoogstraat 110

voor € 119,00

29 mei, Zuidpleintheater –
❏ Dinsdag
Zuidplein 60 - 64

In 18 verschillende kleuren
en trapgeschikt,
400 cm breed

Altijd in de buurt

ODE AAN ANNIE MG SCHMIDT

ODE AAN ANNIE MG SCHMIDT
Ik kom alleen /

DUO YOU NAME IT
7 juni, Buurttheater De Mols❏ Donderdag
hoop, Ommoord – Sigrid Undsetweg 300
DE STROMEN PUBQUIZ
14 juni, Buurttheater Het
❏ Donderdag
Peil, Lage Land – Marius Bolkplein 7
RONDJE EUROPA

❏ Ik kom met 1 persoon / ❏ Ik kom met 2 personen

Naam:.............................................................Voorletters....................M/V
Adres:.....................................................................................

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Postcode:................................Woonplaats:.................................................
Telefoon:..................................

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

✄

Industrieweg 19
Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890
fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl

Showroom open:
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 21.00 uur
10.00 - 17.00 uur
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“Onze reis in scheepsruim naar
Groningen was een verschrikking”
Het interview met schipperszoon Wout Schouwstra in de vorige
Oud-Rotterdammer over het transport van uitgemergelde
kinderen in hun scheepsruim naar Groningen, leverde twaalf
reacties op. Zeven van hen ontmoetten elkaar nog in dezelfde
week bij de Coolhaven, waar ze 21 maart 1944 begonnen aan
hun reis naar het noorden. Onder hen de Rotterdamse broers
Hans en Menno Wolffers.
Hans vertelt: “Moeder bracht ons naar
de Coolhaven om daar in te schepen
aan boord van wat wij toen een Rijnaak
noemden. Menno en ik, 8 en 11 jaar,
namen daar afscheid van haar. Onze
bestemming kenden wij niet en ook onze
ouders waren daar niet van op de hoogte.
Sinds ik zelf ben gezegend met kinderen
en kleinkinderen, kan ik me een voorstelling maken van de gevoelens die onze
ouders gehad moeten hebben. We zouden
met enige schepen, getrokken door een
sleepboot, alleen ‘s nachts varen. Wat
ons ook opviel was dat we aan boord
direct van eten werden voorzien. De reis
ging via Amsterdam en daarna met vijf
schepen, getrokken door een sleepboot,
over het IJsselmeer naar Lemmer.”
“Ik herinner mij dat we bij de aankomst
in die plaats even aan dek mochten kijken. Via Friesland voeren wij door naar
Groningen. Met vrachtauto’s werden we
verdeeld over de provincie. Mijn broer en
ik gingen naar Molenrij, een klein dorpje
tegen Kloosterburen aan, en daar verbleven we bij héél lieve oudere mensen. Wij
hadden een briefje meegekregen dat wij
al te vet eten nog niet konden verdragen.
Ik heb dat niet afgegeven en dat heb ik
geweten.”
Katholieke enclave
Kloosterburen was een katholieke
enclave, dus kwamen wij terecht op de
katholieke school van meester Jager. Mijn
broer en ik hadden het in Molenrij prima

naar ons zin en ook al snel vriendjes.
Onze pleegouders zagen nog kans een
pakket met voedsel via het Rode Kruis
naar Rotterdam te zenden. Van de oorlog
merkte je daar niets en door een mededeling aan het hek van de school wisten we
dat de oorlog voorbij was. In juni 1945
zijn we op open vrachtauto’s teruggebracht naar Rotterdam. ‘s Nachts kwamen
we aan bij de HBS aan de Bergsingel,
waar onze ouders ons de volgende morgen kwamen ophalen.
Het afscheid van onze pleegouders in
Molenrij was moeilijk en van beide
zijden gekoppeld aan tranen. Mijn zoon
woont nu in Groningen en met mijn
vrouw ben ik nog eens in Molenrij gaan
kijken. De tijd heeft daar stilgestaan en
alles was mij nog héél bekend. Tot slot
schiet mij nog een naam in gedachten van
een jongen die ook deel uitmaakte van het
gezelschap, Frans Hol. Ik geloof dat hij
als kind in de Essenburgstraat woonde.”
Tragedie
Willy Hazelebach-Brusselman uit Hoogvliet werd door haar moeder afgeleverd
bij de gereformeerde kerk aan de Boergoensevliet. “De kerkenraad had alles
geregeld voor de kinderen die er slecht
aan toe waren. Door hongeroedeem was
ik apathisch, te klein en te mager. Bij het
afscheid zei mijn moeder dat ze niet wist
of we elkaar ooit terug zouden zien.”
En: “De reis naar Groningen was voor
ons een tragedie. We lagen 24 uur per dag

Zaterdag 21 april zagen zeven van de ‘oorlogskinderen’ elkaar terug bij de Coolhaven waar hun ‘aansterkreis’ naar Groningen begon. Van links naar rechts Menno
Wolffers, schipperszoon Wout Schouwstra, Clazien van Marle (Rotterdam), Willy Hazelebach-Brusselman (Hoogvliet), Wim Smits (Hoogvliet), Sirah de Vries (Rotterdam) en Hans Wolffers. Voorts waren er reacties van B. Bastiaanse (Heenvliet), G. Rijkers (Groningen), P. de Rijke (Barendrecht) en de Rotterdammers E. van de
Ster, P.M. Verroen-Prins en C. Donkers. Foto Ellie Schop

op stro als sardines bij elkaar. Toch was je
moederziel alleen. Twee weken achtereen
zijn we niet uit de kleren geweest, zelfs
je handen kon je niet wassen. Eetgerei
hadden we van thuis meegekregen. Met
andere potten en pannen werd het buiten
boord schoongespoeld. De tweede dag
was ik mijn geëmailleerde schaaltje kwijt,
dus kreeg ik geen soep meer. Iemand
gaf mij een ander schaaltje met een gat
in de bodem. Ik moest er mijn vinger in
stoppen als ik soep kreeg. Gelukkig was
die nooit zo heet.
In Lemmer mochten we in afwachting
van een sleepboot om de beurt buiten
lopen in een knollenveld. We aten van
de knollen wat natuurlijk een diarreeepidemie tot gevolg had. Het toilet was
een grote ton die elke dag naar boven

werd gehesen om de inhoud overboord
te kieperen. Door de vele zieke kinderen
was de ton te vol geworden en deze viel
bij het ophijsen terug en we kregen de inhoud over ons heen. Ik werd naar Nieuwe
Pekela gebracht, naar lieve mensen. Pas
later besefte ik dat tóen mijn leven is
gered. Ik vergeet nooit meer hoe zwaar
die tijd was.”
Angst
Wilhelmina Rijmers uit Nieuwerkerk aan
den IJssel herinnert zich de reis als de
dag van gisteren. “Vooral die vliegtuigen
boven het IJsselmeer. Wat een angst
gaven die.”
Zij vertrok in een van drie schuiten vol
kinderen vanuit Amsterdam, die samen
met twee schepen uit Rotterdam over het

IJsselmeer naar Groningen werden gesleept. “Thuis hadden we negen kinderen.
Als enige werd ik uitgezonden, hoewel
een broertje er erger aan toe was dan ik.
In Groningen kwam ik terecht in een
kleermakersgezin, waar ik een week of
tien heb gelogeerd. Van de oorlog merkte
je niet veel. Al snel had ik vriendschap
gesloten met meisjes uit Rotterdam. Die
waren van de Zeemeeuw, een vereniging
voor meisjes. Met de trein ben ik teruggekeerd naar Amsterdam. Nimmer zal ik
die tijd vergeten”, benadrukt de moeder
van twee dochters en twee kleinkinderen.
Geruime tijd woonde ze na haar trouwen
in de Adrien Milderstraat in Rotterdam.

Uniek Regionaal Palliatief Centrum voor Rotterdam

Overeenkomst een feit!
Maandag 16 april 2007 werd de samenwerking tussen Laurens en Woonbron een feit
met de ondertekening van de koopovereenkomst voor de ontwikkeling van een Regionaal Palliatief Centrum voor mensen die
ongeneeslijk ziek zijn.
Mensen kunnen zowel voor een kort- als een langdurend
verblijf terecht. De voorziening dient als tijdelijke opvang
indien zich thuis een crisissituatie voordoet, bijvoorbeeld als
de mantelzorg tijdelijk ontlast moet worden.
In het centrum komt ook een dagbehandeling en een polikliniek. Deze combinatie van functies, de vormgeving van het
gebouw en de omvang van het project met 18 plaatsen voor
verblijf, maakt dit Regionaal Palliatief Centrum een uniek
initiatief in Nederland. Dit complex bouwt Woonbron aan de
Oosterhagen in Rotterdam IJsselmonde. De bouw is begonnen en de fundering ligt er al. Naar verwachting wordt het
Palliatief Centrum rond de zomer van 2008 opgeleverd.
Het centrum is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek
zijn en hun naasten. Veel mensen willen ondanks hun beperkingen zelfstandig blijven wonen en zo lang mogelijk de

Rotterdam
Sportstad nr. 1
Bij uitgeverij Francis Productions verscheen onlangs een
uniek sportboek van de hand van Cees Zevenbergen, een
van Rotterdams’ bekendste sportchroniqueurs.

regie over het eigen leven houden. Ook de laatste levensfase
willen zij het liefst thuis en anders in een zo huiselijk mogelijke omgeving doorbrengen. In het Regionaal Palliatief
Centrum wordt de expertise en ervaring van Antonius IJsselmonde gecombineerd met een huiselijke omgeving waar
iemand zich veilig en geborgen voelt. Zo kan iemand eigen
spullen en ook een huisdier meenemen. Er is niet alleen
aandacht voor voldoende zorg en ruimte voor de cliënt zelf,
maar ook voor de naasten. In een inloopcentrum kunnen
lotgenoten steun aan elkaar vinden.

Van Cees Zevenbergen verschenen
eerder onder meer ‘Rotterdams
Voetbalglorie 1886-1986, een eeuw
stedelijke voetbalhistorie’ en ‘Zeven
eeuwen Rotterdam en hun sport’.
In ‘Rotterdam Sportstad nr. 1’
bewijst sporthistoricus Cees Zevenbergen zijn gevoel voor waardevolle
sportverhalen. Het boek bevat 52
hoogtepunten uit de Rotterdamse
sportgeschiedenis, boeiend beschreven en voorzien van vaak
unieke foto’s. Sportcoryfeeën als
Faas Wilkes, Piet van der Pol, Rie

Mastenbroek en Bep van Klaveren vertellen hun verhaal en Cees
Zevenbergen beschrijft opmerkelijke
hoogtepunten, zoals de bouw van de
Kuip, de Europacupwinst van Feyenoord, de Marathon van Rotterdam,
de zwemwedstrijden in de Schie, de
eerste voetbalwedstrijd in 1886, de
historie van Sparta en Excelsior en
nog veel meer.
Rotterdam Sporstad nr.1 kost
€ 12,95 en is te bestellen via de
Boekwinkel van De Oud-Rotterdammer op www.deoudrotterdammer.nl
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The
Silhouettes
Toen in 1963 drie Rotterdamse jongens besloten muziek te gaan maken, wisten ze al
bij voorbaat dat hun band een Franse naam moest krijgen. Het drietal was namelijk
helemaal weg van de Franse groep Les Fantômes. Zij kozen voor: The Silhouettes.
De oprichters waren neven van
elkaar: Theo Verhage (sologitaar),
Rob Verhage (slaggitaar) en Jack
Jongsma (basgitaar). Met Hans
van Elswijk (zang) en Leo Simons
(drums) was de formatie rond. In
eerste instantie speelden The Silhouettes voornamelijk op straat- en
schoolfeesten. Dat veranderde toen
het managersduo Harrie Korthals en
Ed de Groot zich met de band ging
bemoeien. Nadat ook het repertoire
(vertolkingen van hits van onder
meer The Shadows en The Everly
Brothers) was aangepast en het beat
en rhythm and blues was geworden,
kreeg de band meer werk en kwamen
de grotere zalen in de Maasstad in
beeld.
Zanger Van Elswijk (gestopt wegens
studie) en gitarist Theo Verhage

(naar The Road Runner Sect) waren
inmiddels vervangen door respectievelijk Jacques Verhage en Henk
Hulstaart. “We traden vrijwel ieder
weekend op en soms moesten we
ook op woensdag opdraven”, herinnert zanger Jacques Verhage zich.
The Silhouettes boekten succes in
destijds bekende clubhuizen zoals
Sarto op het Afrikaanderplein, De
Brug in de Oranjeboomstraat, De Put
in Oud-Mathenesse, De Vuurpijl in
Schiebroek en De Zevensprong in
Hoogvliet.
Dansschool
Verhage: “Fred Panjer, van de
gelijknamige dansschool op het
Marconiplein, was zo van ons gecharmeerd dat we er gedurende een
langere periode twee zondagen per

maand konden spelen.” Er volgen
ook optredens elders in het land. Zo
waren The Silhouettes te zien en te
horen in Den Haag (De Jeugdhaven),
Eindhoven (dancing Halfweg) en
Dordrecht (Dolhuys).
Veel succes hadden de Rotterdammers toen ze een festival in Beverwijk afsloten waar duizenden liefhebbers op af waren gekomen. “Het
was een manifestatie waarop een
andere Rotterdamse band, popgroep
IN, het wererelduurrecord optreden
vestigde. Het lag in de bedoeling
dat de populaire Nederbeatband The
Bintangs de manifestatie zou afsluiten. Maar The Bintangs kwamen
niet opdagen, dus mochten wij het
slotoptreden verzorgen. Dat was voor
ons een fantastische ervaring”, aldus
Verhage.

The Silhouettes. Van links naar rechts: Jack Jongsma, Leo Simons, Jacques
Verhage, Rob Verhage en Henk Hulstaart.

Fans
Doordat het door allerlei omstandigheden op een gegeven moment een
komen en gaan was van muzikanten
in The Silhouettes, kwam langzamerhand het einde van de band in
zicht. Zo vertrok Hulstaart om een
professionele carrière te beginnen in
D21. Bovendien moest Jacques Verhage in militaire dienst: “Er kon niet
meer voldoende geoefend worden
en omdat ik niet ieder weekend thuis
was, moest daar met boekingen voor
de band rekening mee gehouden
worden. Dat ging ons parten spelen.”
In 1967, drie jaar na de oprichting
van The Silhouettes, werd besloten
de instrumenten aan de wilgen
te hangen en hield de band op te
bestaan.
Voor Jacques Verhage betekende dat

het denitieve einde als muzikant.
“Ik heb daarna nooit meer in een
bandje gezeten. En ik zag het ook
niet zitten om professioneel aan de
slag te gaan.” Wat voor hem rest uit
The Silhouettes-periode zijn dierbare
herinneringen. Hij noemt dan met
name de inke schare fans die de
groep overal volgde. ”Het was toch
altijd heel leuk als je ergens op het
podium stond en je zag weer die
bekende gezichten.”

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

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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Rotterdamse Mondharmonica
Club zoekt nieuwe leden
Wij zoeken mondharmonicaspelers die van muziek
kunnen lezen en spelen.
De meeste leden van onze
club hebben zichzelf dat
met hulp van anderen aangeleerd.
Momenteel zijn er nog maar vijftien
spelers inclusief dirigent. Er wordt
twee- tot vierstemmig gespeeld,
gesteund door twee bassen en twee
vineta’s. Wij repeteren donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur in Lokaal Cultureel Centrum Lombardijen,
Menanderstraat 89, Rotterdam-Zuid.
Ons repertoire is gevarieerd en wij
spelen onder meer in bejaardencentra
en verpleeghuizen en geven verenigingsuitvoeringen. We zijn tweemaal

naar de wereldkampioenschappen
in Duitsland geweest, waar wij in
1973 tweede zijn geworden in onze
categorie. Aangezien mondharmonicamuziek in de jaren vijftig en zestig
erg populair was en veel mensen les
gehad hebben op de Hotchascholen,
proberen wij leden te werven onder
mensen die daar gespeeld hebben.
Waarschijnlijk hebben zij nog wel
ergens een instrument, waar zij nog
af en toe op spelen. Die mensen vragen wij eens naar ons repetitielokaal
te komen op donderdagavond. Breng
je instrument mee, iedereen is van
harte welkom. Vrouw of man, kom
als je kan!
Info bij secretaris Piet Aarse
tel. 010 4182942

Hongertocht 2007
Sinds 25 april 2007 is de
Nederlands - Engelse website www.hongertocht.org
online. Op deze tweetalige
website worden Nederlanders en buitenlanders
uitgenodigd deel te nemen aan de heruitvoering
van de Hongertocht 1944
– 1945. Er zijn verschillende mogelijkheden om deel
te nemen.
De site bevat een invulformulier voor
vrijblijvende voorregistratie en geeft
tevens informatie over historisch
Hattem, waar alle deelnemers in het
weekend van 11 en 12 augustus 2007
zullen samenkomen. De basis van
de Hongertocht is een zevendaagse
wandeling, die op zaterdag 4 augustus 2007 in Rotterdam van start gaat.
De route is terug te vinden op de
website. Er zijn ook mogelijkheden
om voor kortere tijd per ets, auto of
tweedaagse bustour deel te nemen.
Een apart gedeelte van de website
geeft inzicht in de oorspronkelijke
redenen waarom meer dan 50.000

met sterven bedreigde mensen
deze tocht indertijd ondernamen en
bevat ook verhalen van een groep
oorspronkelijke deelnemers over hun
ervaringen. De website bevat contactadressen in Nederland en Amerika
waar verdere informatie te verkrijgen
is. Voor algemene informatie is dat
info@hongertocht.org; internationale
informatie (Nederlands en Engels)
wordt gegeven door avanvugt@
hongertocht.org en in Nederland
is ook mfsoeters@hongertocht.org
beschikbaar. Voorkeur wordt gegeven
aan email, maar als het nodig is dan
kan Ton van Vugt bereikt worden
in Amerika op 0017037342727 en
Riet Soeters in Nederland op 010
4046277.

- Einde van de
werktijd bij RDM
in 1950 -

Heijplaat nog steeds bijzondere wijk van Rotterdam
Omstreeks 1959 maakte ik als tiener kennis met tuindorp
Heijplaat. Natuurlijk had ik al eens gehoord van het dorp van
de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). Geweest
was ik er echter nog nóóit. Er woonde een vriend van broodbezorger Herman Witholt, wiens knechtje ik was op de schoolvrije zaterdag. Af en toe mocht ik met Herman mee als hij op
een doordeweekse avond bij zijn vriend ging klaverjassen.
De kennismaking met die verre buurt
beviel me prima. Het was er rustig met
in de straten slechts hier en daar een
auto. Het viel me ook op dat bijna nergens etsen tegen de gevel stonden. Elk
huis had immers wel een achtertuin en
een bergschuurtje om ze daar te stallen.
Als verslaggever voor Het Vrije Volk
maakte ik een kwart eeuw later kennis
met het Quarantaineterrein. Aan het
begin van de 20ste eeuw was dit bijzondere complex bij Heijplaat gebouwd om
zieke zeelieden tijdelijk in quarantaine
te zetten, voordat van behandeling in
een ziekenhuis sprake kon zijn. De
vrees voor besmetting door onbekende
ziekten was groot. Al spoedig was het
centrum overbodig, want het Havenziekenhuis kreeg alle faciliteiten die
nodig waren om tropische ziekten het
hoofd te bieden. Slechts één varensgezel is ooit op Heijplaat in quarantaine
gehouden.
In de afgezonderde barakken langs het
water van de Nieuwe Waterweg zijn
ook tientallen oorlogsvluchtelingen
opgevangen. In 1939 was de eerste een
bij Winterswijk over de grens gekomen

joodse man uit Oostenrijk. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het complex een
nieuwe functie. Het aantal lijders aan
tuberculose was drastisch toegenomen.
Dat was de som van een verzwakte
gezondheid door de ontberingen tijdens
de vijf zwarte oorlogsjaren. Wethouder A.J. van der Vlerk kondigde op 3
juli 1946 aan de tbc-golf krachtig te
bestrijden en de Quarantaine-inrichting
om te bouwen. Tot 20 september 1976
bleef het open als sanatorium. Daarna
viel het leegstaande complex ten prooi
aan kunstenaars en hun gezinnen. De
bij het kraken betrokken Stichting
Beeld en Geluid drong op 6 augustus
1981 bij het gemeentebestuur aan de
oude gebouwen geschikt te maken voor
de vestiging van kunstenaars en hun
werkplaats, atelier of studio. Op een
rondleiding voor de media vond ik het
een tikje luguber dat op een stenen ontleedtafel, met gootjes en gat, bedoeld
voor de afvoer van uitstromend bloed,
creatief gewerkt werd aan beeldende
kunst. Nog steeds is men zodanig actief
in het gebouwencomplex.
De Rotterdamsche Droogdok Maat-

Uw auto laten WASSEN & STOFZUIGEN
Onder een genot
van een kopje koffie.
klaar terwijl u wacht

capelle

19,95
Molenbaan 14
Capelle aan den ijssel
Tel.: 010 - 450 12 24
Bij de Hoofdweg t.o. Brugman Keukens

www.lancar.nl
de goudsmid
v.d. Leckestraat 23-25, tel. 010-2120472

- Quarantaineterrein Heijplaat -

schappij vierde op 23 januari 1952
zijn halve eeuwfeest. Bij die mijlpaal
riep de directie de Stichting D.C.
Endert jr. in het leven en kondigde
tegelijk aan een woningcomplex voor
gepensioneerde RDM-ouderen aan de
Courzandseweg te gaan bouwen. Op 30
oktober 1953 werd daarmee begonnen
door het leggen van een eerste steen.
Bij de RDM volgde drie jaar later op
14 december de kiellegging voor de
‘Rotterdam’, het nieuwe vlaggenschip
van de Holland-Amerika Lijn. Voor
een technische proefvaart van zes
dagen verliet het luxueuze passagiersschip op 1 augustus 1959 de werf.
Met koningin Juliana, prins Bernhard
en prinses Margriet aan boord volgde
negentien dagen later een ofciële
proeftocht. Op 3 september maakte het
majestueuze schip de eerste oversteek
naar New York met prinses Beatrix als
passagier aan boord. De ‘Rotterdam’
komt in december denitief terug naar
Rotterdam, waar het aan de kop van
Maashaven op een vaste ligplaats een
hotel-, congres- en uitgaansfunctie
krijgt. Vanaf 31 maart 2008 is het schip
te bezichtigen.
Rotterdam was aanvankelijk geen
voorstander van de vestiging van de
RDM ten westen van de stad. Het
bedrijf ontwikkelde zich echter tot
een werkgever met een nadrukkelijk
sociaal en maatschappelijk hart. De
RDM droeg belangrijk bij aan de groei
van de stad, de werkgelegenheid en de
woningbouw op Heijplaat. Vrijwel elke
man van Heijplaat werkte bij de RDM
en bijna alle gezinnen waren lid van
een of andere vereniging of organisatie
waarmee het bedrijf een bestuurlijke
of nanciële link had. Tot in de jaren
negentig van de 20ste eeuw drukte het
intussen tot een minimum afgeslankte
bedrijf een enorme stempel op de wijk.
Meer en meer ging het Rotterdamse
stadsbestuur zich bemoeien met de
buitenwijk en wilde die zelfs afbreken.
Het bewonersverzet op alle fronten was
hevig en niet vergeefs. Sinds 1994 is
Heijplaat een wijk van de deelgemeente
Charlois.
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Het op één na grootste postbedrijf van Nederland.
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U i t va a r t ve rzor ging ‘De Vo o rzo r g ’ - Capels e Uitva a r t ve rzo r g i n g
Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

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

U i t va a r t ve rzo rgin g B akke r, Van B eze i j, R i e t h o f f, Sc holts & Kloeg
Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam
0800 - 023 10 10 (gratis)
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In het spionnetje
Als ik op 1 mei in m’n spionnetje kijk, zie ik heel wat reecties van dingen die gebeurd zijn in de
eerste veertien dagen van mei. Eén van de ‘leukste’ dingen voor mij was om mijn vader, een fervent
AR-stemmer en dus een grote afkeer van de PvdA hebbend, te kunnen vertellen, dat ik als gemeenteambtenaar vrij was op de Dag van de Arbeid. Hij vond dat allemaal maar niets en het riekte allemaal,
volgens hem, naar dat grote gebeuren op het Rode Plein in Moskou. Ik dacht er alleen maar aan, dat
ik een superlange Koninginnedag had.
Andere zaken waaraan ik moet
denken, zijn beroerd en misselijkmakend. Maar er is in de eerste week
van mei ook iets, waarvoor we dankbaar en nog steeds blij kunnen zijn.
Natuurlijk denk ik dan aan zowel de
meidagen in 1940, als de bevrijding
in 1945. In mijn spionnetje zag ik
een slechte foto van een gebeurtenis
op 14 mei 1940 rond 18.00 uur, die
je heden ten dage niet kunt indenken.
De foto toont een colonne Duitse
tanks, met daarnaast lopende Duitse
militairen, die vanaf de Coolsingel
de Oude Binnenweg opgaan, richting
Westersingel. Dat de Duitsers dáár
waren is niet al te vreemd: Nederland
had de wapens neergelegd en vanaf
Zuid bezette de overweldiger de rest
van Rotterdam. Maar het was wel
een Rotterdam, waarvan enkele uren
eerder Duitse bommen het stadshart
hadden vernietigd en waarin de
grootste branden uit onze geschiedenis woedden.
Maar kijk: op de Oude Binnenweg
lopen links de soldaten en rechts
het winkelende en nieuwsgierige
publiek. Op de hoek Binnenweg/
Molenpad probeert de ijsman vóór
zijn zaak nog wat ijsjes te verkopen.
Een jongen op zijn carrier (kerrie) is
waarschijnlijk even aan de kant gedirigeerd en kijkt belangstellend toe.
Gewoon een foto van overwinnaars
en overwonnenen. Maar de realiteit
is, dat net aan het einde van het
Molenpad tientallen mensen bezig
waren de patiënten uit het brandende
Coolsingelziekenhuis te krijgen.
Nog geen 150 meter verwijderd van
de plaats waar de fotograaf stond
(of reed hij mee op een tank?), was
de omgeving van Molenpad, Oude

Binnenweg, Crispijnlaan en Johan
van Oldenbarneveldstraat een groot
inferno. Het was er een hel! En de
ijsboer verkocht zijn ijsjes.
O ja, later die avond draaide de wind
en kregen de vlammen ook de Oude
Binnenweg en zuidelijke omgeving
in de klauwen. Aan de hand van de
‘oudbouw’ kunnen we in 2007 nog
zien, wat er toen in de nacht van 14
op 15 mei 1940 nog is verbrand. Het
ijs zal toen wel gesmolten zijn.
Schön ist die Jugendzeit
Verleden week werd ik geconfronteerd met een foto uit 1949: de Grote
Visserijstraat in Bospolder/Tussendijken. Eigenlijk niets bijzonders; ik
heb duizenden foto’s van Rotterdamse straten uit die periode. Maar
op deze foto zag ik me ineens lopen
met een loodzware boekentas. Als
11-jarige kwam ik van huis, via de
puin bij de Schiedamseweg en Grote
Visserijplein, op weg naar de MULO
op de hoek van de Zoutziedersstraat.
Veel wist ik nog niet op dat moment
van ‘het leven’. Nog maar een jaar
eerder, was ik bij de geboorte van
mijn jongste zusje door mijn ouders
naar een tante gestuurd, want “als
je thuis blijft, pikt de ooievaar extra
hard in de benen van je moeder.” En
dit heerschap geloofde dat!
Als jongste in de klas mocht ik
dingen horen, die niet waar konden
zijn. Onder mijn klasgenoten zaten
kinderen, die de Jappenkampen in
Indië hadden meegemaakt. Door
hun oorlogservaringen waren zij
achter geraakt op de lagere school,
waardoor zij pas op hun 16e-18e jaar
in dezelfde eerste klas als ik zaten.
Wees ervan overtuigd, dat dit voor
deze snotneus niet leuk was. Mede
omdat ik thuis regelmatig vroeg, wat

‘dit of dat’ was en/of betekende, werd
ik afgescheept met de mededeling,
dat ik daarvoor nog te jong was.
Maar te jong of niet, ook bij mij
begon het vrijersbloed al een beetje
te kriebelen. Mijn oog viel op Hannie
Ouwendijk van de Mathenesserdijk
301. Hannie noemde ik in gedachten Water min 2 (de scheikundige
afkorting voor water is H2O, als je
de 2 weghaalt, blijft HO over). Mijn
droombeeld behoorde echter tot een
trio vriendinnen, waar geen mens
tussen kon komen. Altijd waren Nel
van Leeuwen (woonde Mathenesserdijk/Zoutziedersstraat) en Annie van
der Ven (Zoutziedersstraat, boven een
betonnen trapportiek) in haar buurt.
Maar op een dag gebeurde het: het
trio kwam op het schoolplein naar

door Aad van der Struijs

me toe en Annie stelde een (voor mij
volkomen onbegrijpelijke) vraag:
“Aad, geloof jij in liefde op het eerste
gezicht?” Ik verschoot van kleur,
mompelde wat, zag andere klasgenoten belangstellend toekijken en
hoorde tot groot plezier de schoolbel
gaan. Met een “Dat horen jullie
straks wel”, rende ik de school in.
In de klas zaten de oudere jongens
jaloers naar me te kijken. Annie
van der Ven had mij aangesproken;
meestal liet ook zij de jongens links
liggen. Uit het gesmoes begreep
ik, dat Annie ‘een behoorlijke bos
brandhout voor de deur had staan’,
maar wat dat nu te maken had met
haar vraag, ontging me. Ná schooltijd
zorgde ik ervoor, dat ik als eerste
buiten de school stond en rende
naar de betonnen trap, waar Annie
woonde. Van beneden zag ik wel haar
huisdeur, maar je kon niet zien of
er iets voor die deur lag. Ik ging de
circa veertien treden op en zag alleen
een deurmatje. Er was nergens ook
maar één aanmaakhoutje te zien.
Bij thuiskomst vertelde ik m’n moeder over m’n ervaringen. Ze beloofde
het er met vader over te hebben en
dan hoorde ik wel. Nu, ik heb het
gehoord. “Dat is vuile praat….haal
eerst het diploma maar….bemoei je
niet met die knullen…..je mag wel
alles eten, maar niet alles weten…..
enzovoorts.”
Hoe komt het nu, dat het zien van
een straatfoto al deze herinneringen
naar boven trekt. Waarom weet ik nu
ineens weer, waar de meisjes destijds
woonden. Waarom ruik ik weer
het verse brood bij Bakker Koning
tegenover de school, waarom proef
ik weer het zwart/witpoeder dat we
bij de drogist kochten. Dat zwart/wit
strooiden we in de pennengleuf van
onze schoolbank en regelmatig de

achterkant van onze kroontjespen
natlikkend, snoepten we zo van het
poeder. Niet iedere leraar stelde dit
gesnoep op prijs; Zo’n leraar kwam
dan naast de bank staan en blies al
het zwart/wit weg. Alweer 5 cent
naar de haaien!
Even oppoetsen
Regelmatig moet het spionnetje
schoongemaakt worden, anders gaan
kleine foutjes hun eigen leven leiden.
In het vorige Spionnetje schreef ik
over De Ballentent en zijn vermaarde
(overleden) eigenaar Marius Lambermon. In het artikel had ik het over
Lambermont, maar ik had echt beter
moeten weten; die ‘t’ hoort er niet
bij. De broer van Marius, Aad, belde
me om één en ander recht te zetten.
Deze Aad had mijn zwager kunnen
zijn als mijn jongere zusje en hij
hadden besloten, hun ‘verkering’ om
te zetten in een verloving. Jammer(?)
voor Aad, maar m’n zusje koos voor
Paul.
Wellicht door een scheurtje in het
spiegelglas, moet ik regelmatig
eenzelfde bericht herhalen. ’t Gaat
weer over geplaatste foto’s in De
Oud Rotterdammer, waarvan men
graag een originele afdruk wil hebben. Het is kort, maar krachtig: De
Oud Rotterdammer ‘handelt’ niet in
foto’s, dus het antwoord zal altijd
‘neen’ zijn.
Ik ga eens praten met Fred Wallast,
de hoofdredacteur/uitgever van deze
nostalgische krant. Het lijkt voor mij
namelijk of de krantenpagina’s per
uitgave kleiner worden. Of heb ik
zoveel te vertellen vanuit m’n spionnetje? Tot over 14 dagen.
Spionneur
spionnetje@xs4all.nl
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Oproepjes
Juliana van Stolbergschool
Ik zoek voor een reünie oud-leerlingen die in 1964
in klas 4 bij meester Ponstein op de Juliana van
Stolbergschool aan het Nachtegaalplein in Charlois
hebben gezeten. Dat zijn: Theo van Dorp, Marton
Dollee, Rob Verhage, Berto Olden, Dick Visser, Cora
Blom, Peter Wemelsfelder, Freddie Jansen, Alie Peet,
Gerda van der Tol, Jannie Althof, Astrid Verbeek,
margreet Hoogstadt, Anja de Vries, Nellie Waardenburg, Iris Jungerius en Yvonne Groenewegen.
Diana Kuipers
Dorpsweg 177b, 3082 LL Rotterdam
010-4294343
-------------------------------------------------------Gerardus Majella School
In verband met een reünie van de Gerardus Majella
School in Schiebroek zoeken wij
nog de volgende personen: Bernadette Thijssen,
Tineke Huisman(s), Hugo Corste(n) of Korste(n)
en Trees Voorn.Het gaat hier om klasgenoten die in
1947 gestart zijn in de eerste klas.
Weet iemand het adres van één van bovengenoemde personen graag een mailtje of
telefoontje naar beuni004@hetnet.nl of 0793214375.
-------------------------------------------------------Jan Roos
Ik zoek Jan Roos, die in 1946 op de Boezemschool
in Rotterdam zat. Zijn hobby was orgeldraaier en hij
maakte ook de boeken met muziek voor het orgel.
Jan Roos woonde in de van Reijnstraat. Ik denk dat
hij nu orgeldraaier is.
Ik heette toen Adrie Dekker en woonde in de
Crooswijksestraat 2B. Ik zou graag contact met hem
en eventueel zijn gezin willen hebben.
Aad Dekker
Schere 44d. 3085DW Rotterdam
tel.010-4806884.
-------------------------------------------------------Beker
Ik zoek een foto van de sigarenwinkel van mijn vader
G.R.W. Beker op de Nieuwe Binnenweg 42. Hij
woonde daar gedurende de oorlog met zijn joodse
vrouw Roosje van Gelderen die daar in 1942 helaas
is opgepakt. Misschien zijn er nog lezers die andere
informatie over hem of Roosje hebben, alles is erg
welkom.
Joke Beker
Ganzeneiland 6
2841 PE Moordrecht
Tel 0620003933
Email: joke.beker@hetnet.nl
-------------------------------------------------------Vredenhofschool
Ik zoek informatie over de Vredenhofschool aan de
Vredenhofstraat in Kralingen uit de periode 1957
tot 1963. Ik zat in de klas van juffrouw Van ‘t Steen.
Wie kan zich dat nog herinneren? Ik zoek klasgenoten zoals Elise Valkhof, Ietje Keeman, Teuntje de
Klerk, Marijke Wulfsen, Hanny Grootveld en Yvonne
van Vark, die woonde op de Korte Kade. Verder
herinner ik me nog Kees Tholenaars die kon heel
goed politici imiteren. Dat deed hij op het afscheid
van onze lagere school. Verder zoek ik uit die tijd
een klassenfoto, die heb ik nooit gehad. Ik zou erg
blij zijn als ik die eens kon zien. Waarom is er nooit
een reünie geweest? Wie helpt me uit de brand.
Barbara Verkroos
Ringvaartweg 225, 3065AD Rotterdam
e-mail barbarave@zonnet.nl
-----------------------------------------------------------Eloutschool
Wij, Marjan, John en mijn persoontje Elly, zijn op
zoek naar oud-klasgenoten van de zesde klas lagere
Eloutschool aan de ‘s Gravendijkwal. Wij hebben
daar van 1948 tot 1954 op school gezeten.Vijf weken geleden zijn we met z’n drieën naar Rotterdam
gegaan en hebben al die oude plekken bezocht. We
zijn ook terug gegaan naar de Eloutschool en aangebeld. Het is geen school meer, er zitten kantoren in,
maar we mochten toch naar binnen na ons verhaal
verteld te hebben. We zagen gelijk Men Pleket daar
onderaan de trap.staan. Als er mensen zijn die bij
ons in de klas gezeten hebben, reageer dan sv p.
Het zou fijn zijn als er nog meer bekenden komen.

Elly Joris- Lagerwaard
Gasthuisstraat 20
4811mh Breda
jj.jola@tiscali.nl
-----------------------------------------------------------Almondestraat
Ik woonde op de Noordsingel, maar bracht veel tijd
door met mijn vriendinnen in de Almondestraat. Zoals de families Leerendveld en Semper. Met Klazien
en Tonia Semper werkte ik bij Cliever en met Joop
Semper heb ik een paar jaar verkering gehad. Het
was een mooie tijd, die helaas voorbij is. Laat eens
wat van jullie horen via De Oud-Rotterdammer.
M. van Sas-Wolf (vroeger Tiny Duijvendijk)
Jalonstraat 152
3071 BX Rotterdam

Colofon

Jacob Marisschool
Zaterdag 12 mei staat de Jacob Marisschool stil bij
75 schooljaren aan het Jacob Marisplein 9 in Rotterdam en bewegen ze naar de komende 25 jaar. Een
jubileumfeest en reünie voor alle betrokkenen. Voor
oud-leerlingen is er de mogelijkheid klasgenoten en
de juf of meester uit vervlogen tijden te ontmoeten.
Van alle verhalen die de school inmiddels verzameld
heeft en beschikbaar gestelde foto’s wordt een
mooie tentoonstelling in het schoolgebouw gemaakt.
Tevens geeft de school een jubileumboek uit waarin
vele verhalen uit het verleden en de toekomst zijn
vastgelegd. De reünie kent een plek om herinneringen achter te laten, op papier, in het gastenboek of
op de videocamera; er is een open podium waarop
herinneringen gedeeld worden met anderen. En
natuurlijk wordt alles omlijst met muziek, lekker
eten en voor de liefhebbers de dansvloer. Inmiddels
hebben zich al vele oud-leerlingen gemeld, maar
de school zoekt er nog meer. Heeft u hier ooit op
school gezeten of kent u nog oud-leerlingen of
oud-leerkrachten? Informeer u over het programma
of meld u aan via
www.jacob-maris.nl of via de school: tel. 4182821.
-------------------------------------------------------Oproep jeneverreünie
Zaterdag 12 mei organiseert het Jenevermuseum
voor de tweede keer een Jeneverreünie. Heeft u
vroeger gewerkt in een branderij of distilleerderij?
Was uw grootvader of overgrootvader een bekende
of onbekende distillateur? Dan nodigen wij u graag
uit om op zaterdag 12 mei naar het Jenevermuseum
te komen. Onder het genot van een borrel worden
oud-collega’s en familieleden weer met elkaar in
contact gebracht. Oude verhalen en herinneringen
worden weer opgehaald. Voor meer informatie of
aanmelden: Joyce Pinsel-Meijer 010 246 96 76 of
joyce@jenevermuseum.nl. De reünie vindt plaats
op de Kruidenzolder van het Jenevermuseum van
14.00-17.00 uur. De toegang is gratis.
-------------------------------------------------------Geachte redactie,
Deze week kregen wij van bezoekers een stapel
edities van uw blad. Wat bijzonder leuk. We hebben
ze nog niet alle gelezen, maar nu al is het gevoel van
herkenning groot. Al jaren speel ik met de gedachte
een ontmoeting te arrangeren tussen twee groepen
mensen. De eerste groep bestaat uit een destijds
(jaren veertig, begin vijftig) hecht vriendenclubje,
wonende op de Statenweg nummers 75-65, tussen
de Bijlwerffstraat en de Groeningsstraat. Wij,
jongens en meisjes van 12-15 jaar, hielden ons bij
ons verstoppertje en diefie-met-verlos meestentijds
strikt aan onze eigen groep, een enkele uitzondering
daargelaten. Het gaat om: Cor, Karel en Bea Renzen
(nummer 73); Lenie en Esther de Jong (69); Rudi
en Wim Raaymakers (69); Hanneke en ‘Beertje’
Oostendorp (67), Koos van der Elst (67) en een
paar jongens en één meisje van wie ik me de naam
niet herinner, op de hoek Statenweg/Bijlwerffstraat,
geheel boven (Peters?). De uitzonderingen zijn Matthieu Verroen en Wim Kok van de (verre) overkant.
De tweede groep betreft voormalige fabrieksmeisjes,
die eens per week huishoud- en andere lessen
volgden bij het Meisjescentrum De Zonnebloem in
de Drievriendenstraat in Rotterdam-Centrum en de
Zwederstraat in Rotterdam-Zuid. Ik werkte daar in
de late jaren vijftig als leidster. Met name denk ik
aan Nel Driessen en haar vriendinnen Sien en Jopie
Heijboer. Mijn naam is Loes Vreugdenhil, vanaf 1937
tot 1959 wonende aan de Statenweg 71 c.
Ik wens u veel succes met uw blad. Echt zo’n krant
waarmee je in een diepe stoel zinkt om eens lekker
te genieten.
L.F. van Dalen Vreugdenhil
Kolbergerstrasse 3 c, 48529 Nordhorn
Duitsland
Email :loesvandalen@t-online.de
-----------------------------------------------------De Hark
Ik ben een oud-Rotterdammer, geboren net voor het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940. Mijn
ouderlijk huis stond toen aan de Binnenrotte onder
het spoorviaduct. Na het bombardement zijn mijn
ouders, uiteraard met hun kroost, diverse malen
verkast in de stad en uiteindelijk terecht gekomen in
het nooddorp “Het Brabantsedorp” ......ja dat hele
beruchte.... in Rotterdam Zuid waar we met zijn vijven toch vele plezierige jaren hebben doorgebracht.
De inboedel van ons huis is toen voor het grootste
deel en misschien wel helemaal geschonken door
een hulporganisatie HARK of De HARK???
Na het overlijden van mijn ouders en mijn broer
en zuster, ben ik in het bezit gekomen van twee
stillevens voorstellende rijk gevulde fruitschalen. De
afbeeldingen zijn in kleur en gestoken achter glas
in goudkleurige lijsten (zwaar beschadigd), beide
gesigneerd met de naam E. MURATON.
Diverse pogingen iets meer te weten te komen over
het genoemde, hebben niets opgeleverd. Sinds
kort ben ik lezer van uw krant en mogelijk zijn er
lezers/lezeressen
die iets meer weten te vertellen over die hulporganisatie en die kunstenaar.
T.Vijgenboom
Smaragd 56 , 2651 RW Berkel & Rodenrijs
vijgenboom@planet.nl
-------------------------------------------------------Asbest
Ik zoek Flip Kalishoek, Luciano Dodich, Kees
Willemsen en Odogasso, die van 1963 tot 1972 bij
Müller-Progress in de Schiehaven hebben gewerkt
en daar blauwe en witte asbest hebben gelost uit
Zuidafrikaanse schepen. Willen jullie contact met mij
opnemen? Ik heb asbestlongen en ben een proces
begonnen tegen Müller/Thompson. Ik hoop op
bericht van jullie.
Maarten van Beek
St Jobskade 50, 3024 EN Rotterdam
010-2621973
maartenvanbeek7@hotmail.com
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -ats in Groot Rotterdam staan de krantenrekjes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio.
Rotterdam
Boekhandel Snoek
Meent 126
Bibliotheek Rotterdam
Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven
Looiershof 1
Deelgemeente Charlois
Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde
Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Crooswijk
Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie
Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander
Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof
Romeynshof
C 1000
Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord
Briandplaats
Edah
Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn
Hesseplaats 13
Kleiweg Rotterdam
Benthuizerstraat R’dam
Mathenesserplein R’dam
Nieuwe Binnenweg, R’dam
Bentinckplein R’dam
Zuidplein Hoog 622
Oudedijk, Kralingen
Krabbendijkestraat 10
Vuurplaat 340
Streksingel 69
Vasteland 108
Goudse Rijweg
Lijnbaan 121
Mya van Yperenplein 89
Boumankliniek
Pr. Constantijnweg 127
Sigarenhandel Groen
Schieweg 139
Sigarenwinkel de Wolbocht
Wolphaertsbocht 46
Vestia
Schere 31
Multishop Boden
Rijnwaterstraat 51
Wijkwinkel IJsselmonde
Kreileroord 222
Wijkcentrum Heijplaat
Victorieuxstraat 20
Buurtcentrum Tuinenhove
Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus
Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen
Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk
Dreef 83
’t Kopblok
Riederlaan 200
Klootwijk
Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit
Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel
Keizerswaard 8
Office Point
Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap
Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande
Nesselande
Gemeentearchief
Hofdijk
VVV-winkel Rotterdam
Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor
Kipstraat 37
Wijkgebouw Pier 80
Rosener Mannstraat 80
Buurthuis Schiemond
Dempostraat
Wijkaanpakw. Schiebroek
Peppelweg 136a
Sigarenwinkel Van Beek
Rododendronplein 5a
Bloemenhuis Otten
Junolaan 38-42
N Z R Noord
Adriaan Kluitstraat 170
Tabac & Gift
Van Beethovensingel 30
De Wilgenkoepel
Wilgenlei 790
Wijkgebouw Rendierhof
Rendierstraat 3
Schoenmakerij Agterberg
Rodenrijselaan 54
Boekhandel van der Pol
Kouwenoord 73
St. Eigen Werk
Overschiesestraat 44
Buurthuis De Put
Pinkstraat 10
Super De Boer
W. Buytenweghstraat 49
Venrooij
Oudedijk 151
Bew. Centr. Alex.polder
M. Bolkplein 11
Bew. Org. Bloemhof
L. Hilleweg 59
Tenniscentre
Krabbendijkstraat
Bruna
Kleiweg 147

Jungerhans
Binnenwegplein 3-5
Multishop
Goudsesingel 111
Multishop
Binnenhof 21
Patatzaak Jason’s Place
Olympiaweg
Tabakshop
Dumasstraat 233
Kapsalon Eurohair
Ossenisseweg 115
(Slinge)
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
BoersVersKruidenier
Parkzoom 27-29
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)
Rotterdams Jongenskoor
Kort na de oprichting heb ik het
Rotterdams Jongenskoor uitgenodigd
te komen zingen voor de Lutherse
Jeugdorganisatie Maarten Luther.
Op bijgaande foto overhandig ik het
‘honorarium’ aan de dirigent. In het
artikel in De Oud-Rotterdammer miste
ik de naam van de eerste dirigent,
Freek Velders.
J. de Lobel
010-4557990
-------------------------------------------Mijn verhaal
Ik ben in 1924 geboren aan de IJsseldijk in Krimpen a/d IJssel. Voor
kinderen was het daar een eldorado.
We gingen veel naar boer Halling, daar
was het vooral tijdens de hooibouw erg
leuk. De hooiwagens werden getrokken door van die echte boerenpaarden
met van die dikke konten, prachtdieren
waren dat. Een kleuterschool was er
niet, dus als je 6 jaar werd ging je
naar de grote school. Ik ging naar “De
school met de bijbel” aan de IJsseldijk.
De hoofdonderwijzer was meester
Batenburg? En meester Zevenbergen
had een witte lok in zijn haar, hij
woonde aan de Meekralstraat 8 in Rotterdam-zuid.
Van mijn zesde tot mijn twaalfde jaar
ging ik op gymnastiekvereniging
KDO. Toen ik twaalf was verhuisden we naar de Adamshofstraat in
Kralingen. Ik ging daar naar de Park
Rozenburgschool aan de Oudedijk, een
school voor hoge opleidingen MULO
e.d. De kinderen waren heel anders
dan de kinderen die ik gewend was
in het boerenland. Ik liep nog in een
korte broek, terwijl de jongens daar in
plusfours en rijbroeken met daaronder
blokkousen liepen, dus dat werd aanpassen. De meeste kinderen woonden
in ‘betere straten’ zoals de Rozenbur-

glaan, Voorschoterlaan enz.
Eén meisje viel mij heel erg op, ik
vond haar erg leuk, ik geloof dat ze
Rietje van Ree heette. Het kwam van
één kant denk ik, zij heeft het nooit
geweten. Dat was in 1936. Als ik het
me goed herinner woonde zij op de
Boven Oostzeedijk nr. 82.
Ik ging later naar de Ambachtschool
aan de Tamboerstraat voor een schildersopleiding, dat beviel me goed, met
mijn handen werken. Ik ben mijn hele
‘werkende’ leven huisschilder geweest.
Bij veel jongens uit Kralingen en
Crooswijk is deze school bekend.
Meester Schaap was mijn favoriet, hij
gaf les in tekenen en woonde aan de
Plantageweg.
Vaak liepen we tussen de koeien die
naar het abattoir gingen. Ook kwamen
er altijd mariniers voorbij met hun
dwarsuitjes, prachtig.
In mei 1940 is ons huis tijdens het
grote bombardement op Rotterdam
totaal verwoest, er was niets meer
over, we waren echt alles kwijt. Eén

dag ervoor zijn we weggevlucht, terug
naar Krimpen a/d IJssel, wat ons geluk
was. Ons hele gezin heeft het gelukkig
overleefd.
Nooit heb ik meer iets van mijn
vriendjes uit Kralingen gehoord. De
namen die ik nog weet zijn de families
Bette, Heus en Rietveld. Zes weken
nadat ons huis in puin was geschoten
kregen we een woning in Oud-IJsselmonde. In 1943 werd ik gevorderd
om bij Graetz Berlijn te gaan werken.
Twee jaar heb ik in Duitsland gezeten
samen met nog meer jongens uit
Rotterdam. Soms niet, soms wel
was geluk toen heel gewoon. Ik ben
nu 82 jaar en moet er nog vaak aan
terugdenken.
Dick van Dam
Verzorgingshuis Meerweide
Appartement 328
Grote Hagen 98
3078 RC Rotterdam

Rein Wolters
koninklijk onderscheiden
De Oud-Rotterdammer-journalist Rein Wolters ontving vrijdag
bij de jaarlijkse lintjesregen een koninklijke onderscheiding uit
handen van burgemeester Wilma Verver-Aartsen van Schiedam.
Rein was uiteraard blij verrast en zeer
vereerd met deze onderscheiding. De
oud-Rotterdammer viel deze eer te
beurt voor zijn jarenlange inzet voor
tal van mensen en instellingen. In het
bijzijn van zijn familie, zijn vriend
Lee Towers en andere gedecoreerden
speldde de burgemeester hem de versierselen op behorende bij zijn nieuwe
titel, Ridder in de orde van Oranje
Nassau.
Rein mocht in het verleden al diverse
onderscheidingen in ontvangst nemen.
Zo werd hij Hoogvlieter van het Jaar

in 1989 en Rotterdammer van het
Jaar in 1992 en kreeg hij de zilveren
Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam in 1996 en de gouden Karel
de Stoutespeld van de deelgemeente
Charlois in 2004. Desondanks vormde
deze koninklijke onderscheiding voor
hem de ultieme waardering voor zijn
werk.
Bij De Oud-Rotterdammer zijn we
vanzelfsprekend trots voortaan een
Ridder in ons midden te hebben.

Puzzel mee en win !!!
Met zo’n voorjaar raakt iedereen in hoger sferen. Het is heerlijk genieten in de tuin en wegdromen naar
mooie oorden en jne tijden. Uit het aantal inzendingen op de puzzel in De Oud-Rotterdammer van
17 april mogen we opmaken dat dit voor veel mensen betekent dat zij dan dromen van hun stad, want
honderden inzenders vonden de oplossing; ‘ Mijn Rotterdam, daar droom ik van’. Onder al die goede
inzenders heeft De Oud-Rotterdammer weer tien cd van Café Rotterdam verloot. De winnaars zijn:
F.D.B. Praal, Rotterdam
A.J. van Bers van der Meij, Rijnsburg
C. Mirrer, Hoogvliet
J. Pegels, Capelle a/d IJssel
J.M. Zohlandt, ’s-Gravenhage

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij weer een leuke
kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en
vervolgens met de letters uit de genummerde vakjes een woord of slagzin vormt.
Als u denkt de juiste oplossing gevonden
te hebben, stuur deze dan
VOOR WOENSDAG 9 MEI 2007 op naar:

M. Spaan, Puttershoek
T. Lagendijk, Zwartewaal
C.M.J. van der Vis, Alblasserdam
T. de Ruyter, Hellevoetsluis
R. Hogenes, Vlaardingen

Horizontaal
1. toestel voor het waarneembaar maken van materiedeeltjes of straling; 7. dierenverhaaltje; 13. een
(Engels); 14. gevangenis (Bargoens); 16. hertensoort; 17. kraaiachtige vogel; 20. bloeiwijze; 21.
klein voetstuk voor (borst)beelden; 23. muzieknoot (de een halve toon verlaagde f); 24. kleiachtige
grondsoort; 26. zangvogel; 28. Organisation Transports Européens (afk.); 29. koppel (paar); 31.
inhoudsmaat (afk.); 33. regeringsreglement (afk.); 34. tienpotig schaaldier; 35. (drink)beker; 37.
hoofdstad van Tsjechië; 40. kleur van het volle licht; 41. aluminium (scheik. afk.); 43. ambacht
(beroep); 45. vruchtennat; 46. dierengeluid; 47. Japans bordspel; 48. rivier in Rusland; 50. academisch ziekenhuis (afk.); 52. paardenslee; 53. binnenste van beenderen; 55. rivier in Friesland; 56.
herrieschopper (ruziezoeker); 57. muzieknoot; 58. pronkzuchtig; 60. bijwoord; 61. bolgewas; 62.
hemellichaam; 64. stoomschip (afk.); 65. Europeaan; 67. deel van lichaam; 69. zandheuvel; 71. rivier
in Italië; 72. tennisterm; 73. ongetwijfeld (beslist); 75. deel van week; 77. grote steenmassa; 79.
bedrijfseconoom (afk.); 80. anno mundi (afk.); 82. kleur van de haat; 84. tijdperk; 85. oningewijde;
87. pantoffel; 89. Chinese vermicelli; 90. jaarlijks plaatselijk volksfeest; 92. zangstem; 94. tragisch
(droevig); 96. alvorens; 97. weg met bomen; 99. plaats in Gelderland; 100. werven (met list of
geweld); 101. boomvrucht.
Verticaal
1. daad van stelen; 2. het werpen van kruis of munt bij een sportwedstrijd (mv.); 3. loot (stek); 4.
reçu (bewijsstuk); 5. rivier in Rusland; 6. venster; 7. flink (kordaat); 8. verbrandingsrest; 9. god van
de liefde; 10. Nederlandse rivier; 11. gebrek (gemis); 12. deel van arm; 15. int. vliegtuigkenteken
Japan; 18. klein paardje; 19. belemmering; 21. sociaal economische raad (afk.); 22. Baskische
nationalistische beweging (afk.); 25. ivoor; 27. ernstig; 30. vulkanisch product; 32. markt die elk jaar
op een vaste tijd gehouden wordt; 34. vruchtbeginsel; 36. familielid; 38. rijksstudietoelage (afk.); 39.
Amsterdams peil (afk.); 40. waaronder (afk.); 42. plaats in Engeland; 44. woonvertrek; 46. verstand
(geest); 47. influenza; 49. ontkenning; 51. hemellichaam; 52. Algemene Kunstzijde-Unie (afk.);
54. Europeaan; 58. vaartuig met bijzonder verzwaarde boeg; 59. meisjesnaam; 62. klap (stoot);
63. gokspel; 66. etage (afk.); 67. aartsbisschop (Lat. afk.); 68. persoonlijk voornaamwoord; 70.
ontsmettingsdienst (afk.); 72. turen; 73. oceaan; 74. loop/waad vogel; 76. laaghartig; 78. vreemde
muntsoort; 79. kleine vrucht; 81. insect; 83. vordering; 85. vreemde muntsoort; 86. boterton; 87.
loot (spruit); 88. marterachtig roofdier; 91. snijwerktuig; 93. lidwoord (Frans); 95. meisjesnaam; 97.
lidwoord; 98. muzieknoot.

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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CP ? Q Kijk, dàt is nou Humanitas!
T
M

C
G
R
*LDMPLK?@GH)SK?LGR
Speciaal voor de lezers van
@?LC
Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol
berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het
wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van
zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers,
bijna 1.000 vrijwilligers in 29 vestigingen en gaat uit van een
op menselijk geluk gerichte zorgfilosofie met vier kernwaarden:
eigen regie over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een
positieve basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’aanpak. Humanitas legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke
initiatieven en dingen die wél mogelijk zijn.
Wilt u nadere inlichtingen over Humanitas of heeft u een andere
vraag of misschien een tip? Bel Oetske of André: 010 - 461 53 47.

Gezocht: verpleegkundigen en verzorgenden IG
(fulltime of parttime)
Tel. 010 - 461 51 51 of email: jobs@humanitas-rt.nl
Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam

Humanitas zoekt
medewerkers op Zuid!
Humanitas heeft ook op Zuid altijd plaats voor gemotiveerde

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

Eerst de kinderen
naar school...
dan naar Humanitas!
(en weer op tijd afhalen ook)

Humanitas heeft plek voor verzorgenden niveau 2 en 3.
Je krijgt bij gebleken geschiktheid een vaste baan voor
het aantal uren dat je zelf wilt werken: 16 of 20 uur.
Zo werk je en hou je tijd over voor gezin of hobby.
Telefoon 010 - 461 51 51 of email: jobs@humanitas-rt.nl

Flexibel werken met een VASTE
baan, in de zorg bij Humanitas

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

Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64
Email: info@humanitas-rt.nl
Web: www.humanitas.nu

Dodenherdenking
Samuel Esmeijerplein

Op 14 mei, de dag van het
bombardement van Rotterdam, herdenkt de Humanitasvestiging Prinsenwiek (Het
Lage Land) vanaf 10.00 uur op
het Samuel Esmeijerplein de
Zoekt u een leuk ouderenwoninkje te huur of te koop? burgers die zijn omgekomen,
de mariniers die zijn gesneuBel Oetske of André: 010 - 461 53 47.
veld en de gevallen verzetsstrijders.
Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen zoekt
Er worden kransen gelegd namens de bewoners, het Korps
verpleegkundigen en verzorgenden IG
Gevraagd per direct: verzor- of palliatieve zorg wilt verlenen, Mariniers, de Stichting Humagenden IG, die enthousiast ver- ben je voor ons de juiste per- nitas, de gemeente Rotterdam
nieuwt en werkt in ons klein- soon. Herkent u zich hierin? Bel en de deelgemeente Prins
schalig verpleeghuis. Ook in de of email een van ons dan direct: Alexander.
Jan Meertensflat en Nancy Zee- Moniek Ladage: 010 - 493 62 91
Vanaf 11.00 uur wordt het herlenbergflat op Zuid kunnen wij of 06 - 51 39 05 63,
nog mensen gebruiken.
mladage@humanitas-rt.nl
of denkingsprogramma voortVoor wie een bijdrage wil leve- Hans Camphens 06 - 53 19 21 77, gezet in het restaurant van de
Prinsenwiek. De herdenking is
ren die er toe doet in de voor- hcamphens@humanitas-rt.nl.
vrij toegankelijk.
hoede van de zorgvernieuwing
zijn er nu mogelijkheden.
Wij vragen leuke, vrolijke collega’s die goed kunnen luisteren
en ‘met warme zorg’ kunnen
werken.
Ook voor ons zorghotel zoeken
wij verpleegkundigen. Als je
mensen wilt helpen revalideren Moniek Ladage Hans Camphens

