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Schooieren langs de Stoopweg
In de jaren vijftig beleefde
ik als jong ventje een
tamelijk onbezorgde jeugd.
We woonden met ons gezin
in de Lisstraat, in een souterrain onder de woning
van mijn oma van vaders
kant. Als kleinzoon werd ik
behoorlijk verwend, maar
desondanks vond ik de
bezoekjes aan mijn andere
grootouders veel leuker.
Dat was voornamelijk te
danken aan de plek waar
zij woonden, in een houten
huis aan de Stoopweg,
midden tussen de groentekassen en de weilanden.
Voor kinderen van mijn leeftijd was
die omgeving een waar El Dorado.
En dus ging ik er graag naar toe.
Dat gebeurde regelmatig en veelal
te voet. De wandeling van de Lisstraat naar de Stoopweg was pittig
voor een ukkie zoals ik, maar ook
onderweg was er vaak al genoeg te
beleven om de reis te veraangenamen. Meestal wandelden we van de
Lisstraat over de Gordelweg naar de
brug over het Noorderkanaal bij de
groenteveiling. Daar liep een weg,
rechtsaf naar een piepklein tunneltje
(wij noemden dat het Muizengaatje)
dat haaks onder de spoorlijn naar
Gouda doorging. Een erg gevaarlijke
plek doordat je nooit kon zien of er
van de andere kant een auto kwam.
Nou was die kans niet zo heel groot,
want zoveel auto’s reden er niet.
Eenmaal onder het tunneltje door
liep je op de Stoopweg, die enkele

- De Stoopweg was een landelijk weggetje met tuinderijen en weilanden -

kilometers lang, tot aan de Terbregseweg, parallel aan de spoordijk liep.
Daar begon het avontuur al.
Tuinderij
Aan de rechterkant lag de hoge
spoordijk, met een prikkeldraadversperring achter een minuscuul
slootje. Dat slootje was meestal
vrijwel dichtgegroeid met hoog riet
met van die pluimen, waar je allerlei

- Opa en oma woonden in een houten huis op de tuinderij van mijn ome Faas en tante Cor -
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leuke dingen mee kon doen. Links
lagen de tuinderijen. Ergens halverwege maakte de Stoopweg even een
kleine slinger om een houten huis,
waar een baanwachter van de NS of
zoiets woonde. Eenmaal voorbij dat
huis kregen wij het huisje van mijn
grootouders in het zicht.
Opa en oma woonden in een houten
huis op de tuinderij van mijn ome
Faas en tante Cor, de oudste zus
van mijn moeder. Bij het huisje was
een tuintje met wat fruitbomen, een
kippenhok en een schuurtje waar
mijn opa konijnen hield. Ook stond
er een grote slijpsteen waarop mijn
opa zijn messen en de zeis scherpte.
Heel indrukwekkend allemaal voor
een klein ventje.
Stoofpeertjes
Het huisje was vrij klein, maar heel
knus. Als je binnenkwam rook je de
lekkerste geuren van stoofpeertjes
en dergelijke. Maar voor de kinderen
was het te klein en dus brachten wij
ons bezoek meestal buiten door. Op
de tuinderij van ome Faas konden
wij ons helemaal uitleven. Bij slecht

weer speelden we tussen de tomatenplanten in de kassen of in de grote
schuur vol met groentekisten, waarmee je prachtige hutten kon bouwen.
Mijn moeder was daar niet altijd
even blij mee, want vaak kwamen
we zwart als de nacht weer tevoorschijn. Of doornat, zoals de keer dat
mijn zus in de sloot belandde toen
we met de lorries speelden die over
een rail pal langs de slootkant reden
en zij eraf kukelde.
Bij mooi weer schooierden we
langs de Stoopweg. We speelden bij
de slootjes of struinden tussen de
koeien in de weilanden. Soms mochten we helpen bij een boer en we
leerden zelfs koeien melken, waarna
we de melk zo van de koe dronken.
Die melk ging in grote melkbussen
die langs de kant van de weg werden
gezet, waar een melkauto ze kwam
ophalen.
Bonus
Het meest opwindend voor mij
waren de ritjes die ik met ome Faas
maakte. Ik mocht soms met hem
mee in zijn Opel Blitz vrachtautootje
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naar de veiling. De drukte en opwinding van al die kooplieden was
fantastisch om mee te maken, maar
nog leuker was dat ik er mijn zakken
kon volstoppen met krammetjes
waarmee de groentekisten dichtgemaakt werden. Met die krammetjes
had je dagen lang plezier door ze
met een elastiek weg te schieten.
Niet ongevaarlijk natuurlijk, maar
daar dacht je helemaal niet aan.
Dat de ritjes naar de veiling vaak
eindigden in een café aan de Terbregseweg was een leuke bonus en
hoeveel borrels ome Faas daar even
snel naar binnen sloeg deerde mij
absoluut niet. Trots en vol vertrouwen stapte je daarna in de auto
voor de rit terug naar de Stoopweg,
waarna je, dodelijk vermoeid, de
lange wandeling naar huis weer
maakte.
De Stoopweg bestaat al lang niet
meer. Nu razen duizenden voertuigen per dag over de A-20 die nagenoeg pal over het voormalige huisje
van mijn grootouders is aangelegd.
Fred Wallast
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- Duitse invasie in de meidagen van 1940 in de Oranjeboomstraat bij de Damstraat. Op de hoek
het café van Arie ten Voorden. Foto collectie Rein Wolters -

Café was even veldhospitaal
met bedden om biljart
Elke twee weken geniet ik van De
Oud-Rotterdammer, die ik tot de laatste
komma en punt uitspel. Twee nichten en
twee klasgenoten, die ik in ruim zestig
jaar niet meer had gezien, heb ik door De
Oud-Rotterdammer hervonden. Schitterend!
Al die prachtige verhalen brengen vergeten herinneringen boven. Zoals bij het
lezen van de column ‘Ontelbare voetstappen in de Oranjeboomstraat’ van Rein
Wolters in de vorige editie. Ik ben nu 76
jaar, dus is het zeventig jaar geleden dat
moeder, mijn twee broers en ik kwamen
wonen in de Damstraat 15 op de hoek
van de Oranjeboomstraat naast café De
Dam bij mijn stiefvader Arie ten Voorde.
Hij was een goede man, die prima voor
ons zorgde en hij baatte het café uit. Dat
had toen een andere naam, maar die ben
ik vergeten. Ik herinner me als de dag
van gisteren dat het café in mei 1940
door Duitse soldaten werd gevorderd en
ingericht als veldhospitaal. Om het biljart
heen stonden allemaal veldbedden voor
het geval er slachtoffers zouden vallen
bij gevechten om de Willemsbrug. Het
was allemaal voorbarig, want er zijn geen

gewonden binnen gebracht.
Na de oorlog was het in de Oranjeboomstraat op zondag altijd ontzettend druk
met supporters die Feyenoord gingen
aanmoedigen. In ons café werden ook
voetbaluitslagen bekendgemaakt. Die
kwamen telefonisch binnen en ik mocht
de cijfers noteren op een bord in de
entree van het café. Moeder stierf in
1946. Tot ik uit huis ging in 1949 heb
ik bij mijn stiefvader gewoond naast het
café. Daar waren in de woonkamer en in
de gang bedsteden om in te slapen. In de
Oranjeboomstraat woonde verloskundige
mevrouw Odenwalder, héél bekend in de
buurt. Bakker Jansse was dat natuurlijk
óók. In de Oranjeboomstraat doorliep ik
de lagere school van juffrouw Jansen.
Destijds kreeg ik les van meester De
Heer, een jne peer. Redactie, ga vooral
door met die héérlijke verhalen. We
genieten er allemaal van!
Lenie van der Meer-Littel
Leyerwaard 552
3078 NG Rotterdam
010-4797105
-------------------------------------------------Oranjeboomstraat (1)
In RW’s mijmerZUIDhoekje van 15
mei las ik over ‘mijn’ ambachtsschool
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Nicolaas Witsen aan de Oranjeboomstraat. Er kwamen veel herinneringen
boven. Ik heb ook van 1958 tot 1961 op
deze school gezeten in de klas waarin
werd geleerd voor scheepsbeschieter. De
namen Rein Wolters, Teun van Heere,
Bertus de Reus en Gerard van de Akker
klinken mij erg bekend. Ik heb nog een
aantal schoolfoto’s waarop zij staan.
Graag zou ik van één (of meerdere) van
hen een telefoonnummer of adres willen
hebben, zodat we nog eens herinneringen
kunnen ophalen aan die tijd.
Jan Smit , De Geitenkamp 15 ,
2421 TB Nieuwkoop ,
Tel. 0172-572888
------------------------------------------------Oranjeboomstraat (2)
Inderdaad zijn Rein Wolters (zoals hij
aangeeft in zijn mijmerZUIDhoekje van
15 mei) en ik elkaar alweer geruime tijd
uit het oog verloren! Druk, druk, druk
en dan gun je je geen tijd voor dingen
die wellicht vele malen belangrijker zijn
dan werken. Naarmate we ouder worden,
wordt naar mijn gevoel, het verleden
steeds belangrijker. Door zijn stukje
kwamen verschillende dingen, vooral de
goede, terug uit mijn herinnering.
Neem de foto van dat stukje Oranjeboomstraat waar het postkantoortje annex
sigarenwinkeltje van Leo de Groot was
gevestigd. Ik heb er voor mijn vader en
andere winkeliers de nodige postzegels
gekocht, geld gestort en sigaretten en
sigaren gehaald. Leo de Groot was een
uiterst correct geklede man en op en top
beleefd naar zijn klanten. Ik zie hem zo
weer voor mij en ook de heerlijke geur
uit zijn winkeltje komt terug, alsof ik er
gisteren nog binnen stond.
Ook zijn aardige vrouw was dagelijks in
de winkel. Beiden zijn een sieraad voor
de mensheid. In zijn zes jaar geleden
verschenen boek ‘Vannacht vliegen alle
uilen’ heeft Leo de Groot zijn jongens-

GEGARANDEERDE
KLASSE

oorlogsherinneringen verwoord. Daarin
komt tot uitdrukking wat hij in die donkere jaren van de Tweede Wereldoorlog
heeft verzet, doorgemaakt en aangedurfd.
Ik heb nooit geweten dat hij velen
heeft geholpen, veilig onderbracht en
gevaarlijke reizen maakte om mensen uit
handen te houden van de Duitsers. Zijn
buurman Platenburg van de distilleerderij
speelde een belangrijke rol in die periode. Zijn boek moet iedereen lezen.
Op dezelfde foto het woonhuis van mijn
latere dienstkameraad Cees Zoeteman.
Ook de naam Gerard van de Akker, die
woonde aan de Beijerlandselaan, herinner ik me. Een paar jaar geleden trof ik
hem en zijn partner geregeld aan bij een
chinees restaurant aan de Groenendaal.
Vele jaren had hij op de hoek van de
Goudsesingel en de Vondelweg een
buurtsupermarkt. Rein en ik zijn elkaar
wel uit het oog verloren, maar hij is
beslist niet uit mijn hart.
Ton van de Roer,
alvanderoer@tiscali.nl
-------------------------------------------------.
Oranjeboomstraat (3)
De Nicolaas Witsenschool, waarover
Rein Wolters het heeft, was tot 1941
een openbare school, waar de meisjes
beneden zaten en de jongens boven.
Naast deze school had je een gymnastiekschool. Daarin was turnvereniging
Victoria gevestigd onder leiding van de
heer van Tongeren. Ik ben daar vier à vijf
maanden lid van geweest, omdat de Duitsers het verenigingsleven toen verboden.
De Duitsers vorderde de Nicolaas Witsen
en wij moesten verhuizen naar de school
tegenover de Wilhelminakerk. In het begin hadden wij de ene week in de morgen
school, de andere week in de middag. Ik
meen dat de leerlingen van deze school
werden overgeplaatst naar de Groen van
Prinsterenschool.
Het hoofd van de meisjesschool was juf-

frouw Jansen, zij was zeer geliefd. Ook
herinner ik mij juffrouw Hollebrands,
was ook een jne juf. We hadden ook
nog juffrouw van de Steen, vond ik een
naar mens.
Klasgenoten , die ik mij nog herinner
zijn o.a.: Martha Bakker, Stien Piek,
Tonia Kouijzer, Truus Bens (van café
Bens), Riet Serier, Nel Roos, Sjaan Bartels en Roel de Bruin. Indien klasgenoten
het leuk vinden weer contact met mij,
beter bekend als Beppie Koopmans, te
hebben mail mij dan of bel. Mijn telefoon nummer is 0546-864209, E-mail:
chrisfrenks@home.nl. Helaas, reageren
kan pas na 25 juni a.s.
Mevr. E. Frenks - Koopmans
------------------------------------------------Badhuis
Wij woonden aan het Slag, om de
hoek bij de Valkeniersweg (zie foto bij
fam. van Vliet). In de tuin stond een
perenboom en de stoofpeertjes lagen bij
ons op zolder onder de bedden. Daarmee
bekogelden wij elkaar totdat vader er een
einde aan maakte. Op de paadjes klonk
de etsbel ‘ping-pang’ van de agent
als we achterna werden gezeten. We
verstopten ons dan in het hoge gras bij
Vossenpad, Reigerspad en Wolvenpad.
Als jongste kind ging ik op zaterdag in
de teil. Moeder maakte intussen een pan
water heet en vulde daarmee de teil voor
de wasbeurt van het volgende kind. Toen
we wat groter waren, mochten we naar
het badhuis op de hoek Groene Hilledijk
– Dreef. Voor 10 cent kon je tien minuten
genieten van warm stromend water; een
ware luxe. De rest van de week moest je
het doen met een lampetkan op de slaapkamer, waar in de winter de ijsbloemen
op de ramen én de dekens stonden.
Netty van Leeuwen-Zohlandt

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

J.D. (Joke) Dubbelt

J.D. Dubbelt
Uitvaartverzorging
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

Deze schitterende combinaties vanaf

2995,-

www.schoenmakerijagterberg.nl

Voor een waardig afscheid.

U heeft de keuze uit
diverse rouwcentra
U kunt van onze diensten
gebruik maken, ongeacht waar
of op welke wijze u verzekerd bent
Wij verzorgen uitvaarten
in de gehele regio
Kosteloos en vrijblijvend hulp
bij het vastleggen van uw wensen
op papier (Wilsbeschikking)

compleet als 21/2 zits met 2 fauteuils

HET OPTIEK ARSENAAL

Zeer persoonlijke begeleiding
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

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

Deze prachtige
echt lederen bank
nu slechts

1695,-

Nergens
voordeliger

Multifocus glazen

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

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

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

Tel. Oogarts: 010 – 481 41 11

Gespecialiseerd in:
Het verzorgen van
kinderuitvaarten
Het begeleiden van kinderen
tijdens een uitvaart
Stervensbegeleiding
Bent u nieuwsgierig naar onze brochure?
Even bellen,
dan sturen wij u dit geheel vrijblijvend toe.
Kantooradres: Kringdans 115,
2907 RL Capelle aan den IJssel
Kantooradres: Bergweg 160,
3036 BK Rotterdam
010 4651120
 06 51606587  06 41247482
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Huurprijs van 35 cent verleden tijd,
maar sfeer op Eigen Hof is gebleven
Een leven zonder Eigen Hof is voor Lenie Rietveld niet denkbaar. Omstreeks april begint het te kriebelen, dan wil ze naar
haar volkstuin aan de Overschiese Kleiweg. Daar blijft ze dan
een half jaar. Van de zeventig jaar die het complex bestaat,
wroet ze er al 52 jaar in de grond.
“Niet elke dag hóór, want tuinieren
is niet écht mijn hobby”, lacht de 74jarige (groot)moeder van drie kinderen
en vier kleinkinderen. “Mijn kinderen
zijn bij wijze van spreken op de tuin
geboren en grootgebracht. Helaas is
mijn man er niet meer bij. Hij is overleden”, maakt ze het verhaal compleet.
“Mijn huisje is van alle gemakken
voorzien en er heerst hier altijd rust.
Behalve als inbrekers het weer eens
op onze bezittingen hebben gemunt,

zoals vorig jaar. Zeven huisjes werden
overhoop gehaald. Zelfs de stripjes
paracetamol hebben ze meegenomen.
Die vandalen beseffen niet wat een ellende ze ons telkens weer aandoen.”
Liever praat ze over leuke zaken, zoals
over de goede sociale contacten met
anderen. “En ik doe aan line-dancing.
Hartstikke leuk. We krijgen les van
het dansschoolechtpaar Harry en Lucy
Kloos. Ook is er darten en vroeger
deed ik mee aan klaverjassen.”

- Fred Spek -

CCtje

Terwijl ze een sigaretje rookt en de
witte kanarie de aandacht probeert te
trekken, zegt ze: “In de loop van jaren
is er veel veranderd. Er zijn jonge
gezinnen gekomen en die slapen lang
niet allemaal hier. Tuinieren blijft een
leuk tijdverdrijf. Natuurlijk krijg ik
ook vaak aanloop en dan kletsen we
wat of maken van kralen sieraden. Zo
brengen we de tijd door tot het seizoen
sluit en dan valt er weer dat zwarte
gat.”
Oud
Eigen Hof behoort tot de oudste
complexen van Rotterdam. Tijdens de
viering van het zeventigjarig bestaan
memoreerde voorzitter Fred Spek dat
er wel het een en ander is veranderd,
ook nancieel. “Destijds was de
grondhuur 35 cent per week en 2 cent
voor waterverbruik.”
Eigen Hof kreeg gestalte in hetzelfde
jaar waarin de bouw van de Maastunnel begon. Daar heeft de vereniging
een bouwloods aan overgehouden, die
nog steeds in gebruik is. “Onze leden
hebben hem ter plekke voorzichtig
gesloopt en hier weer opgebouwd”,
merkt Spek trots op. Burgemeester Jan
Cornelis Baumann (1884-1954), van
het toen nog zelfstandige Overschie,

Afgelopen veertiende Mei werd in Rotterdam op schitterende wijze het bombardement herdacht. Dat van 1940
een grote voldoening. Dat we er eindelijk eens bij stil
stonden dat het hart uit onze stad werd weggevaagd,
en dat het tot onze dagen heeft geduurd voor zich dat
enigszins had hersteld. Misschien is het proces nog
altijd bezig.

c foto burosolo.nl

Eendracht
Opmerkelijk daarna was de grote eendracht onder de leden om alles in oude
glorie te herstellen. In 1952 volgde een
luisterrijke viering van het vijftienjarig
bestaan. De vereniging had intussen
een bijzondere en voorname plaats
in het Rotterdamse ingenomen. Het

- Lenie Rietveld -

aparte van Eigen Hof was en is nog
steeds een fraai ogend park in plaats
van her en der verspreid rommelige
lapjes grond. In 1960 werd het 271
percelen tellende complex ofcieel als
wandelgebied opengesteld. De jaarlijkse thematentoonstelling omstreeks
september geldt als een seizoenhoogtepunt. De expositie krijgt veel bezoek
van collega volkstuinverenigingen en
andere belangstellenden. Maandenlang
werkt een team aan een nóg mooier
resultaat dan het voorgaande jaar.
Daarbij krijgt men veel medewerking
van leden die hun gekweekte producten beschikbaar stellen. Eigen Hof is
een riant complex waar rust en vrede
overheersen en waar men kan bijkomen van dagelijkse beslommeringen.
Er zijn nog enkele percelen vrij.
Voor informatie: 010-4654104 of
www.vtv-eigenhof.nl

- Expositie -

Oorlog
dan. Behalve een gevoel van “he he” bekroop mij ook

Cox Column

opende het complex op 21 mei 1937.
Drie jaar daarna werden de leden
opgeschrikt door de Duitse inval en
het bombardement op Rotterdam.
Velen verloren huis, haard of het
leven, waaronder ook leden van Eigen
Hof. Tijdens de oorlogsjaren was het
tuinencomplex verboden gebied en
raakte het zeer in verval.

Wij ”jongeren” , die de ramp niet
zelf hebben meegemaakt, ik was
twee maanden oud, kunnen ons
geen voorstelling maken wat die
op de bewoners van onze stad voor
een “betekenis” (ik wil het woord
“impact”vermijden) heeft gehad. Een
heel centrum, waar je uitging, waar
je winkelde, waar je speelde, waar
je opoe woonde, waar je huilde en
waar je lachte, in een klap verdwenen. Ik las het ooggetuigeverslag van
een man die een paar weken na de
veertiende op de Boompjes stond en
vol verbazing in zijn dagboek schreef
dat er, de stad in kijkende, helemaal
niets was. Zo ver als je kijken kon.
Dat moet verpletterend zijn geweest,
te veel omvattend om tot je door te
laten dringen.
Ik was eens op Bali, jaren geleden,
en door mijn leesstof heen. Tot
mijn grote verbazing vond ik in een
winkeltje van tweedehands boeken
een boek van Koos van Zomeren,

een schrijver die ik totaal niet kende.
Het ging over het bombardement, en
ik ben helaas de titel vergeten, het
was zoiets als “Tien voor half twee”,
het tijdstip dat het inferno begon. Ik
heb het boek net nog lopen zoeken,
maar ik heb het niet meer, uitgeleend
en natuurlijk nooit terug gekregen.
(Leen nooit boeken uit.) Het was
buitengewoon boeiend en goed
geschreven. Een episode zal ik nooit
vergeten. Tijdens de brand, die dagen
heeft geduurd, waren er natuurlijk
mensen die hielpen, met het vervoer
van de gewonden bijvoorbeeld naar
het Coolsingelziekenhuis. Sommige
van die mensen hadden een auto, dat
was natuurlijk reuze handig. Welnu,
terwijl die auto’s voor de deur van het
ziekenhuis stonden, en de helpers met
de gewonden naar binnen waren, werden die auto’s gestolen! Nou u, en dan
ik weer. Dat brengt mij op het artikel
van onze “Spionneur”, twee aeveringen van onze onovertroffen krant

geleden, waar hij een foto liet zien
van Duitsers die op de veertiende mei
de Binnenweg op marcheren, richting
Westersingel, en aan de andere kant
van de straat staan de mensen gezellig te kijken, een ijsboer staat ijs te
verkopen! En driehonderd meter
verder brandde de stad af! Ja, dat zijn
twee voorbeelden van de domheid en
de stompzinnigheid van de mensen,
die tot de oorlog leiden. Want dan
vraag je je natuurlijk ook heel de
tijd af: hoe kan zoiets in Jezusnaam
gebeuren? Maar weet u nog het begin
van “Irak”, een paar jaar geleden? Ik
was er faliekant tegen, maar oh oh
oh, wat waren er weer veel mensen
die vonden “dat dit moest gebeuren”.
Gelooft u mij, zoiets “moet” nooit
gebeuren, behalve van de mensen die
er hun zakken bij vullen. Vorige week
was er nog een oorlogslm op de TV,
eigenlijk een anti-oorlogslm, ik hoop
dat u hem gezien heeft, “A thin red
line”. Een Hollywoodlm, uiteraard
schitterend gemaakt en geacteerd,
want in tegenstelling tot wat ze in de
Nederlandse lmwereld denken, kunnen de Amerikanen het beter dan zij.
Een Amerikaanse legergroep moet een
eiland in de Stille Zuidzee veroveren.
De generaal legt de zinloosheid er van
uit aan de kolonel, maar “het moet
gebeuren”. De kolonel wil promotie
maken, hij is al zo dikwijls gepasseerd. De kapitein ziet de waanzin van

alles in en weigert op een gegeven
moment een dienstbevel. Jan Soldaat
ziet ondertussen links en recht zijn
kameraden aan arden worden
geschoten, maar behalve bloed en ellende ziet hij ook de prachtige natuur
van het eiland, schitterende palmen,
kleurige papegaaien, vlinders en
planten en bloemen, en dat versterkt
bij hem de gedachte dat ze aan iets
volstrekts dolzinnigs bezig zijn.
Zo is het altijd geweest. Tijdens de
eerste Kerstmis van de Eerste Wereldoorlog kwamen uit de loopgraven
de Engelse en Duitse soldaten samen
om wat te drinken, tot razernij van de
bevelhebbers. De generaals van beide
zijden, tijdens die oorlog, hebben
de meest grove blunders gemaakt,
hetgeen miljoenen soldaten het
leven heeft gekost. Zijn die mensen
daar ooit voor ter verantwoording
geroepen? Nee, die werden geridderd
en bevorderd, net zoals Karremans na
Srebrenica. Moeten Balkenende en
die ongelofelijke oen van een Jaap de
Hoop Scheffer zich verantwoorden
voor de manier waarop zij ons in
“Irak” hebben betrokken?
Nee, dat hoeft niet van de PvdA.
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Metamorfose - massage
Metamorfose massage is een
ontspanningsmassage, die van
binnenuit zijn werk doet.
Via de reflexzones van de wervelkolom, die zitten op de voeten, de
handen en het hoofd, wordt het
hele lichaam behandeld. Uw energie
gaat door de behandeling door en om
de wervelkolom stromen, zodat de
ontspanning van binnenuit komt.
Deze massage is voor iedereen
geschikt, (ook als u rugklachten
heeft of een handicap).
Weet u dat een massage een
investering in uzelf is? En preventief
kan werken? Kom het gewoon eens
proberen en zie wat het voor u kan
betekenen. Gun uzelf of een dierbare
een behandeling, of geef eens een
massage cadeau.

BANDje VERSTANDje

ABA

Autobanden nieuw/gebruikt

LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

vanaf 12 euri allin

Automobielbedrijf

ook Smar t, scOOter, oldtimer, caravan,
24u service/ afspraak, in/verk/ruil/huur.
Lek/tril/lawaai/reserve/wiel/eenlingspecialist

0180 619 411
Paul Bestebreurtje

Barendrecht

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

Een behandeling kost € 17,50
en duurt 60 min.
Een massage is een weldaad voor uw lichaam

Praktijk

PAPILIO
Tel. 010-4826086

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

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

MEUBELSTOFFERDERS

M

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
‘‘Kwaliteit k
ent
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
o

phalen
terug bezoregn
en

Altijd
jaa
garantrie

3

Het is geen luxe touringcar, maar
wel een heel gezellige BUS!
Voor al uw feesten, partijen en dagtrips
Alles is bespreekbaar

BERTUS
BUSSIE
voor informatie:
Tel. 06-53536107
Coolhaven
postbus 6137
3002 AC Rotterdam

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

AGADENT
Tandheelkundigcentrum

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

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 39”
Voor een fotograaf die het
Rotterdam tussen 1945 en
1995 niet bewust heeft meegemaakt, is het buitengewoon
moeilijk aan de hand van een
‘Waar-was-dat-nou foto’ de huidige situatie vast te leggen.
Onze fotograaf Erwin Bakker
TOEN
heeft zich erin gespecialiseerd
om op de ‘toen’-foto details
te ontdekken, die hem bij de ‘nu’-foto kunnen helpen. Maar
het Tuschinski concern. Het was een
als je in mei 2007 naar een Kruisplein wordt gestuurd, waar
‘deftige’ bioscoop en men draaide er
geen straatsteen meer naast de ander ligt, waar het te bouwen
uitsluitend kwaliteitslms. Vlak langs
gebouw op de raadfoto alweer tegen de vlakte ligt, waar het dak
de zijkanten van het theater reden de
waarop de fotograaf ‘toen’ stond in geen velden of wegen is te
trams naar en van Centraal Station.
vinden, dan sta je met je handen in het haar. Je maakt er dan
Weer zo’n raadfoto die herinneringn
maar het beste van.
oproept.”
W. Roskam (Vlaardingen): “Volgens
In 1959 stond zeer centraal de Lutuscadoofde de projector voor de laatste
mij stond de fotograaf op het dak van
bioscoop op het (nieuwe) Kruisplein.
maal en werden de deuren voor altijd
de Lutusca-bioscoop op het Kruisplein.
De trams van het Centraal Station
gesloten. Zeer snel ná de sluiting werd
Mijn vader was daar, tot aan de sloop
kwamen (gezien vanaf de Westersingel)
het gebouw afgebroken en verschenen
eind jaren 50, portier. Hij is toen gaan
links van CS om naar de West Kruisde tramhaltes in de huidige vorm. Op
werken bij het nieuwe Lumière Theater
kade of Mauritsweg te gaan. Vanuit
het dak van Lutusca stond destijds de
op de Kruiskade hoek Lijnbaan.”
dezelfde locatie bekeken, was rechts
fotograaf van fotorotterdamonline.nl;
Jon J.C. de Witte (als hier geen plaatsvan Lutusca tot aan de Kruisstraat een
hij zag o.a. de bouw van het (nu alweer
naam staat, wordt Rotterdam bedoeld):
kale vlakte, waar drie kleinere of groverdwenen) Rijnhotel.
“In de tijd dat raadfoto 39 is genomen,
tere eettentjes stonden. De Gastronoom
woonde ik in de Gouvernestraat boven
was de grootste en bekendste.
Er kwamen deze keer niet tientallen
de waterstokerij van Van Luyk. Naast
Op die kale vlakte is later Concertoplossingen binnen. En tussen de binons zat het café van Ome Jaap en Tante
gebouw De Doelen gebouwd. De
nengekomen inzendingen zitten er de
Bep; iets verderop de slagerij van LeKruisstraat werd een straatje achter De
nodige, die kortweg het stempel ‘fout’
zer. De fotograaf stond pp het dak van
Doelen en de oorspronkelijke Kruiskrijgen.
de Letouchka Bioscoop; ik schrijf het
straat ging Karel Doormanstraat heten.
W.F. Korndorffer, Triangel 25, 3068
fout, maar zó noemden we het lmtheDe noodbioscoop Lutusca werd op 18
HT Rotterdam gaat met de Rotterdamse
ater. Het was een spierwit geschilderd
december 1946 geopend; deze bioscoop
attentie strijken: “De fotograaf stond op
gebouw in the middle of nowhere op
was een samenwerking tussen de in mei
het dak van het Lutusca Theater. Naar
het Kruisplein. Links en rechts naast
1940 gebombardeerde bioscopen Luik meen is deze bioscoop in of direct
het gebouw lagen tramrails die van CS
mière, Tuschinski en Scala. Medio 1959
ná de oorlog gebouwd in opdracht van
kwamen of daar naartoe gingen. Rechts
op de foto is de rails naar CS goed te
zien. Ach ja….het Centraal Station!
Een station dat door mijn opa steevast
DP werd genoemd. In 1953 werd het
feestelijk in gebruik genomen, in 2007
is het al gedeeltelijk gesloopt voor iets
nieuws. Ook het op de foto in aanbouw
zijnde hotel is alweer verdwenen. Nu
komt daar een 75-100 meter hoog
gebouw te staan. Tja….”
Mevrouw C. van Dongen-Streefkerk
laat niet weten waar de fotograaf stond,
maar heeft wel haar herinneringen: “Ik
zie het in 1959 gebouwde Rijnhotel.
Bij de opening waren mijn zus en ik als
kamermeisje in dienst van het hotel. Ik
heb daar 3,5 jaar met heel veel plezier

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

NU
gewerkt. Wij noemden het gebouw
naast ons op de Mauritsweg het ‘Jongenshuis’. Dit was een vrije afkorting
voor Algemene Maatschappij Voor
Jongeren. (Onder die ‘jongeren’ heb ik
zeer weinig meisjes gezien; volgens mij
hadden die een aparte tak. AvdS). Ik
bewaar de beste herinneringen aan mijn
Rijnhoteltijd en mijn collega’s daar.”
J. van der Meer (Veenendaal): “De
fotograaf stond op het Kruispleingebouw; dit gebouw was onderdeel
van het Bouwcentrum Complex op
het Weena/Kruisplein. Rechts is op
de foto de Westersingel niet zichtbaar
en links moet De Doelen nog worden
gebouwd. De toren in de steigers wordt
het Rijnhotel en links daarvan is het
Schouwburgplein, waar toen nog gratis
geparkeerd kon worden.”

Theo Serraarens (Hoogvliet): “Stond
de fotograaf op het dak van de oude
schouwburg? (Neen. AvdS).”
Bij het tikken van deze rubriek, ‘sneuvelt’ de ene computer na de andere.
U zult deze keer meer oplossingen
moeten ontberen; mijn brievenarchief
is ontoegankelijk geworden.
Als troostprijs geef ik u een luchtopname uit 1958 van het Kruisplein en
omgeving. Het Groothandelsgebouw
en het Bouwcentrum zijn duidelijk
herkenbaar. Filmtheater Lutusca is door
mij duidelijk aangegeven; ieder weet
dan gelijk waar we het over hadden.

Nieuwe opgave no. 41
Deze keer laten we slechts een gebouw zien. Een gebouw waar je, bijna
altijd guurlijk met een feestneus op, naar binnen ging.
Bruidsparen sneden daar hun bruidstaart aan, danslessen werden in de
praktijk gebracht en menigeen ging daar ‘een avondje uit’.
Hoewel een oplossing met alleen de straatnaam in het vakje ‘goed’ terecht
zal komen, is een oplossing met de naam van dit gebouw een ‘beter’
waard.
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten
gaarne vóór 11 juni 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

Bij aankoop van
een matras:

Gratis Tempur
Fietszadeldekje

genieten op een relaxfauteuil en Méér.......
Nieuwe Supreme
Bedcollectie

Met welke klacht gaat u slapen?
Orthopedische
hoofdkussens
en drukverlagende
matrassen

GRATIS TEMPUR ®
Reiskit t.w.v. 250,Nú bij
aanschaf van
®
een TEMPUR
combimatras*

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

hoofdkussens

€ 399,-

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!

TEMPUR

IK GA OP REIS
EN NEEM MEE.....

Hoofdkussens: Actie:
Lattenbodem
Ruim
40 soorten elektrisch
verstelbaar
modellen

Wereldwijd aanbevolen
door meer dan 30.000 HOOFDPIJN
medisch specialisten. STIJVE NEK
TEMPUR® Matrassen
en Hoofdkussens
hebben de eigenschap
om rug- en nekproblemen te
verminderen
en te voorkomen.
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

KNIEPIJN
PROBLEMEN
MET
BLOEDSOMLOOP

€ 399,-*

Deze actie is geldig t/m 30 juni 2007

2 min. na de Algerabrug, naast Idejo keukens
EXCLUSIEF
LUND DEALER

Zevenhuizen:

&

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

In lederen
uitvoering € 899,-

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Twee speciaalzaken op één adres!

Speciale Actieprijs:

€ 699,-

*Model Helsinki, uitvoering kruispost

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253 Swanlaweg 6-8, Tel. 0180 - 328231
PULLMAN

Actieprijs:

Diverse kleuren mogelijk. Diverse kleuren mogelijk. Luxe relax fauteuil,
Draai mechanisme,
Massief houten onderstel, elektrische sta-op hulp +
rug + zit verstelbaar
draai mechanisme, rug + rug + benen elektr. verstelzit verstelbaar
baar. In Alcantara
Nu:
uitvoering
Nu:
Inclusief
Inclusief
voetstoel
Nu:
voetstoel
Leder
Leder
€ 699,-

ISCHIAS

*Vraag naar de voorwaarden

Krimpen:

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;

Tempur-actie:

*Vraag naar
de voorwaarden

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

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

dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte

Zomeractie:

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

met een persoonlijke stijl

Droomvlucht Slaapcomfort;

Maatwerk:

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

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
CAPE

's-GRAVELAND
De koffie
staat klaar

CAPELLE
WEST

LLE A/D
ROTT IJSSEL
ERDA
M

C.G

.R

oo
s

we
g

Industrieweg
Verbindingsweg

2 minuten
na de
Algerabrug

Nwe Tiendweg

C.G

.R

oo

sw
eg

IN
T D
TIEER US
R
N EINTR
IE
D
W
EG

OUDERKERK
A/D IJSSEL
LEKKERKERK
SCHOONHOVEN

CARPE DIEM

P

Parkeren
voor de deur

Tiendweg

IDEJO

KRIMPEN
A/D LEK

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

In Rotterdam start per 1 juli een experiment met gratis openbaar vervoer (op werkdagen vanaf 09.00 uur) voor ouderen.
Vorige keer hebben we daarbij een heleboel kanttekeningen geplaatst. Veel lezers hebben daarop gereageerd. De eerste
selectie daaruit. Verdere reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl

Gratis openbaar vervoer
Brief 1:

Geef mij maar
een flinke korting
Nog geen enkele Rotterdamse krant
heeft zoveel aandacht besteed aan de
proef met gratis openbaar vervoer
als De Oud Rotterdammer met een
uitstekende, zeer uitvoerige analyse.
Mijn vrouw en ik groeiden op in de
armoede van de crisisjaren en de
Tweede Wereldoorlog. In ons huwelijk
hebben we altijd geprobeerd geen
schulden te hebben.
Daardoor heb ik nooit een rijbewijs en
auto gehad. Mijn oudste zoon zei onlangs op zijn verjaardag: ‘Mijn vader
is lid van de vereniging van de laatste
voetgangers.’ De aanwezigen smulden
van de lach. Wij hadden vroeger een
ets met later kinderzitjes en maakten
gebruik van het uitstekende openbaar
vervoer, dat nog betaalbaar was.
Als 85-jarige woon ik in Ommoord
vlakbij een metrostation. Maar ik
erger mij dood aan de bepalingen en
voorschriften. Om deze ellende te
ontlopen, keek ik uit naar een bejaardenkaart voor vijf zones en die kost
€ 1160,50 per jaar, meer dan mijn
maandelijkse inkomen.
Op metrostation Blaak trof ik vorig
jaar een huilende bejaarde dame aan,
die klem had gezeten tussen de stalen
klapdeurtjes en haar bril lag kapot op
de grond. Het gerenommeerde NRC

Handelsblad schreef onlangs dat de
ov-chipkaart zorgen baart en dat de
investeringen bijna een miljard euro
gaan bedragen.
Nu behoef ik niet gratis te reizen. Ik
zou tegen betaling van bijvoorbeeld
een paar honderd euro graag een
jaarkaart willen bezitten. In grote
steden als Londen en Parijs hebben de
bejaarde inwoners gratis openbaar vervoer en ook in Antwerpen. Daar ben ik
vorig jaar zomer eens gaan neuzen.
Op het bureau van wat daar heet ‘De
Lijnen’ verwees men mij naar het
Raadhuis op de Grote Markt. Ik had
daar een gezellig gesprek met een
ambtenaar van Sociale Zaken, die
uitstekend op de hoogte was met de
situatie bij ons. Hij zei: ,,Nederland is
het rijkste land van Europa, maar als
het om eenvoudige bejaarde mensen
gaat, kunnen ze van ons nog wat
leren.’’
Ik heb naar de initiatiefnemers in de
gemeenteraad, de Partij van de Arbeid
en de SP, geschreven. Voorzitter
Robert Krul van de deelgemeente
Alexander is bij mij thuis op bezoek
geweest. Het probleem is (volgens
mij) dat mijn bejaarde tijdgenoten
nauwelijks wat ondernemen en maar
zitten af te wachten.
Van de Rotterdamse jongeren behoeven we op sociaal maatschappelijk
niveau niets te verwachten, want die
zijn bezig met de vervlakking. Ahoy
is vijftien keer uitverkocht voor een

jongeman die Engelse burgerlijke
liedjes zingt. Jonge voetbalsupporters
steken de metro in brand. Enz..
Laten we maar wachten op mijn bejaarde stadgenoten die van maatschappelijke betekenis zijn.
A. Slaager
Rotterdam
---------------------------------------------Brief 2:

Randgemeente valt
buiten de boot
Ik vind het experiment met gratis
openbaar vervoer in Rotterdam voor
65-plussers een goed plan.
Echter wij wonen in een randgemeente waar het experiment niet geldt.
Naar deze groeigemeente moesten
wij indertijd verhuizen vanwege de
woningnood in Rotterdam.
Begrijp mij goed, ik gun iedereen
een buitenkansje. Het is alleen heel
zuur dat wij in Spijkenisse, en Hellevoetsluis voorlopig nog niet mogen
meedoen.
Met de invoering van de ov-chipkaart
op termijn gaan wij ook veel meer
voor onze ritjes naar Rotterdam betalen. Omdat de prijs dan per kilometer
wordt berekend in plaats van per zone.
Omdat Spijkenisse op 20 kilometer
van Rotterdam Centrum ligt, zal het er
op uitdraaien dat wij onze bezoeken

aan ‘de stad’ tot een minimum moeten
beperken.
Verder mijn complimenten voor uw
blad waar wij elke veertien dagen met
plezier naar uitkijken.
Mevr. L. Bolsman van Bree
Spijkenisse
---------------------------------------------Brief 3:

Maatschappelijke
benadering
Als ik het goed lees, plaatst Hans
Roodenburg kanttekeningen bij het
voornemen van Rotterdam, ouderen
tijdelijk gratis RET aan te bieden.
Als tegenargument grijpt hij naar het
gegeven, dat rijkere ouderen daarvan
proteren. Dat is volgens mij een
achterhaald standpunt: liever de armen
misgunnen, dan rijken laten proteren.
Hierbij gaat hij eraan voorbij, dat die
rijken hun hele werkzame leven lang
wel maximale AOW-premie hebben
betaald, om armen überhaupt in staat
te stellen AOW te ontvangen.
Zulke gedachten blokkeren mensen
om naar de echte economische zege-

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Erf- en schenkingsrecht
Schoondochter wekt
onrust met advies
Ik heb twee uitvaartpolissen ter waarde
van bijna 3000 euro waarvoor ik geen
premie meer betaal. Ik leef uitsluitend
van mijn AOW. Mijn koopatje is klein
maar voor ongeveer de helft van de
verkoopwaarde (geschat op 88.000
euro) rust er een kleine hypotheek op.
Mijn schoondochter zegt nu, dat als
ik doodga, ik mijn twee kinderen met
een schuld opzadel omdat die at niet
zomaar is verkocht. Heeft u voor mij
een antwoord?
Wat uw schoondochter zegt, is natuurlijk onzin. Indien u overlijdt en er zit
een overwaarde in uw koopat (en er
zijn geen andere schulden), dan laat
u een op die tijd te bepalen bedrag na
aan uw erfgenamen (waarschijnlijk
uw kinderen). Er kan inderdaad een
periode ontstaan dat uw erven niet
direct over uw nalatenschap kunnen
beschikken, waardoor uw begrafenis- of crematiekosten wellicht moet
worden voorgenancierd (door hen of
door een bank). Gezien wat u nalaat,
moet dat echter geen probleem zijn.
Bovendien komt de uitvaartverzekering

nog tot uitbetaling.
Mocht u nog nader vast willen leggen
waaraan en aan wie u uw nalatenschap
wilt toebedelen, dan raden we u aan
een testament op te laten maken. U
kunt daarvoor eerst advies vragen aan
een notaris.
Sociale voorzieningen
Gevolgen inwoning
voor huurtoeslag
Ik ben een jonge alleenstaande moeder
met een studienanciering voor een
uitwonende en een extra inkomen uit
een bijbaan van circa € 5000 euro per
jaar. Indien ik een medebewoner wil
laten inschrijven op mijn adres, met
een inkomen van ongeveer € 17.000
in een jaar, welke gevolgen heeft dat
voor mijn huursubsidie en studienanciering?
Krijgt u een medebewoner dan heeft
dat enorme gevolgen voor uw huurtoeslag. Immers die wordt dan lager of
verdwijnt zelfs helemaal vanwege het
delen van de huurkosten.
Voor uw uitwonende studienanciering
heeft het geen gevolgen.

Fiscale zaken
Successierecht is iets
anders dan F-aangifte
Ik moet een aangifte successierecht
invullen voor een overleden schoonzus.
Het gaat erom wat ik bij de aangifte
kan aftrekken en wat er moet worden
bijgeteld voor het successierecht? Er
zijn nog kosten aan de orde als hypotheekrente, begrafeniskosten, courtage
van de makelaar, gemeentelijke hefngen, reiskosten voor ziekenbezoek,
giften aan buren voor mantelzorg,
geld voor helpers bij verhuizing en
huur verhuiswagen. Voorts zijn er nog
restituties ontvangen van de energieleverancier, verzekeringen en inkomstenbelasting.
Allereerst moet u wel uit elkaar
halen successierechten en de laatste
afrekening inkomstenbelasting van
de overledene. Successierechten
betalen (eventueel) nabestaanden over
de verkrijging krachtens erfrecht. U
doelt waarschijnlijk op de afrekening
inkomstenbelasting na overlijden (aangiftebiljet F voor de erven). Daarvoor
gelden de normale aftrekposten (o.m.
hypotheekrente) zoals die ook bij
levende personen gelden én onder meer

de kosten voor begrafenis/crematie. De
makelaarsprovisie (courtage) is - ook
bij levende eigenwoningbezitters - niet
aftrekbaar; alleen nancieringslasten
zoals hypotheekrente, erfpachtkosten
en hypotheekaktekosten. Gemeentelijke hefngen zijn ook niet aftrekbaar
(zijn al verrekend in het huurwaardeforfait). Reiskosten voor ziekenbezoek
zijn onder bepaalde voorwaarden wel
aftrekbaar bij de buitengewone lasten,
maar dat geldt voor de mensen die de
reiskosten hebben gemaakt (waarschijnlijk doelt u op uzelf en andere
familieleden). Giften aan de buren zijn
niet aftrekbaar, wel aan door de scus
erkende instellingen. Verhuiskosten zijn
voor een particulier ook niet aftrekbaar.
De restituties die de overledene nog
heeft gekregen komen bij haar of zijn
vermogen en worden eventueel weer
met successierechten belast bij de
verdeling ervan aan de erven.
Indien u er niet uitkomt om de F-aangifte te doen, dan raden wij u aan een
deskundige in te schakelen.
Consumentenzaken
Verkeerd prijskaartje
bij dure fles wijn
In een goede en kwalitatieve super-

ningen van een vrij openbaar
vervoer te kijken, zoals het mobieler
zijn van ouderen, het meer de auto
laten staan, de centra van de binnensteden en de winkeliers weer bereikbaar te houden. En niet te vergeten,
de grotere veiligheid in het openbaar
vervoer door de grote toeloop. En last
but not least het behoud van de RET
en haar werknemers!
Gratis openbaar vervoer is een maatschappelijke benadering. Door uitsluitend op economische gronden ernaar
te kijken, leidt dat tot ophefng van
onrendabele bus-, tram- of treinlijnen.
Een maatschappelijke benadering gaat
nu eenmaal ten koste van algemene
overheidsmiddelen en daar dragen de
rijken weer een groter deel aan bij.
Ik denk dat je 65+ moet zijn om dat
een beetje te kunnen bevatten.
Gelukkig weet Hans Roodenburg dat
ook allemaal wel. Zijn opmerkingen
hebben slechts ten doel argeloze mensen tot uitspraken te verleiden. Zo’n
argeloze ben ik!
Leo Haas
Rotterdam

Hans
Roodenburg

markt hing bij het schap van dure
essen wijn een prijskaartje waarop
stond dat een Grand Cru St. Emilion
slechts €4,99 zou kosten. Bij de kassa
bleek de es echter €14,99 te kosten.
Volgens de cassière was er op het
schap een 1 vergeten. Had ik de es
kunnen opeisen voor €4,99?
Dit is een kwestie die per situatie kan
verschillen. Veel mensen denken dat
als een winkelier bij het opgeven van
een prijs een fout in de folder of in de
winkel maakt, dat ze dat artikel dan
ook voor die prijs kunnen opeisen. Dat
is alleen het geval als het niet om al te
grote fouten gaat. Als duidelijk is dat
het niet de bedoeling was om iets zo
laag te prijzen, dan staat de winkelier
in z’n recht om bij het afrekenen de
juiste prijs te vragen (en uiteraard
het foute prijskaartje onmiddellijk te
herstellen). U als kenner van goede
wijnen had kunnen weten dat deze es
niet voor deze prijs kan worden gekocht, zeker niet als er ook niet bijstaat
dat het om een speciale aanbieding
gaat.

Pagina 8

Dinsdag 29 mei 2007

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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

Car Cleaning
SORGUN
Zwaanshals 203c
3036 KM Rotterdam
Tel. 06 - 53 11 40 77

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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

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

19,95

Lunchroom “De Vier Seizoenen”
De Lugt 15
3043 CJ Rotterdam

G
OO
AD

VIE

MED I SC

S C ENT

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)

Te koop gevraagd:
BUITEN
VOGELVOLIERE
TEL. 06- 13535058

Vanaf heden inschrijven
nieuwe patiënten.

H

RU

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

M

Gratis CBR Keuring

Zuidpein Hoog 457
Winkel nr. 13

Telefoon: 010-4152782, mobiel 06-53389018

www.asrelikwieën.nl

Algemene afspraaklijn:

010 – 481 41 11

uw wens, ons werk

Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

v.d. Leckestraat 23-25, tel. 010-2120472

UWZ

De BoedelZorgDrager
verhuist op maat

Rotterdam

Uitvaartverzorging

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.

Wim Zwijnenburg

“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. ”

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

010 - 484 09 99

Dag en nacht bereikbaar bij
een overlijden 010 24 29 812

www.boedelzorgdrager.nl

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

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

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

OP ZOEK NAAR EEN PARTNER?
Geef die ander de kans om jou te
ontmoeten! Slagingspercentage
bij MENS & RELATIE ruim 75%
Deskundig en doeltreffend !
* Grootste bureau
* Erkend AVR
* Geschillencommissie
Bel voor een eerlijke voorlichting:
Mevr. van Dalen
: 010-466 04 19
of gratis (landelijk) : 0800-023 05 95
Gratis brochure:
Postbus 520, 5900 AM Venlo
WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Single-activiteit juni: Dagje Utrecht

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
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
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Wolter de Waard
huisarts

De pil steekt van wal

Brandend
maagzuur
De maag produceert maagzuur, dat nodig is voor de
vertering van het voedsel.

Parochieel koor DCBO 80 jaar
Op 27 november 1927 werd DCBO (Domino Cantare Bis Orare,
wat betekent: tot de Heer zingen is tweemaal bidden) opgericht als mannenkoor. Tot 1970 verzorgde dit koor onder
verschillende dirigenten wekelijks hoogmissen met wisselend
gregoriaanse en vaste gezangen. In 1978 stopte de groei van
jonge mannelijke zangers en tegelijkertijd werden de vrouwen
actiever op het gebied van kerk en kerkzang. Zo ontstond het
koor “Semper Fidelis”, dat de verzorging voor rouw- en trouwdiensten van het mannenkoor overnam.
Door de terugloop van het aantal zangers bij DCBO ontstond de gedachte
het mannenkoor om te vormen tot een
gemengd koor, wat uiteraard consequenties had voor het repertoire. Dit
moest totaal worden omgezet.
In 1999 nam het aantal mannelijke
koorleden verder af en een aantal vrouwen gaf aan als vrouwenkoor verder
te willen gaan, om de voortgang van
koorzang te garanderen. Samen met
“Semper Fidelis” en een groot aantal
nieuwe zangeressen ontstond het
Vrouwenkoor DCBO. Dit koor wilde
voortgaan in de traditie van de kerk,
maar ook vernieuwen. Dat wil zeggen
zowel Latijnse missen, gregoriaans,
Nederlandse missen, meerstem-

mige stukken als ondersteuning bij
volkszang.
Vanaf 15 oktober 1999 zetten bijna
dertig vrouwen zich wekelijks in om
muziek te maken. Er is binnen het koor
een grote stabiliteit, die het koor uitstraalt tijdens de eucharistievieringen
en woord- en communiediensten.
DCBO wil het aantal leden graag
uitbreiden. Indien u interesse heeft,
kunt u - geheel vrijblijvend - één of
meerdere repetitieavonden bijwonen
om te kijken of het u bevalt. U hoeft
geen koorervaring te hebben, het
kunnen lezen van muzieknoten is geen
verplichting en ook leeftijd speelt
geen rol. Ons jongste lid is 44 jaar, ons
oudste lid 87 en het langste lidmaat-

schap dateert van 1968. Onze dirigent,
Lex Grem, is sinds 1962 aan het koor
verbonden, eerst als organist en later
als organist/dirigent. Onze vaste repetitieavond is op donderdag van 19.45
uur tot 21.45 uur met een kofe-/theepauze, want buiten het zingen staat de
gezelligheid hoog in het vaandel. U
bent van harte welkom! (Kerkgebrouw
H. Kruisvinding, Beukendaal 2, 3075
LG Rotterdam). Tevens hebben wij
jaarlijks een leuke reis.
Voor onze jubileumfestiviteiten zijn
wij nog op zoek naar anekdotes en
foto’s van uitvoeringen of bijeenkomsten van DCBO. Mocht u of een familielid nog over verhalen en/of foto’s
beschikken, dan kunt u deze zenden
aan het hiervoor genoemde adres.
Van de foto’s zal een kopie worden
gemaakt. U krijgt de originele foto(‘s)
dan zo spoedig mogelijk terug.
Voor het najaar van 2007 hebben wij
een jubileumconcert in de planning.
Voorzitter: mevrouw J.C. Hagenaars
(010-4162183)

De maag is zelf gelukkig bestand tegen het maagzuur, mits de maag zelf
gezond is. Dit geldt bijvoorbeeld niet
voor de slokdarm, die tussen de keel
en de maag zit. Normaal gesproken
komt er ook geen maagzuur in de
slokdarm, doordat het voedsel van
boven naar beneden gaat. Slechts bij
braken wordt de omgekeerde weg
bewandeld.
Sommige mensen hebben een breuk
in het middenrif, het peesblad tussen
de buik- en de borstholte. Een deel
van de maag zit dan in de borstholte
waar de druk lager is dan in de buik,
zodat de maaginhoud gemakkelijk
omhoog kan komen in de slokdarm
met alle gevolgen vandien. Zij
kunnen last hebben van brandend
maagzuur. Er zijn echter ook mensen
met een middenrifbreuk die daar geen
last van hebben en mensen zonder
middenrifbreuk die toch last hebben
van brandend maagzuur.
Als het maagzuur in de slokdarm
komt gedurende langere tijd zal het
slijmvlies van de slokdarm, met name
het onderste deel, veranderen. Na
vele jaren kan het zelfs kwaadaardig
ontwikkelen en kan er kanker van de
slokdarm ontstaan. Daarom is het gewenst dat er bij chronisch zuurbran-

den een gastroscopie wordt gedaan
waarbij de maag- darm en leverarts
de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm van binnen kan bekijken
en zo nodig een weefselonderzoek
kan laten doen door de patholooganatoom.
De slokdarm kan ook beschadigd
raken bij vergiftiging met zuren of
logen en door bepaalde medicijnen.
Roken en alcohol zijn ook schadelijk
voor de slokdarm. Het komt soms
voor dat zuurbranden via een hele
andere klacht wordt ontdekt. De
liggende houding is ideaal voor het
ontstaan van zuurbranden.
Daarom heeft men er ’s nachts het
meeste last van. Het kan echter zijn
dat er alleen maar klachten zijn van
nachtelijke benauwdheid, waarbij
men soms denkt te zullen stikken. Bij
afwezigheid van hartfalen, asthma,
copd of zogenaamde apnoe moet er
dan snel gedacht worden aan gastric
asthma. Hierbij wordt er zoveel
maagzuur geproduceerd dat, indien
ook aan andere voorwaarden wordt
voldaan, er een golf maagzuur tot
voorbij het begin van de slokdarm
komt en dan ook in de luchtpijp
terecht komt. Dit leidt tot acute
hevige benauwdheid. Het gebruik
van alcohol en tabak dient dan te
worden ontraden en medicijnen die
de productie van maagzuur remmen
zijn gewenst.

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

5 Mei in Rotterdam
Op 5 mei 2005 waren mijn (V)echtgenoot, Lodewijk, en ik al vroeg met de trein naar
Rotterdam gegaan. Vol verwachting, want het was immers 60 jaar geleden dat de
Tweede Wereldoorlog eindelijk was afgelopen en wie hadden daar in 1945 harder naar
uitgekeken dan juist de Rotterdammers? Bovendien was het de eerste donderdag van
de maand en wij wilden óók naar ons Accordeoncafé ‘De Maagd van Holland’.
Wie schetst onze verbazing toen er
in de hele binnenstad vrijwel niets
te doen bleek en zelfs ‘de Maagd’
haar deuren gesloten had? Behalve
wat zeer luide, moderne muziek
voor de jeugd hebben wij niets
van ‘feest’ kunnen bespeuren in de
uitgestorven binnenstad. Jammer,
Rotterdam, een gemiste kans!
In mijn herinnering waren de 5
meifeesten in mijn jeugd wel even
anders. Direct na de Bevrijding
had mijn vader zitting in een
comité voor feesten op de Hillevliet en ik hoor mijn moeder nog
mopperen, omdat hij zélf meegedaan had aan het ‘evenwichtsbalk
lopen’ over een met groene zeep

ingesmeerde boomstam, die dwars
over de vliet was gelegd. Hij viel
natuurlijk in het water en verknoeide daarmee voorgoed zijn enige
‘nette pak’. Dat was een ramp in
die tijd, want er was immers niets
te krijgen! Ik was nog een baby,
maar het verhaal is jarenlang elke
5e mei in geuren en kleuren verteld
bij ons thuis en elke keer opnieuw
was mijn moeder boos en had mijn
vader weer plezier bij de herinnering alleen al.
In 1949 deed ik, vier jaar oud, mee
met een verkleedwedstrijd of was
het een feestelijke optocht(?) in
Rotterdam-Zuid. Aan mijn gezicht
te zien was dat zeer tegen mijn zin.

Ik won de eerste prijs als boerinnetje met mijn witte klompjes, de
mooie kap en het juk met de emmertjes. Onder een juk lopen was
toen al niets voor mij.
De stad was nog één groot gat met
een verdwaalde Bijenkorf aan het
ene eind en het Stadhuis aan het
andere eind van de Coolsingel.
Naarmate ik ouder werd verdwenen de kale plekken en de bouwputten. Er kwamen nieuwe putten.
Nu voor de Metro.
Maar Rotterdam zou Rotterdam
niet zijn als er vandaag de dag niet
óók overal ‘van alles zou openliggen’! Goed gepoetste damesschoenen worden vies en zitten binnen
de kortste keren vol zand. Menige

- Hoek Hillevliet – Lange Hilleweg (5 mei 1949) -

vrouw moet telkens, op één been
balancerend, haar schoenen om de
beurt van hun lading zand ontdoen
wil ze verder kunnen strompelen
over de opengebroken straten. Het
lied: ‘Dat kan alleen in Rotterdam,
Ja, daar weten ze van wanten, Kilometers in het rond gaan de palen
in de grond…’ heeft nog niets aan

zeggingskracht ingeboet.
Feesten? Nee, dat doen Rotterdammers niet (meer) zo gauw. Werken,
des te harder!
Cora M.S. Okhuizen – Zuurveld
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KNVB-Beker 45 jaar geleden voor Sparta
Het is sinds 1989 gebruik dat de nale van de KNVB-Beker
in de Kuip wordt gespeeld, zoals nog recent het treffen
tussen AZ en Ajax. Helaas is verdere Rotterdamse inbreng
in de laatste jaren nogal mager gebleven. In 2003 stond
Feyenoord weliswaar nog in de nale, maar daarin ging
het roemloos ten onder tegen Utrecht (1-4). Toch hebben
de Rotterdamse clubs in het verleden wel degelijk nationale bekersuccessen gekend en dat soms uit onverwachte
hoek.
Vijfenveertig jaar geleden was het
Sparta dat met de eer ging strijken.
Op 20 juni 1962 werd op eigen
terrein gewonnen van het Delftse
DHC, dat op dat moment in de
eerste divisie uitkwam. Niet dat
het daardoor een gemakkelijke
overwinning voor de Kasteelheren
werd. Pas in de verlenging schoot
Piet van Miert de 1-0 binnen tegen
zijn oude clubmakkers, waaronder
Piet Lagarde, Wim van der Gijp en
Hans Dorjee. Bij Sparta speelden
onder meer Tonny van Leeuwen,
Pim Visser, Piet de Vries, Cor Adelaar en Tonny van Ede mee. Voor
good-old Van Ede was het dubbel
feest. Voor de wedstrijd werd hij
gehuldigd voor zijn 500ste wedstrijd bij Sparta en na aoop mocht
hij als aanvoerder de KNVB-Beker
in ontvangst nemen. Tonny van
Ede (1924) speelde bijna zeventien
jaar in het keurkorps van Sparta.
Alleen de legendarische Bok de

Korver speelde langer voor Sparta
1. De ‘Nederlandse Stanley Matthews’ of de ‘Schicht’, zoals Jules
Deelder Van Ede noemde, was als
snelle rechtsbuiten een begrip. Hij
speelde tweemaal voor het Nederlands Elftal.
Overigens was 1962 een voetbaljaar voor Rotterdam om nooit
te vergeten. Feyenoord behaalde
het landskampioenschap, Xerxes
werd nationaal amateurkampioen
en Sparta won de KNVB-Beker.
Voor Sparta was deze bekerwinst
wonderlijk genoeg pas de tweede
in haar geschiedenis. In 1958 werd
de bokaal voor het eerst gewonnen
in de eindstrijd tegen Volendam
(4-3). Het was een titel met glans,
want in de kwartnale werd PSV
en in de halve nale Feyenoord opzij gezet. Sparta’s derde en laatste
bekerwinst dateert uit 1966 toen
ADO in Stadion Feijenoord werd
verslagen door een doelpunt van

Ole Madsen. Daarna was Sparta
nog tweemaal nalist, maar zowel
in 1971 (Ajax) als in 1996 (PSV)
haalde de Kasteelclub bakzeil.
Feyenoord behaalde in totaal tienmaal de KNVB-Beker (de eerste in
1930 en de laatste in 1995). En hoe
zit het eigenlijk met de bekeravonturen van andere bekende Rotterdamse clubs, zoals Excelsior en
Xerxes? Beide wisten eenmaal de
nale te bereiken, maar verloren
deze. Excelsior moest in 1930 zijn
meerdere erkennen in Feyenoord
(1-0, Jaap Barendregt) en Xerxes
was in 1925 verliezend nalist
tegen ZFC (1-5).
Nee, dan VOC. Deze Rotterdamse
fusieclub stond in 1905 en 19071909 alle jaren in de nale. Toen
sprak men nog van de ‘HoldertBeker’, genoemd naar de Amsterdamse initiatiefnemer van het
toernooi. Toegegeven moet worden
dat de bekerstrijd vroeger lange tijd
in minder aanzien stond en niet alle
jaren werd gespeeld. Desalniettemin was het een prestatie van
formaat dat VOC zowel in 1905 als
in 1907 de nale won van respectievelijk HBS2 (3-0) en het Haagse
Voorwaarts (voorloper VUC, 4-3).
In 1908 was VOC2 verliezend
nalist (HBS2, 1-3) en in 1909
eindigde de eindstrijd VOC-Quick

- Tonny van Ede met de KNVB-Beker voor Sparta in juni 1962 -

Den Haag2 in 0-2.
En dan CVV niet te vergeten! Wie
kan zich nu nog voorstellen dat de
club – nota bene als tweede-klasser - in 1920 de nationale beker
won? Het gebeurde toch echt! In
de nale in Dordrecht werd het
Haagse VUC met 2-1 verslagen.

Dat Van der Steen en Van Oyen
de Charloisse doelpuntenmakers
waren, weet natuurlijk helemaal
niemand meer.
Cees Zevenbergen

www.deoudrotterdammer.nl
Op woensdag 6 juni verwachten
wij ze weer:

Virtuele boek/cd-winkel voor Oud Rotterdammers
BESTELBON
❏ CoxColumns
❏ Bruggen in Oud Rotterdam
❏ Mijn Looppad
❏ Onder de Trap
❏ Rob, Babyboomer

De Echte
Hollandse Nieuwe

❏ Rotterdamse Stegen
❏ Mijn Vader die in de hemel is
❏ Waltzing the waves
❏ Schot voor de boeg
❏ Dwarsliggers
❏ Witte de With, so cool
❏ Waltzing the waves

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

❏ Opgegaan in Lucht
(Herinneringen aan jazz in Rotterdam)

❏ Obers per uur

21,50
14,95

Rotterdam met een knipoog
❏ Deel 1
❏ Deel 2
❏ Deel 3

14,95
14,95
14,95

CD’s
❏ CD Café Rotterdam
❏ CD Terug naar Rotterdam
❏ CD Waltzing the waves

12,95
17,50
19,95

❏ + Verzendkosten

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon

Kom ze bij ons proeven.....!

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

Email

- Voor inktcartridge’s,officesupplies en
school-artikelen kunt u bij ons terecht
- U vindt bij ons een ruime keuze puzzel
boeken. Tevens beschikken wij
over een grote afdeling tijdschriften.
- Onze afdeling wenskaarten staat bekend
als de grootste in de regio.

Hesseplaats 11b
3069 EA Rotterdam
Telefoon 010 - 286 75 20

- Een uitgebreide collectie schrijfwaren met
merken als Parker, Lamy, Cross,
Caran ‘d Ache en Waterman
- De grootste collectie Diddl artikelen in de
regio.
- U kunt ook bij ons terecht voor hobbyartikelen op allerlei gebied.

- Wij zijn aangesloten bij LIBRIS. Libris staat
voor kwaliteit, vakbekwaamheid
en een breed assortiment boeken

Winkelcentrum Binnenban 97, Hoogvliet
tel. 010-4160933, fax 010-4164077
Email: voskamp@voskamp-vof.nl
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Zeehavenpolitieman Eddy van Driel
schreef spannende en ‘natte’ thriller
Een rustige nacht in Rotterdam wordt ruw verstoord door explosies in een Amerikaans hotel.
Rellen breken uit in het centrum van Rotterdam. Alle beschikbare politie-eenheden worden
naar hartje stad bevolen om het hoofd te bieden aan deze ramp. De P23 van de Rotterdamse
Zeehavenpolitie wacht in de Maasmond bij Hoek van Holland op de US Kimberly. Zal dit Amerikaanse militaire vrachtschip zijn bestemming bereiken of…….!
Zo begint ‘Blauw licht op het water’,
een politiethriller van 216 pagina’s
van Eddy van Driel uit Heinenoord.
De in 1953 in Rotterdam-Charlois
geboren auteur is werkzaam bij de
zeehavenpolitie van korps Rotterdam-Rijnmond. Zijn boek bevat veel
herkenningspunten en op nautisch gebied is het tot in de puntjes nauwkeurig. Districtschef commissaris André
Vervooren schreef het voorwoord.
Het verhaal handelt over de belevenissen van zeehavenpolitie-inspecteur
Bill Bott. Hij is de hoofdpersoon
in het boek dat door een mix van
historische gebeurtenissen en recente
feitelijkheden een realistische en ook
ctieve kijk geeft op een gelukkig
niet alledaagse gebeurtenis in de Rot-

terdamse haven.
Wie Eddy kent, had eerder gedacht
dat hij met een boek over het ‘Moordenaartje’ zou komen. Geen echte
killer, maar het stoomtrammetje dat
hem in vroeger jaren van RotterdamZuid naar Spijkenisse vervoerde.
Eddy bracht immers grote delen
van zijn jeugd door in Spijkenisse,
waar hij samen met vrienden aan
modelspoorbanen bouwde en met
treintjes speelde. Van Driel is idolaat
van vliegtuigen uit de periode van de
Tweede Wereldoorlog. Daarbij is hij
amateur-historicus en actief als vrijwilliger bij het OorlogsVerzetsMuseum op Katendrecht en de stichting
Bunker Behoud.
Na zijn schooltijd vertrok Van Driel

naar Israël. Daar verbleef hij als
vrijwilliger in een kibboets om na
ruim een jaar terug te keren naar Rotterdam om verder te werken aan een
carrière in de radio en tv-branche.
Hij verhuisde tientallen keren, ook
naar het Groningse Bourtange. In
1982 kwam hij bij de gemeentepolitie
Rotterdam, nu dus het Regiokorps
Rotterdam-Rijnmond.
De politiethriller is verschenen bij
Internetuitgeverij de Free Musketeers en kost € 17,95 (exclusief
verzendkosten). ‘Blauw licht
op het water’ is via de boekhandel (ISBN 978.90.8539.727.4)
te bestellen of rechtstreeks via
www.freemusketeers.nl

- De korpschef van regio Rotterdam-Rijnmond, Aad Meijboom (rechts), ontvangt een ofcieel
exemplaar van het boek uit handen van auteur Eddy van Driel.
Uiteraard op een schip van de zeehavenpolitie. Foto Joop van der Hor -

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

Varkens in de winkel, schuifgewichten,
bloempotkapsels en kleding passen…
Als we weer met twee volle tassen van de supermarkt terugkomen, denk ik wel eens met weemoed terug aan de winkels
van vroeger: de winkels voor de dagelijkse boodschappen
konden wel drie keer in één moderne supermarkt. Bij ons in
de Hoeksestraat woonde bakker Pieterson die met zijn bakfiets aan huis kwam, evenals de melkboer met paard-en-wagen. In de straat had je de waterstoker Hokke, kleine kruidenier annex groenteboer, zodat je voor de meeste dagelijkse
boodschappen amper je huis uit hoefde.
De slager zat op de Soetendaalseweg. Héél anders dan nu: de
varkens hingen bijvoorbeeld - overlangs opengesneden - gewoon in de
winkel aan vleeshaken; wij hebben
dan ook nooit gedacht dat vlees uit
de fabriek kwam. Geen voorgesneden lappen vlees in gelijke
hoeveelheden, maar grote hompen:
het vlees werd afgesneden waar je
bij stond, of het nu drie ons was of
drie pond.
Op de Bergweg - naast het ziekenhuis - was onze drogist. Als we daar
kwamen, werden we altijd gewogen
op zo’n ouderwetse weegschaal met
schuifgewichtjes; het gewicht werd
keurig genoteerd op een kaartje.
Kom daar nu nog maar eens om!
Je moest wel wat meer de tijd in
de gaten houden; winkels gingen
tussen de middag een half uur dicht,
zodat men kon eten en levensmiddelenzaken waren meestal op

woensdagmiddag gesloten. Als mijn
moeder die dag toch iets vergeten
was, moesten we naar de eerste
echte supermarkt in de buurt: Simon
de Wit in de Benthuizerstraat met
lange rijen voor de kassa’s.
Kapper
Op de hoek van onze straat en de
Soetendaalseweg zat heren- en
kinderkapper Theo Kleinwoud, erg
goed in het bloempotmodel. Toen
het lange haar in de mode kwam in
de jaren zestig ging in ieder geval
mijn oudste broer naar kapper Van
de Hoven op de Zaagmolendrift, die
in grote letters op de winkelruit had
staan: “Specialiteit lang haar”. Het
schijnt dat hij bij de (mannelijke)
jeugd in een ink deel van Rotterdam al snel aardig bekend was.
En dan de kleding: geen textielsuper
of zo, met z’n graaibakken. Voor
al het ‘kleine’ textielgoed had je
de manufacturenwinkel, ook op
de Soetendaalseweg, net voorbij

- Een kijkje vanaf de Bergweg op de Soetendaalseweg met links het postkantoor en verderop kapper Kleinwoud -

de Kabeljauwsestraat: ondergoed,
pyjama’s, kousen en sokken,
ritssluitingen, knopen, naaigaren,
allerlei soorten bandjes en linten.
Een ouderwetse winkel, waar alles
nog netjes in laden zat opgeborgen
of in kasten achter glas en waar
men rustig verschillende modellen
uitgebreid voor je toonde op dat
meubelstuk met de toen nog toepasselijke naam toonbank.
Onlogisch
Voor de bovenkleding naar C&A.
Als kind begreep ik één ding nooit
zo goed. We waren netjes opgevoed:

niemand mag je in je ondergoed
zien, alleen je ouders en eventueel
de dokter. Als meisje moest ik
ervoor zorgen altijd netjes te zitten,
benen omlaag en bij elkaar, zodat
niemand “in” kon kijken (lange
broeken waren helaas voor mij
onbespreekbaar, hoogstens onder
een rok!). En ik installeerde me zo
graag met een boek in een stoel,
dwarszittend met m’n benen over de
leuning of zo…
Maar bij C&A stonden in de winkel
blokken in verschillende maten om
de kinderen te laten passen: moesten
we ons ineens midden in de winkel

uitkleden! Zomaar in je ondergoed
waar iedereen bij was, dat mocht
daar ineens wél en dan was ík
eigenwijs en lastig als ik protesteerde! Toen had ik al geconcludeerd:
niets zo onlogisch als ouders.
Tot ik zélf een kind had van twee
turven hoog, met het bijbehorende
geploeter van kleding passen in
krappe, benauwde paskamers
zonder iets om je kind even op
te zetten: ja, tóen begreep ik de
‘on’logica van m’n moeder…..
Els Beekmans
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PARKETSPECIAALZAAK
WIJ HEBBEN 
 USBEJUJPOFFMQBSLFU
 UBQJT WJTHSBBUFOQBUSPPOWMPFSFO
 #PVSHPOEJTDIFWMPFSFO
 QMBOLFOWMPFSFOPBLBTUFFMEFMFO
 MBNFM CBNCPFFOMBNJOBBU
FJHFOHFEJQMPNFFSEFMFHHFST
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

Belastinghulp voor iedereen!

“De Griffioen”
Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59
Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

Als de belastingdienst u niet uitnodigde kan het
voor u toch belangrijk zijn om aangifte
inkomstenbelasting 2006 te doen.
Nog steeds laten veel mensen ten onrechte geld
liggen. Bel Fiscoop voor een afspraak.
Bij Fiscoop heeft u geen digid nodig.
Fiscoop helpt de belastingzorgen van
Oud Rotterdammers te verlichten.
Fiscoop, ook voor uw aangifte successierecht.

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
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
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NISSAN ROTTERDAM
Metaalstraat 5
3067 GV ROTTERDAM-ALEXANDER
Tel.: 010-456 33 33
www.nissanrotterdam.nl
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De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

“In één dag
mooie tanden”

4NJMFDMJOJDTUBBU
WPPS
DPNQMFUF
EJFOTU
WFSMFOJOH

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

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

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG
0OEFSEFFM
WBO

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

Uitvaartverzorging

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

5FMFGPPO 
XXXTNJMFDMJOJDOM

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR
(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

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

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

Uw Gebitsprobleem
I s Vo o r O n s
Geen Probleem
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Claes de Vrieslaan 15
3021 JA Rotterdam
Tel. 010 - 477 03 03* (5 lijnen)
Tel. 010 - 477 58 00,
Fax 010 - 477 51 33

Quattro gaat voor kwaliteit
met een betere prijs
Greeploze keuken
Zeer complete keuken voor een
nog completer prijs. Uitgevoerd met
een schouwkap, kookplaat, combimagnetron, vaatwasser, koelkast en
composiet werkblad.

INSCHRIJVING NIEUWE PATIËNTEN MOGELIJK

Schuite
Tandtechniek

/0 :/%+
.!!2
4(5)3:/2'
/NZE 3AAR

STAAT THUIS VOOR U KLAAR MET THUISZORG EN REGELT DE
PERSOONLIJKE ZORG WANNEER U DOOR OUDERDOM ZIEKTE OF HANDICAP NIET
MEER ZO GOED UIT DE VOETEN KUNT

van: € 14.450,voor:
€



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

/NZE 3AAR 4HUISZORG WERKT MET PROFESSIONELE 3AREN DIE U ALLROUND
VERZORGING KUNNEN BIEDEN /OK MET EEN PERSOONGEBONDEN BUDGET KUNT
U GEBRUIK MAKEN VAN /NZE 3AAR

8.950,Vloertegels Villeroy en Boch Gate 56

 /.:%3!!2      CENT PM

WWWONZESAARNL

Afmeting: 60 x 60 cm
Diverse kleuren

Geniet van de
Maas, Natuur & Blijdorp

Badkamer
Deze badkamer is voorzien van een
bad, douchecabine, toilet, wastafel en basis
tegels van alleen A-merken.

van: € 7.900,voor:
€

van: € 69,voor:
€

4.999,-

Groot assortiment
Alles onder 1 dak
Deskundig advies
Eigen montage
5 jaar garantie
De juiste prijs voor
iedere portemonnee

Openingstijden:
Maandag 13:00
Dinsdag
10:00
Woensdag 10:00
Donderdag 10:00
Vrijdag
10:00
Zaterdag 10:00

Lekker genieten van de buitenlucht is goed voor uw gestel. Als u merkt dat het wandelen te veel moeite gaat
kosten. Dan is de scootmobiel voor u dé oplossing. Met
de scootmobiel beslist u namelijk zelf over wat u doet.
De mogelijkheden met een scootmobiel van Roerade
zijn onbegrensd én als u gebruik kunt maken van de
WMO. Dan kunnen wij u daarmee ook van dienst zijn.
Vraag de informatiefolder aan, of kom vrijblijvend langs
in onze winkel.
Roerade is niet voor niets de scootmobiel-specialist.

48,- per m

uur
uur
uur
uur
uur
uur

-

17.30
17.30
17.30
17.30
21.00
17.30

2

uur
uur
uur
uur
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uur

Woonmall Alexandrium III, Watermanweg 19/A, 3067 GA Rotterdam, T: 010-220 44 37, E: info@quattrokeukenenbad.nl

Mobiel op weg.................

W W W . Q U A T T R O K E U K E N E N B A D . N L

Pearl Buckplaats 33-35, 3069 BZ Rotterdam, tel. 010 - 455 97 57
De scootmobielspecialist van Rotterdam & Omstreken
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Proﬁteerweken bij:

PROFITEER
www.proﬁteer-laminaat.nl

Laminaat - Tapijt - Vinyl - Gordijnen - Binnenzonwering

Tijdens Proﬁteerweken elke
zevende vierkante
meter laminaat

GRATIS!

- 10.000 m2 in voorraad!
- Minimaal 10 jaar garantie!
- Altijd de grootste keuze!
- Alleen de beste Topmerken!
- Al 20 jaar verstand van laminaat!
- Zeer deskundig advies!
- Zeer vakkundig laminaat leggen!
- Aanbetaling niet nodig!

GELDIG VOOR ALLE MERKEN LAMINAAT

- Altijd de laagste prijs!
la Elk
m e
in 7
aa e
t g m2
ra
tis
HDF-paneel met Uniclic systeem,

la Elk
m e
in 7
Meister
aa e
t g m2
Tradition click
ra
tis
HDF-paneel met Uniclic systeem,
7 mm dik, keuze uit 10 kleuren,
voelbare houtstructuur,
kras-, vlek en slijtbestendig.
10 jaar garantie.
Per m2 van 20.95 voor

Quick-step
Locﬂor

keuze uit 8 kleuren
kras-, vlek en slijtbestendig
10 jaar garantie.
Per m2 van 17.95 voor

95

15.

12.

m2

la Elk
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Super Groove
ra
tis
V-GROEF HDF-paneel met
Uniclic systeem, keuze uit 3 kleuren,
voelbare houtstructuur,
kras, vlek- en slijtbestendig.
15 Jaar garantie.
Per m2 van 24.95 voor

95

19.

m2

la Elk
m e
in 7
Parador
aa e
t g m2
keuze uit 3 kleuren
ra
tis
HDF-paneel met Uniclic systeem,
kras-, vlek en slijtbestendig.
Nu te zien op volle pallet.
10 jaar garantie.
Per m2 van 17.95 voor

95

13.

95

m2

m2

la Elk
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tis
V-GROEF Watervast HDFpaneel met Uniclic systeem, keuze
uit 10 kleuren, voelbare houtstructuur,
kras, vlek- en slijtbestendig.
25 Jaar garantie.
Per m2 van 24.95 voor

Balterio
Vitality

OPRUIMINGSSTUNT
Bij aankoop van een laminaatvloer elke zevende vierkante
meter gratis!
Dus.... 7
14
21
28
35

m2
m2
m2
m2
m2

•• •
•

kopen
kopen
kopen
kopen
kopen

=
=
=
=
=

6 m2 betalen
12 m2 betalen
18 m2 betalen
24 m2 betalen
30 m2 betalen enz.

•
•

GELDIG VOOR ALLE LAMINAAT
NIET IN COMBINATIE MET ANDERE AANBIEDINGEN
RESERVEREN TOT ZES MAANDEN MOGELIJK
AANBETALING NIET NODIG

••

95

20.

m2

la Elk
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V-GROEF Watervast HDFpaneel 8 mm dik, voelbare
houtstructuur, leverbaar in de kleur
eik venich. 20 Jaar garantie.
Per m2 van 32.95 voor

Targett
Original

95

27.

m2

Nabij winke
lcentrum Kop
erwiek
achterkant Is
ala Theater

PROFITEER De specialist waarbij u proﬁteert
Vloerbedekking & raamdecoratie

Laminaat - Tapijt - Vinyl - Gordijnen - Binnenzonwering

Fluiterlaan 430 • 2903 HN Capelle a/d IJssel • Tel.: 010-2345468 • Fax: 010-2345939

Openingstijden: maandag gesloten, di. t/m vr. 9.30 - 17.30 uur, zaterdag 9.30 - 17.00 uur, vrijdag koopavond tot 21.00 uur, ‘s zondags gesloten

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Expositie over
het weer in
Schielandshuis
Het dagelijks weer houdt
de gemoederen nogal eens
bezig. In de lift of wachtkamer van de dokter biedt het
altijd een aanknopingspunt
om een praatje te beginnen.
Kranten hebben een aparte
weerpagina en de verwachting
van weerman of –vrouw staat
dagelijks in het centrum van
de belangstelling.
Medewerkers van de afdeling Atlas Van
Stolk hebben in het Schielandshuis een
expositie over het weer samengesteld.
Deze bestaat uit foto’s, prenten en reclameafches uit de jaren vijftig en zestig. Ze
bevestigen dat bepaalde producten horen
bij een weerbeeld. Zwanenberg concurreert de schaatsende winterrookworst
van Linthorst met hun zomerse variant. ´Heerlijk in een zomerse salade´ zo
promoten zij. De kalender van Coca Cola
uit 1953 toont cola drinkende meisjes die
lachend elk weertype trotseren. En een afche uit de jaren zestig promoot badplaats
Scheveningen met ijsjes etende dames op
het zonnige terras.
Atlas Van Stolk brengt de Nederlandse geschiedenis in beeld met de ruim honderdduizend prenten, kaarten, afches en foto’s
die de collectie rijk is. Geregeld doen
wetenschappers en geschiedkundigen uit
de gehele wereld een beroep op de collectie ten behoeve van onderwijs, onderzoek
of publicaties. De expositie duurt van 8
juni tot 30 september. Dagelijks (behalve
maandag) geopend van 11.00 tot 17.00 uur
aan de Korte Hoogstraat 31. Informatie:
010-2176767, www.atlasvanstolk.nl of
www.historischmuseumrotterdam.nl
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- De markt in de Spanjaardstraat werd maar liefst 32 jaar op donderdag gehouden en was altijd druk bezocht voordat deze werd
verplaatst naar het Visserijplein. Foto Arnoud Voet/Jan Roovers -

In 1964 voor het laatst naar
markt in Spanjaardstraat
Om kaas, groenten, textiel en fruit te kopen op de warenmarkt in de Spanjaardstraat moeten we 43 jaar terug. Op
17 september 1964 werd de laatste Westermarkt gehouden
(de eerste op 12 oktober 1932) op de middenberm van deze
statige grenswoonstraat tussen het oude Delfshaven en de
Bospolderbuurt.
Bijgaande foto’s zijn van de 110 fraaie
in deel 12 van de succesvolle boekenreeks ‘Rotterdam door de tijd’ van
uitgever/samensteller Arnoud Voet en
zijn vriend én Rotterdam-kenner Hans
Klaassen. De wijken Tussendijken,
Bospolder, Spangen en Delfshaven

worden er op fraaie wijze in belicht.
Vorige week is het verschenen en
sindsdien is het voor 18,95 euro te
koop in de reguliere boekhandel of te
bestellen via www.uitgeverijvoet.nl
In dit laatste deel van ‘Rotterdam
door de tijd’ nemen de samenstellers

- De Schiedamseweg en het Prinses Theater sieren
de omslag van het 12e deel van de serie ‘Rotterdam
door de tijd’ van Arnoud Voet -

de lezer mee naar het gedeelte van
Rotterdam dat in het oosten wordt
begrensd door Parkhaven, Coolhaven, Delfshavense Schie, in het
noorden door de spoorlijn langs de
Horvathweg, in het westen door de
gemeentegrens met Schiedam en in
het zuiden door de Nieuwe Maas. Het
gebied bevat de wijken Delfshaven,
Bospolder, Tussendijken, Spangen,
Het Witte Dorp en Oud-Mathenesse.
De uitgave heeft tot doel deze wijken
in verschillende ontwikkelingsstadia te laten zien. Niet alleen om de

sfeer uit vervlogen jaren nog eens te
proeven, maar ook om te tonen hoe
dit deel van Rotterdam er uitzag en
zich ontwikkelde. De samenstellers hebben niet de bedoeling gehad
deze uitgave te schrijven voor alleen
ouderen die dit stadsdeel nog hebben
gekend. Jongere generaties kunnen
door de afbeeldingen, de beschrijvingen en de plattegrond in dit boek een
uitstekende indruk van de vroegere
situatie krijgen. Hierdoor zal men de
wijk zoals deze nu is, beter begrijpen
en er zich meer in thuis voelen.

Ook aan dit deel 11 (voorlaatste)
van de serie ‘Rotterdam door de tijd’
hebben de twee en hun achterban erg
veel zorg besteed. Bijgaande foto is
van de Korte Feijenoorddijk en de
Rosestraat bij NS-Station Zuid. Niets
van het beeld op de foto bestaat nog.
De bebouwing is verdwenen en er
is ruim tien jaar geleden een nieuw
station gekomen.
Op Zuid bevonden zich oorspronkelijk drie zelfstandige gemeenten: Katendrecht en Charlois, beide in 1895
geannexeerd, en IJsselmonde in 1941

geannexeerd. Feijenoord was een
eiland dat lag op het grondgebied van
IJsselmonde en werd in de zestiende
en zeventiende eeuw door Rotterdam
gekocht. In 1869 is Feijenoord ofcieel bij de stad gevoegd.
Twee jaar later werd de Koningshaven gegraven, waardoor het Noordereiland ontstond. De ofciële opening
van de Willemsbrug (Rotterdammers
zeggen steevast Maasbrug) vond in
1878 zonder feestelijkheden plaats,
het geld was op. De brug deed tot
1981 dienst.

Feijenoord
vastgelegd
in fraai
fotoboek
Bijzondere foto’s van vaak
bijzondere
kwaliteit en
nooit eerder
gepubliceerd
zijn opgenomen in een
erg fraai boek
van de wijken
Noordereiland,
Feijenoord,
Hillesluis,
Bloemhof,
Katendrecht
en Vreewijk in de deelgemeente Feijenoord. Arnoud Voet en
Hans Klaassen hebben het samengesteld. Voor 18,95 euro
is het te koop in de betere boekhandel of te bestellen via
www.uitgeverijvoet.nl
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deel 7

Blues
Session
Medio 1967 plaatste basgitarist Alex van Os een oproep in een Rotterdamse
krant waarin hij muzikanten vroeg om een band te beginnen. Het moest een
bluesband worden. Jan Pleune was één van de jongens die reageerde. Hij werd
de zanger van de band. De naam van de groep: Blues Session.
Behalve Jan Pleune (“in de
volksmond word ik kortweg Pleun
genoemd”) en Alex van Os waren
het Hans van Leeuwen (drums), Marius Visser (gitaar) en Wim Leenen
(piano) die vervolgens regelmatig
bij elkaar kwamen in een zaaltje van
café Alhena aan de Mathenesserweg
om een repertoire samen te stellen.
Jan Pleune: “We speelden uitsluitend nummers van Amerikaanse
bluesmannen als John Lee Hooker
en Muddy Waters. Kortom oude
bluesmuziek die ook onder meer
The Rolling Stones en The Cream
inspireerde. Alex had veel platen en
cassettebandjes met oude blues en
daar luisterden we aandachtig naar.
Na een aantal maanden repeteren
kwamen de eerste optredens in kleine

gelegenheden in de Maasstad. Daar
werden we steeds weer gevraagd
en van het een kwam het ander. We
kregen het steeds drukker”, herinnert
Pleune zich.
Staphorst
Nadat Blues Session in zee was
gegaan met manager Ed de Groot
kwam er voor de band steeds meer
werk elders in het land. Jan Pleune:
“De Groot, van de rijschoolfamilie
aan de Hooidrift, ging letterlijk de
boer op. Dat resulteerde in veel optredens in het hele land. We hebben
zelfs meerdere malen in een gehucht
bij Staphorst gespeeld.”
In die periode breidde de band zich
ook uit. Zo voegde saxofonist Frans
Punt zich bij het gezelschap. Pleune:

“En af en toe speelde ook Ferdinant
Didde op mondharmonica een paar
nummers mee.” Indertijd was drummer Van Leeuwen vervangen door
Kees Mallander.
Blues Session was volgens Pleune
constant volgeboekt. In de weekeinden waren drie optredens eerder
regel dan uitzondering. “En dat
werd sommige leden van de band
te gortig.” Uiteindelijk leidde dat
ertoe dat de band werd opgeheven,
na ruim twee jaar op de planken te
hebben gestaan.
Steentje
Zanger Jan Pleune heeft de
muzikanten, na het opheffen van
Blues Session, nooit meer gezien.
Dat wil zeggen, er zijn daarna nog

- Blues Session, met van links naar rechts Jan Pleune, Alex van Os,
Hans van Leeuwen, Marius Visser en Wim Leenen -

wel pogingen ondernomen om met
onder anderen Mallander en Van Os
een nieuwe formatie in het leven te
roepen, maar die zijn nooit van de
grond gekomen.
“We dachten eraan een groep à la
Led Zeppelin te beginnen. Maar kennelijk was dat te hoog gegrepen…”
Hij heeft daarna nog gezongen in
andere Rotterdamse bandjes, maar
dat was steeds van korte duur.
De inmiddels zestiger Jan Pleune
is weliswaar niet meer actief in de
muziek, hij draagt nog steeds zijn
steentje bij aan de bluesmuziek.

En soms wel op heel bijzondere
wijze. Op de site van het populaire
Amerikaanse YouTube is hij te zien
en te horen met een vertolking van
White Room, een nummer van The
Cream. Het is een registratie van
enkele maanden geleden in Pleune’s
stamkroeg, café De Vagebond op de
Nieuwe Binnenweg.
Heeft u een bijdrage voor deze
rubriek of wilt u reageren? Het
adres is: Beat aan de Maas, Postbus
28059 3003 KB Rotterdam. Of mail:
ed.vanhelten@hotmail.com

Kom gezellig naar
Ouddorp en rijd mee
met de nostalgische
stoomtram van de RTM
Maak een uitstapje
met de stoomtram,
waar veel Oud-Rotterdammers vroeger gebruik van maakten als
men naar het strand
van Oostvoorne ging.
Rotterdam Rosestraat. M1807 “Scholekster” als tram
159 naar Hellevoetsluis. Rechts lok 8 met tram 15
staat gereed voor vertrek naar de Hoekse waard

De RTM is bereikbaar per openbaar vervoer
met Connexxion lijn 101 van Spijkenisse naar
Hellevoetsluis ‘Kickersbloem’ - aldaar overstappen op lijn 104 naar Renesse. Uitstappen bij de
halte ‘RTM Remise’ op de Brouwersdam. Met
de auto via de N57, afslag Grevelingenmeer
en vervolgens afslag De Punt West. Er is ruime
gratis parkeergelegenheid.

Rijdagen juli & augustus:
Stoomtram:
4, 11, 18 en 25 juli.
1, 15, 22, en 29 aug.
Dieseltram:
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 en 28 juli.
2, 4, 11, 16, 18, 23, 25 en 30 aug.
Evenement:
8 en 9 augustus

Museum ‘Stichting v/h
Rotterdamsche Tramweg
Maatschappij’
G.C. Schellingerweg 2, OUDDORP (Z.H.)
Tel. 0187-689911, b.g.g. 06-13473183, e-mail: info@rtm-ouddorp.nl

www.huis-ontruiming.nl


Wij zijn gespecialiseerd in woningontruiming.



Tevens zijn wij ook gespecialiseerd in verhuizingen van
groot naar klein met eventueel in- en uitpakservice.



De woning wordt in staat van oplevering gebracht naar
de eisen van de woningbouwvereniging of makelaar.



Wij werken door het gehele land.
Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam (Crooswijk)

Voor info: 010-414 86 43 of 06-1812
email: info@huis-ontruiming.nl

4248
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Zomermarkt in
Laurens De Schutse
Het Present Team van Laurens organiseert
zaterdag 9 juni van 11.00 tot 15.30 uur een
Zomermarkt in Laurens De Schutse. De
zomermarkt is voor iedereen toegankelijk.
Net als de afgelopen Paasmarkt is de zomermarkt in woonzorgcentrum De Schutse
aan de Cordell Hullplaats 22.
Zoals u gewend bent, kunt u weer lekker
snuffelen tussen alle uitgestalde waren zoals tweedehands spullen, kaarten, sieraden,
woondecoraties en glaswerk. Er is een zeer
divers aanbod aan standhouders.
In het restaurant van Laurens De Schutse
(met terras) kunt u terecht voor een lekker
hapje en drankje. Voor deze dag hebben zij
een speciale aanbieding:
Kofe met appeltaart en slagroom: € 1,75
Meer informatie over de Zomermarkt is
te verkrijgen bij het Present Team van
Laurens, tel. 010-2861488.

Welzijnsmarkt
voor ouderen in
de Larenkamp
Woensdag 30 mei organiseert Charlois
Welzijn samen met andere organisaties
en groepen die zich actief inzetten voor
ouderen, een Welzijnsmarkt met informatie
en advies op het gebied van vrijetijdsbesteding, dagbesteding, welzijn, zorg en
inkomen.
Op de vakantiebeurs krijgt u informatie
over uitstapjes en reismogelijkheden voor
actieve ouderen, alleenstaande ouderen
en ouderen die op vakantie ondersteuning
nodig hebben. U kunt er gratis een foto van
uzelf laten maken met als achtergrond uw
favoriete vakantieplek. Ook is er informatie over activiteiten in de deelgemeente en
organisaties die zich actief inzetten voor
ouderen. Charlois Digitaal geeft u achter
de computer een introductie van de mogelijkheden van een computer en internet.

- De Kaatsbaan veertig jaar geleden met aan het eind de Charloisse Kerksingel en het voormalige gemeentehuis, dat toen een
politiebureau was. De hoge panden rechts zijn ondertussen afgebroken. -

Hof van Charlois
brengt historie
terug in oude dorpskern

- Er wordt hard gewerkt
aan het opknappen van het
voormalige gemeentehuis.
Volgende maand is er al
een eerste ofciële ontvangst. Foto Ellie Schop -

Schitterend oogt het kleurrijke muurtegeltableau in één van de nog naamloze ontvangkamers van het voormalig raadhuis aan de Charloisse Kerksingel. Het jachttafereel speelt
zich af in de periode van bouwen van het monumentale pand: omstreeks 1872. Na diverse gebruikers krijgt het een functie die past in de historische kern van Charlois. Op de
begane grond komt partyrestaurant Hof van Charlois en daarboven een vestiging voor de
Wijk Ontwikkelings Maatschappij (WOM). Volgende maand moet het in bedrijf.
De eigenaren, Ted en Jos Kop Jansen,
verwachten bedrijven, particulieren
en toeristen naar hun bijzondere
nering te trekken. Als de eerste gast
binnenstapt, sluit het duo bijna één

jaar van verbouwen af en zijn ze
ook één miljoen euro verder. Hun
ambitieuze plannen voor het gebied
zijn daarmee echter nog lang niet
voltooid. “Ook het aangrenzende

U kunt kijken naar en/of meedoen met
yoga, country line dance, bingo, sjoelen,
creatieve activiteiten en gymnastiek. De
bibliotheek presenteert een speciale collectie voor ouderen, o.a. met grote letters en
geeft voorlichting over de mogelijkheden
van thuisbezorging.
Persoonsgebonden budget
Wilt u meer weten over het persoonsgebonden budget, waarmee u zelf zorg kunt
inkopen, dan kunt u op meerdere tijdstippen een lezing daarover volgen. U kunt
verder verschillende testen laten uitvoeren,
zoals een gehoortest en een geheugentest.
Alle bezoekers krijgen een gratis consumptie. Voor mensen die, niet zelfstandig kunnen komen, zijn er mogelijkheden gehaald
en gebracht te worden.
De welzijnsmarkt wordt gehouden in wijkgebouw Larenkamp, Slinge 303 van 10.00
- 15.00 uur. Wilt u meer informatie, ook
over de mogelijkheden van vervoer, dan
kunt u contact opnemen met de Vraagwijzer (dagelijks bereikbaar van 9.00-12.00
uur, tel. 010 - 410 55 00).

- Jos Kop Jansen toont een deel van de enorme lijst die om het fraaie tegeltableau in de
ontvangstzaal van Hof van Charlois gemonteerd wordt. Foto Ellie Schop -

voormalig postkantoor aan de Grondherendijk knappen we op. Het wordt
in oude luister hersteld”, vertelt Jos
Kop Jansen enthousiast.
“Natuurlijk helemaal als we het
originele postkantoorbord kunnen
opsporen. Dat willen we graag weer
ophangen naast de voordeur.”
Ted en Jos zijn zonen van de veel te
jong overleden ‘bloemist van Charlois naast molen De Zandweg’, Theo
Kop Jansen. Net als hun vader zijn de
twee geboren en getogen Charloisers.
“Hier liggen onze roots en daar zijn
we trots op. Natuurlijk kunnen we
op onze krent blijven zitten, maar
dat strookt niet met onze band met
Charlois”, aldus de 45-jarige Jos.
Politiebureau
En: “Daarom hebben we het voormalig gemeentehuis van Charlois aangekocht. Inpandig was vrijwel niets
meer origineel. Eerdere gebruikers
hebben veel gesloopt en verbouwd,
maar de gevels en het bordes zijn
onaangetast gebleven.” Een eerdere
gebruiker was, vanaf de jaren dertig
van de vorige eeuw, zo’n zestig jaar
de gemeentepolitie. Aanvankelijk de
rijwielbrigade, met onder anderen
de befaamde speurder en hoofdcommissaris Jan Blaauw in de gelederen
en daarna de afdeling Kinder- en
Zedenpolitie.

Jos vervolgt: “Aannemer Dirkx, natuurlijk ook van Charlois, verbouwt
de boel. Zelf hadden we al veel
sloopwerk verricht. Twintig containers van tien kuub zijn afgevoerd
voordat het eigenlijke werk beginnen
kon.”
Zoveel als maar mogelijk is,
bezweert Kop Jansen, krijgt het interieur de oorspronkelijke uitstraling
terug met schoorsteenschouwen, lambriseringen en hanenbalken. Die zijn
voornamelijk afkomstig van markten
in België. “Bij de zuiderburen hebben
we veel bruikbare spullen gevonden
en gekocht als een beeltenis van ‘De
vier gratiën’, bijzondere kroonluchters, het tegeltableau en nog veel
meer dat past bij de oorsprong van
het pand.”
De omgeving van Hof van Charlois
krijgt eveneens een facelift en dat
komt ook de Oude Kerk en de Oudheidkamer van stichting Historisch
Charlois ten goede. Achter het voormalig raadhuis komt een tuinterras
met gemetselde muren van bijzondere bakstenen. Ook de bestrating krijgt
een link met het verleden.
“Iedereen is tevreden met onze
aanpak”, lacht Jos Kop Jansen. “De
deelgemeente en de gemeente juichen
ons initiatief toe. Néé, we gaan Hof
van Charlois niet zelf exploiteren.
Iemand die héél bekend is in de
Charloise horeca gaat zich daar voor
ons mee bezighouden. Wij houden
het bij onze bloemen en planten aan
de Kromme Zandweg. Dáár hebben
we immers het meest verstand van!”
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Een halfje wit
met een gat erin
Mijn opoe en opa woonden in de Rottestraat tegenover de wagenverhuurderij van Arie Pols. Het was een lange straat die liep
van de Rechter Rottekade tot aan de Hofdijk. Zij woonden dicht
bij de Rotte met een mooi uitzicht op het water. Langs de kade
was het altijd druk; er was altijd wat te doen. ’s Morgens vroeg,
rond een uur of 5, kwamen de kooplui een handwagen huren bij
Opa Pols ( zoals ik hem noemde).

Pijnackerschool
In De Oud Rotterdammer van 6 maart j.l. schreef Karel van Staaten over de Pijnackerschool
waar ik graag op wil inhaken. Via Schoolbank.nl kwam ik in contact met Kitty Ocks, destijds o.a. vriendin van de in het stukje van Karel genoemde Lia Snijders. Kitty is, evenals ik,
benieuwd hoe het onze klasgenoten is vergaan. Het betreft hier de periode 1953 – 1959. De
eerste vier jaar met juf Ringlever, de vijfde en zesde klas met bovenmeester Hoekstra.
toch ook de meisjesrij zijn vereeuwigd met o.a.:Miep Hut, Barry Sies,
Jenny Boerman, Rietje Berends,
Gonnie Baars, Miep de Jong, Lia
Snijders, Tilly v.d. Gaauw e.a.Graag
reacties naar:

zameld en we zouden graag met deze
oud-klasgenoten in contact komen.
Ook willen we weten of er nog andere klassenfoto’s zijn dan de hierbij
getoonde, waarop herkend zijn: Wim
Kieboom, Leo van Hintum, Wim Jansen, Hans Duivenstein en natuurlijk
de roemruchte juf Ringlever. Gemist
wordt een foto met o.a. Ton Pander,
Bert Bekker, Rob Storsbergen, Bert
Bijl, Frans Boelhouwers e.a.. Op de
andere helft van de klassenfoto moet
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rvanpersie@hetnet.nl (Kitty)
leovanhintum@hetnet.nl of naar
Leo van Hintum, Binnenhof 33
2903 CH Capelle aan den IJssel
Tel: 010-4502623

VerhuisBox

Bekendste naam uit deze klas
is natuurlijk Wim Jansen, wiens
voetbalcarrière geen klasgenoot
zal zijn ontgaan. Er hebben zich de
afgelopen jaren enkele klasgenoten
op Schoolbank.nl gemeld, zoals Arie
van der Hilst, Leen van der Have, Ton
Degens, Wim Vink, John Maan en
Ed Henderson, maar verder contact is
helaas uitgebleven.
Kitty en ik hebben inmiddels veel
namen van leerlingen uit die klas ver-

Het huis waar opoe en opa woonden
was een groot pand met twee etages, op
elke verdieping een lange gang waar vijf
deuren op uitkwamen. Achter elke deur
een grote kamer met twee bedsteden, een
keukenkast met achter de deur een kleine
gootsteen, een kraan met koud water en
een aanrecht met een plank erboven voor
de pannen. Iedere kamer had een hoge
schouw waaronder meestal een groot fornuis stond, waar ‘s zomers en ‘s winters
op gekookt werd. Opoe had een mooi
fornuis met een koperen stang en knoppen en deurtjes van emaille met gekleurde
rozen. Op de gang waren drie WC’s voor
vijf gezinnen. Bovenin het pand was een
hele grote zolder waar ik met mijn nichtje
Paula van Helden en ons vriendinnetje
Lenie van Liempd heel vaak speelde.
Tegen sinterklaas mochten we altijd onze
schoen zetten op het fornuis, opa zei dan:
”Neem maar een schoen van opa, daar
kan meer in.” Als wij naar opoe gingen,
liepen we nooit door de Noorderstraat,
maar altijd door de Kievitstraat, die
vonden we veel gezelliger. Vooraan in de

Rottestraat was groenteboer Zoutewelle
en daarnaast de poort naar de Blommersdijksestraat. Daar ging ik altijd doorheen
als ik brood moest halen bij Paul Kaiser
op de Hofdijk; dat was een stuk korter.
Ik liep dan altijd erg hard, want de
jongens die daar woonden hielden niet
van vreemde eenden in de bijt. Als ik
terug kwam met het verse brood, kreeg
opoe meestal een halfje wit met een gat
erin, want ik kon van dat lekkere brood
niet afblijven en pulkte er telkens een
stukje uit. Ook moest ik nogal eens naar
de waterstoker in de Kievitstraat om een
“zakkie blauw” of een stuk sunlightzeep.
Ik mocht dan gelijk een cent kopen, dus
ging ik graag naar de waterstoker. Opoe
heeft er na de dood van opa in 1944, nog
tot haar 85ste gewoond. Later is de straat
afgebroken en herbouwd met moderne
huizen. Ik heb goede herinneringen aan
die oude straat van lang geleden, want
het is een stuk van mijn jeugd en die was
warm en liefdevol.
Wil Ketting – van Zijl

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

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

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

En als uw persoonlijke omstandigheden dat vereisen,

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

bezoeken wij u thuis.

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

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

Maak vrijblijvend

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

een afspraak voor

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

een gratis hoortest.

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

troy! 3.8498

Voor meer informatie www.monuta.nl

…verbetert de kwaliteit van leven

www.dehoorstudios.nl
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Trainingsprogramma voor
ouderen slaat aan
Bijna de helft van de Nederlandse
ouderen beweegt onvoldoende. Mogelijkheden om in de eigen buurt actief
te bewegen, ontbreken vaak. De deelgemeente Feijenoord heeft daarvoor
een oplossing gevonden: speelplekken voor ouderen. René Kronenberg,
portefeuillehouder Sport en Recreatie,
is daar heel enthousiast over.
Was tot voor kort de speeltuin alleen het domein van
kinderen, het is ook een uitstekende plek voor ouderen om te bewegen. Onder begeleiding van Sportfysiotherapie Spanjersberg trainden 13 ouderen vanaf
oktober vorig jaar tien weken lang intensief op de
diverse speeltoestellen in Sport- speeltuin Hillesluis.
Het doel was de balans, coördinatie en exibiliteit te
verbeteren en de valangst te verminderen.
Evaluatie
In opdracht van de deelgemeente Feijenoord evalueerde TNO het trainingsprogramma. Het rapport
Ouderen in Beweging in Hillesluis werd donderdag
10 mei aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de GGD
Rotterdam-Rijnmond.
René Kronenberg: “Met dit rapport in de hand gaan
we kijken of we ook elders in de deelgemeente
Feijenoord speeltoestellen ouderenproof kunnen maken. Andere deelgemeentes kunnen hieraan wellicht
een voorbeeld nemen.”
Enthousiast
Trainers en ouderen zijn enthousiast over deze
nieuwe manier van actief zijn. De ouderen van het
eerste uur misten vanaf oktober 2006 nauwelijks een
trainingssessie. Ze waren zo gemotiveerd dat ze na
aoop van de pilot onder de naam Ouderen hand in
hand in Hillesluis bleven sporten en bewegen in de
speeltuin.
Informatie
Als u ook actief wilt meedoen, kunt u voor aanvullende informatie terecht bij Frans van Meggelen
(Sport en Recreatie Rotterdam) in de wijkaccommodatie t Kopblok aan de Riederlaan 200. Telefonisch is hij bereikbaar via (010) 432 20 72.

‘The battle of Brittain’
in OVM

- Buurjongen Nico Beijer van
de etsenmaker én chauffeur
Kees Peters in 1959 bij de nieuwe
Peugeot bestelbus van de rma Donjacour. Foto’s collectie Rein Wolters -

Moeder negen keer ziek
door ‘prik van de ooievaar’
Als kind vond ik het vanzelfsprekend te helpen in het huishouden of voor
moeder naar de winkel te gaan voor boodschappen. Vader helpen bij het
verhuizen in 1950 van onze (in)woonzolder boven slager Wim de Pater aan
Groene Hilledijk 249 naar de Pantserstraat 11b was een doodnormale
zaak. Bovendien had het gesjouw als plezierige uitkomst dat we niet
langer de woning hoefden te delen met de familie R. van de Gevel, maar
eindelijk beschikten over een eigen huurhuis met vier kamers.
Vader had bij waterstoker Piet de Bree in
de Heinlantstraat een handkar geleend,
waarmee de schamele huisraad werd overgebracht. Enthousiast assisteerde ik hem
met het over de veertien traptreden van
onze nieuwe woning naar boven sjouwen
van matrassen, pannen, in kranten verpakte
kopjes en borden, de pispot, stoelen en nog
wat andere zaken.
Moeder hielp niet mee. Ze was weer eens
‘ziek’, de gebruikelijke uitdrukking als vader haar weer eens zwanger had gemaakt.
In die periode vrijwel één keer per jaar.
Voor de rooms-katholieke kerk, het geloof
dat wij aanvankelijk fanatiek aanhingen,
was ons gezin, volgens de kopstukken van
onze parochie, godgezegend en vruchtbaar.
Jaja. Maar ondertussen gingen we wel
zwaar gebukt onder armoede. Voor de kerk
telde kennelijk alleen de zieltjes, en de
rest...., dat moest je doorgaans maar zelf
oplossen.
Prik
Moeder is negen keer ‘ziek’ geweest en
telkens is ze behoorlijk ‘geprikt door
de ooievaar’, zoals tante Sien Schiettekatte-van Wijk uit Zierikzee (een zus
van moeder, die overkwam om als baker
op te treden) het zo beeldend en tegelijk
geheimzinnig vertelde. Nummer negen was

- Fietsenmaker Eef Beijer in zijn kleine werkplaats in een
souterrain in de Pantserstraat. De halve buurt stalde de ets in
door hem aangebouwde loodsen. -

een buitenechtelijk broertje, nakomertje
Freddie. Door een hartkwaal leefde hij
maar een paar maanden. Dat hij buitenechtelijk was kwam doordat vader ons gezin
al een poos eerder had ingeruild voor een
kinderloze vrouw.
De Pantserstraat was een gezellige woonstraat van maar honderd meter lang met
veel kinderen. Ons gezin had de grootste
kroostomvang. Op de hoeken met de
Slaghekstraat waren een viswinkel van het
bekende Scheveningse geslacht Janus Toet
en het bakkerswinkeltje van Gerard van
Elderen gevestigd. Prominent was de waterstokerij halverwege onze poortstraat van
Nico en Sjaan de Kreij. Decennia achtereen was dat hét praathuis van de buurt. De
nieuwste roddels en schandaaltjes gingen
er over de toonbank.

De film ‘The battle of Brittain’ is een
verslag van het gevecht 1940/1941
toen Engeland het op moest nemen
tegen een Duitse overmacht.
Tienduizenden doden en gewonden waren de trieste
balans van deze strijd. Engeland veroveren is de
Duitsers desondanks niet gelukt. De lm wordt op
zondag en woensdag 3 en 6 juni vertoond in het
OorlogsVerzetsMuseum (OVM) Rotterdam aan de
Veerlaan 82-92 op Katendrecht. Aanvang 14.00
uur. Het museum is open van dinsdag tot vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 tot
16.00 uur. Informatie: 010-4848931, www.ovmrotterdam.nl of e-mail: info@ovmrotterdam.nl

- Kinderen van de Pantserstraat in 1945 tijdens een bevrijdingsfeest dat een straatcomité, met Eef Beijer en Nico Kreij in de
gelederen, voor hen had georganiseerd. -

Dan was er de hengelsportwinkel van H.
Ritmeester op nummer 14 en de rijwielstalling van Eef Beijer een paar deuren
verderop. Samen met zijn zoon Nico
mocht ik op 2 november 1985 en 18 maart
2000 succesvolle reünies organiseren voor
ex-straatgenoten.
Op de ene straathoek met de Putselaan
was de kruidenierszaak van Rico (vermoedelijk een afkorting van de voornamen
van het echtpaar dat de zaak runde) en op
de andere de gereedschappen- en ijzerhandel van J. Booij. Voorts op nummer 10
de grossierderij Feijenoord v/h de Erven
van Wed. Donjacour. Het bedrijf handelde
in chocolade, koekjes, biscuit, een brede
sortering jamsoorten van Flipje uit Tiel en
ander strooi- of smeerbaar broodbeleg. De
directie bestond uit de gebroeders Hen,
Jan, Tom en Jo(han) Barg. De woning die
ons gezin betrok, was verlaten door Jo
Barg, die met zijn vrouw en twee dochters
was gaan wonen aan de Groene Hilledijk
416b.
Roodvonk
Donjacour voorzag winkeliers op Zuid
en in de randgemeenten ook van beschuit
van Hooimeijer uit Barendrecht, snoep
en drop van Red Band uit Roosendaal en
koek- en chocoladeproducten van Victoria
te Dordrecht. Bekend en een geliefd waren
kattenikken, een langwerpig chocolaatje
voor bij de thee.
Af en toe was ik behulpzaam in het
magazijn, dat zich uitstrekte onder twee
woonpanden en in loodsen in de achtertuin. Gerrit Kramer - hij woonde in de
Klosstraat - was er magazijnbediende.
Kees Peters stond eveneens op de loonlijst.
Hij was een zoon van Dorus Peters, de
eigenaar van een snack- en ijssalon in de
Bloemfonteinstraat. Kees woonde in de
Christiaan de Wetstraat, tegenover de St.Franciscus-jongensschool, waar ik tussen
1951 en 1957 de klassen één tot en met zes
‘voorbeeldig’ heb doorlopen.
Op een keer was thuis roodvonkbesmetting uitgebroken en mocht ik een paar weken niet naar school. Dus reed ik elke dag
met de bestelwagen mee voor het aeveren
van de blikken en dozen bij winkeliers.
Die ritten hebben beslist bijgedragen aan
mijn grondige kennis van de Rotterdamse
stadsplattegrond.
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Boekhandel Voskamp
50 jaar in Hoogvliet
Na een periode bij boekhandel Van Stockum in Den Haag te hebben gewerkt, nam Freek Voskamp begin 1958 de boekwinkel van C. van den Engel over aan de Dorpstraat 85. Deze winkel
bestond al sinds 1910 en de Hoogvlieters konden er jarenlang terecht. De nadruk lag er op
artikelen als potloden, schriften en kasboeken.
De benaming boekwinkel was eigenlijk
niet terecht, want boeken werden er
niet veel verkocht. Voskamp probeerde
daarin verandering te brengen door een
bescheiden boekenfonds aan te bieden.
Boeken, die hij niet in voorraad had,
konden worden besteld en werden thuis
bezorgd. De Prisma pocketboekjes
gingen in de beginjaren als warme

- Interieur nieuwe winkel aan de Binnenban 48 in oktober 1964 (foto Voskamp) -

broodjes over de toonbank. Bekende
titels uit die tijd waren onder meer,
‘Eeuwig zingen de bossen’ en ‘Gejaagd
door de wind’. Voskamp dreef de
winkel in de eerste jaren onder de naam
van Boekhandel C. van den Engel. De
naderende verdwijning van het pand
aan de Dorpsstraat noopte Voskamp uit
te zien naar een ander onderkomen. De
keuze was niet moeilijk. Net als vele
andere middenstanders die moesten
verdwijnen van het oude dorp, vestigde
hij zich in het nieuwe winkelcentrum
aan de Binnenban.
Groei
12 September 1962 werd, onder zijn
eigen naam, een eigentijdse boek- en
kantoorboekhandel in gebruik genomen
aan de Binnenban 48. In oktober 1965
kreeg de kantoorboekhandel een eigen
ruimte, toen het ernaast gelegen pand
aan de Binnenban 46 kon worden
betrokken. Beide winkels konden
zodoende een groter assortiment
aanbieden. De winkels van Voskamp

mochten zich verheugen in een
groeiende belangstelling. Niet alleen
oude en nieuwe Hoogvlieters waren
en werden klant, ook voor vele nieuwe
bewoners en bedrijven uit de omliggende gemeenten groeide Voskamp uit
tot een begrip.
Niet in het minst door het actieve
beleid dat de boekhandelaar tentoon
spreidde. In 1994 werd wegens renovatie van het winkelcentrum en omdat
de huidige panden te klein werden
voor uitbreiding van het assortiment,
verhuisd naar een groter pand in het
winkelcentrum. Nu werd weer de boeken kantoorboekhandel in een winkelpand ondergebracht, en waren er meer
mogelijkheden een groeiend aantal
boeken en tijdschriften onder te brengen op ruime goed overzichtelijke rekken. De boekhandel van de jaren zestig
is onvergelijkbaar met die van nu. Er is
nu een groter assortiment tijdschriften
en het aanbod hiervan lijkt nog steeds
groeiende, mede door een veranderde
maatschappij, het bescheiden hoekje in

- De boekwinkel van Voskamp waar hij in 1958 begon (foto Voskamp/F.J.H. Roovers) -

de eerste winkel is vervangen door een
inke wand.
Dat zijn dochter Irene de winkel enige
jaren geleden overnam geeft aan dat
Voskamp vertrouwen heeft in de toe-

komst, nadat al 50 jaar bewezen is dat
boekhandel Voskamp en Hoogvliet bij
elkaar horen.
André Rila

Leveranciers
Boekhandel Voskamp in Hoogvliet bestaat begin 2008 50 jaar en heeft mij
gevraagd een fotoboekje te maken over “Veranderd Hoogvliet”. Dit boekje
verschijnt in oktober 2007. In het boekje komen foto’s uit de zestiger jaren van
stukken Hoogvliet die het meest zijn veranderd en / of afgebroken. Maar ook
over personen die in de zestiger en zeventiger jaren aan de deur kwamen, zoals
groenteboeren, melkboeren en bakkers. Ik zoek voor het boekje particuliere
foto’s van veranderde straten en verdwenen personen uit die tijden.
André Rila
Pastoriedijk 421, 3195 HE Pemis, email: arilapemis@12move.nl
Tel. 010 - 4382022, 06 - 48193683
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In het Spionnetje
Dat Spionnetje van mij werkt af en toe als een dagboek. Ik zie dan weerspiegelingen van dingen, die
dichtbij óf veraf van mij gebeuren. Ik heb wel eens verteld over mijn website ‘Rotterdam in Beeld’
(http://dit.is/rotjeknor). Honderden geëmigreerde Rotterdammers bezoeken deze site en blijven
daarmee op de hoogte van (een veranderend) Rotterdam, maar zij hebben ook via de site contact met
elkaar.
Zo weet Pim van Tuil in Melbourne
(Australië), waar Tiny en Bep van
der Werf in Edmonton (Canada) zich
druk over maken. Ook niet geëmigreerde Rotjeknorders doen mee: de
naar Capelle aan den IJssel verhuisde
Henriëtte heeft eveneens een warm
contact met (internationale) RiBbers
(Rotterdam-in-Beeld bezoekers).
Vanaf 1996 kennen we elkaar allemaal…..een beetje.
Er zijn twee dingen die ons allemaal
binden: je bijzonder bij Rotterdam
betrokken voelen én over Internet
beschikken. De rest gaat dan vanzelf
en zeer bijzondere vriendschappen
zijn nu tussen die Rotterdammers
ontstaan.
Twee maanden geleden werd ik
getroffen door een mededeling van
Koos Koppers. Tot in de jaren ’50
woonde hij in de Crooswijkse Tamboerstraat; toen ging hij z’n geluk
in de USA zoeken. In de afgelopen
jaren mocht ik bij herhaling van
hem horen, dat zijn emigratie naar
Amerika voor hem en zijn vrouw
Truus nooit een spijtgevoel had
opgeroepen. Tot acht weken geleden:
hij schreef in het Gastenboek van
Rotterdam in Beeld, dat tijdens zijn
‘Spaanse’ vakantie in het zuiden
van de Verenigde Staten doktoren
longkanker bij hem hadden geconstateerd.
‘k Maak nu een lang verhaal, vol
met emoties en verdriet, maar kort:
afgelopen woensdag is Koos in zijn
Amerikaanse woonplaats begraven. Op de dag, dat Koos’ dochter
aan de RiBbers liet weten, dat
haar vader overleden was, schreef
George Quellhorst (USA), tot 1955
woonachtig in de Zaagmolendrift,
dat medici ook bij hem longkanker
hadden ontdekt.
Als webmaster én goede kennis slik
je dan twee keer en ga je door met
het volgende bericht. Als je dan ziet,
dat de prachtige Duitse herder van
Gerard en Willy Somers op de dag

iedereen weet waarover het
gaat. Zeker de opgroeiende jeugd in
de jaren zestig van de vorige eeuw;
van de wandelende en etsende agent
kreeg men ineens met twee politiefunctionarissen in één auto te maken.
En het was niet zomaar een auto:
neen, na wat (mislukte) experimenten
met Ford-auto’s stapte de Gemeentepolitie Rotterdam in 1963 over op
General Motors Chevrolet Custom
10. Binnen het politiekorps werd
kortweg over de C 10 gesproken.
Het waren stevige wagens met een
6-cilinder motor en een (voor die tijd
bijzonder) automatische versnellingsbak. Bij de eerste aevering waren de
auto’s donkerblauw gespoten, terwijl
het dak wit was. Een grote schijnwerper en een zwaailamp moesten
‘het publiek’ duidelijk maken, dat zij
met een politievoertuig te maken had.
Eind 1964 verscheen pas de welbekende politiester op de portieren;
de auto’s waren toen ook geheel wit
gespoten.
Voor de agent was het een bijzonder
voorrecht in een C10-surveillancewagen te mogen rijden. Het bezit
van een B-E rijbewijs was daarvoor
niet voldoende. Men moest binnen
het korps een geheel eigen rij-opleiding volgen én daar natuurlijk ook
voor slagen. Daarnaast was in de
jaren zestig het autobezit onder de
Rotterdammers nog niet zoals het
nu is. Bijna iedereen heeft in 2007
minstens één auto voor de deur staan;
in 1960 hadden mijn vader en mijn
schoonvader (Gerrit Saarberg) als
enigen een auto voor hun huisdeur in
de Schans staan.
Als je dan in die tijd als agent van
zo’n 20-25 jaar in een grote, brommende auto door Rotterdamse straten
reed, betekende je wat. Wagen en
bemanning straalden gezag uit en
kregen het respect dat men verdiende.
Als je nu in de VW Transporter van
de politie ziet, hoe twee guren

- De prachtige herder Nelson moest helaas inslapen -

van Koos’ overlijden ’ingeslapen’
is in verband met in zijn lichaam
voortwoekerende kankers, schiet je
strot helemaal vol. Gerard en Willy
komen uit het Oude Noorden.
Chevrolet Custom 10
Dit automerk en type zegt de gemiddelde Rotterdammer weinig. Noem
je echter het woordje C10 en (bijna)

onderuit gezakt liggen en een beeld
van ‘verveling’ uitstralen, verlang ik
echt terug naar die juut van toen. Die
agent wist waar hij was, waar hij mee
bezig was, wist hoe hij met mensen
(altijd burgers genoemd) moest
omgaan.
De C10 is uit ons straatbeeld verdwenen. Een enkel exemplaar doet
nog dienst bij de Mobiele Eenheid;

door Aad van der Struijs

- De stoere C-10 waarmee de politie heel wat respect afdwong -

deze wagens zijn weer geheel blauw
gespoten. De C 10, een auto waar
oud én jong met nostalgie aan terugdenkt, is ruim 20 jaar in Rotterdam
‘in dienst’ geweest. Totaal zo’n 200
voertuigen hebben Rotterdam toen
(on?)veilig gemaakt. Nu doen we het
met een bromscooter of eerdergenoemde Transporter.
Oostvoorne
Verleden week zag ik DOR-fotograaf
Erwin Bakker naar een schoolkamp
vertrekken. Vanaf de Haven- en
Transportschool Jan Bacx in het
Lloydkwartier ging hij op de ets
naar Oostvoorne. Ik verwachtte, dat
hij over de Parksluizenbrug, door
de Maastunnel en via de Dorpsweg
naar de Groene Kruisweg zou gaan.
Op die Groene Kruisweg is het dan
verder maar gerade aus en je komt in
dit stukje ‘Rotterdam aan Zee’.
Tot m’n verbazing zag ik in mijn
spionnetje, dat hij linksaf de Westzeedijk op reed, richting Vierhavensstraat. Mijn grijze hersencellen
onthulden niet veel later, dat Erwin
met zijn klasgenoten op weg was
naar de Beneluxtunnel in Schiedam.
Vanuit die tunnel aan de Perniskant
is het een uitje van een cent om via
Hoogvliet op de Groene Kruisweg te
komen.
Ik herinnerde mij m’n eerste reis naar
Oostvoorne. ’t Was in de zomervakantie van 1949 en door de Stichting
KiNaBu werd ik als bleekneusje naar
het Koloniehuis Ons Genoegen in
Oostvoorne gestuurd. Ik moest me
rond 10 uur ’s morgens bij het RTMstationnetje in de Rosestraat melden;
vandaar gingen we met het trammetje
westwaarts.
’t Staat me nog bij, dat ik het idee
had aan het eind van de wereld
verzeild te zijn geraakt. Rotterdam,
met mijn ouders, was ongrijpbaar ver
weg. Ik mag niet zeggen, dat ik een
prettige zes weken in Ons Genoegen
heb gehad.
Ná 1949 ben ik nog vele malen op de
ets naar Oostvoorne geweest. Hoe
ouder ik werd, des te dichter kwamen
Rotterdam en Oostvoorne bij elkaar.
Als nu het verkeer een beetje meezit,

ben ik met de auto binnen 45 minuten
van de ene plaats in de andere. Hoezo
‘eind van de wereld’ in 1949?
Daar waar ik in 1949 op een houten
bank in het RTM-trammetje heen en
weer schommelde op ’t eiland Voorne
en Putten, heeft Erwin Bakker op z’n
ets de kilometers weggetrapt. Het
etspad in 2007, was de trambaan in
1949!
Zo blijft er toch een stukje verleden
bestaan.

gaat schemeren, gaat de buis een
rood/geel licht uitstralen. Ik heb
nooit gezien, dat het in de nacht van
zondag op maandag weer uitging.
Wel zie ik iedere maandagochtend
dat het neonlicht gedoofd is. En
het blijft gedoofd tot de volgende
zondagavond, als de schemering
weer toeslaat.
Welke lezer(es) kent de betekenis
van dit neonlicht? Mail of bel me
eens.

Wie weet het?
Met en zonder spionnetje kan
ik vanaf de 13e verdieping het
Douanekantoor op de Westzeedijk
zien. Dit kantoor is al jaren naast het
(voormalige) Belastinggebouw in
de Puntegaal- of Plukmekaalstraat
gevestigd.
Op dit Douanekantoor is op de
voorgevel een verticale gele neonbuis
aangebracht. Deze buis loopt vanaf
de luifel boven de hoofdingang tot
aan de dakrand. Deze neonverlichting
dient geen reclamedoeleinden. Sterker nog: deze buis geeft nooit licht.
Behalve op zondag! Wanneer het

Ere wie ere toekomt. Schreef ik
hiervoor over mijn Rotterdamse
site, ik ben niet de enige die (oud)
Rotterdammers via Internet op de
hoogte houd.
Twee sites beveel ik ook aan: http://
www.rotterdam010.nl en http://
www.engelfriet.net. Waarvan akte!
(Stond dat ‘Waarvan akte’ in de jaren
vijftig en/of zestig niet wekelijks in
De Spiegel?).
Spionneur
spionnetje@xs4all.nl

- Schommelend op houten bankjes voerde het RTM-trammetje ons
over Voorne-Putten -
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Oproepjes
Stiena
Ik zoek Stiena Jansen. Zij woonde in 1964 in de
poelenburg in Rotterdam Zuidwijk en had twee
zonen. Ik heette toen Gerda Nieuwenhout. Na de
scheiding verhuisde ik naar de Zegenstraat in
Rotterdam Charlois. Stiena is daar nog op bezoek
geweest. Zij ging vaak met me mee naar mijn werk
op de Doklaan, waar ik als buffetjuffrouw werkte. Ik
ben al heel lang naar haar op zoek. Wie kent Stiena
en weet waar ze is.
guuskorte@hotmail.com, Tel. 010-4513069
-----------------------------------------------------------De Korf
Als ‘jonge’ oud-Rotterdamse lees ik graag jullie
krant en wil ik graag gebruik maken van jullie
rubriek oproepjes. Al twee jaar ben ik bezig mijn
oud-klasgenootjes van school DE KORF, Korfmakerstraat, Rotterdam (west) te vinden. Het gaat om de
leerlingen van klas 6 b, uit 1968 van meester Bob
Meijer. Ik zoek nog: Peter de Jong, Beppie de Haan,
Aat IJsselstein (woonde in de buurt van de Bootsmanstraat), Majorie Dollekens (woonde in Spangen), Willy Couvee (woonde in de Rozenermanstraat
boven de bank), Ingen Samble (haar ouders hadden
een oliebollenkraam), Marjan Kooistra (woonde in
één van de Gijsingsflats), Robert Puntselie, Rudy
Kooiman, Charles van der Berg, Leny Karlsen
(woonde in de Mathenessestraat) en Rinie de Klerk.
Ook zaten er een Tom v H en een Theo in de klas,
maar helaas ben ik hun achternamen vergeten. Al
deze klasgenootjes zijn nu zo rond de 50/51 jaar.
Weet u waar ze zijn? Laat het mij dan weten zodat ik
verder kan gaan met het organiseren van een reünie
van deze klas 6b. Reacties naar:
Joke Romeijn
hleurs@hetnet.nl, tel. 06-26614511
-----------------------------------------------------------Van Lennepstraat
Ik zoek enkele buurjongens waarmee ik in de jaren
’40 en ’50 ben opgegroeid in de Van Lennepstraat
in Spangen. Met name Jan de Bruijn, die in de Van
Lennepstraat op 8b woonde en Adrie Roodbol van
nummer 15. Zelf woonde ik op nummer 12b. Ik
zou graag met hen herinneringen ophalen die ik wil
opschrijven in een boek over mijn levensloop dat ik
schrijf als vervolg op eerder stamboomonderzoek.
Robert Diederik
Iman van den Boschpad 20
3191 BG Hoogvliet, 010-4383720
----------------------------------------------------------Willem de Zwijger
Graag zou ik in contact willen komen met oud-leerlingen van de Christelijke lagere “Willem de Zwijger
school” aan het Boschje in Rotterdam. Ik herinner
me nog een onderwijzer, namelijk De Loose.
Rosa Polak
Westvest 5, 3111 BT Schiedam
tel. 010 4186338, e-mail j.kuik@hetnet.nl
----------------------------------------------------------Nijs Keppel
Ik zoek Nijs Keppel. Hij woonde in en kort na de
Tweede Wereldoorlog in de 1e Pijnackerstraat in
Rotterdam, boven gebouw ‘Geloof en Vrijheid’.
Zijn vader reed direct na de oorlog bij Van Gend en
Loos met oude Amerikaanse legertrucks op Tsjecho
Slowakije en Zwitserland.
Koos Mostert, Wagnerstraat 38
2901 KJ Capelle aan den IJssel, tel. 010-4472520
-----------------------------------------------------------Jenny Bezemer
Ik zoek Jenny Bezemer, die in de jaren 1945-1950
volgens mij in het smalste huisje aan de VoorhavenDelfshaven woonde. Ze had een oudere zuster en
een jonger zusje en broertje. Het jongste zusje was
meen ik bij de Marva’s in dienst
Ik hoop iets van hen te vernemen.
A de Groot
Charley Tooropsingel 90, 3059 WG Rotterdam
Tel 010-4567792, A.de.Groot-u2e@kpnplanet.nl
----------------------------------------------------------Meeuwenstraat
In 1940 woonden wij in de Meeuwenstraat, waar
ons huis begin mei in puin is geschoten. Daarna zijn
we in de Iependaal 21b gaan wonen op Zuid. Zijn
er mensen die mij meer kunnen vertellen over de
Meeuwenstraat 1940 en de Iependaal begin jaren
veertig?
J. Vliegenthart, Zilverschoon 2
3222 XT Hellevoetsluis., tel. 0181-315039
jhvliegenthart@tiscali.nl
-----------------------------------------------------------Gezocht
Ik zoek Dick Siep, Frits Krommenhoek en Teun
Vroon, die van 1963 tot 1972 met mij in ploeg Y bij
Muller Progress in de Schiehaven werkten.
M. van Beek
St. Jobskade 50
010-2621973, 06-48067720

Colofon

Puntstraat en Ulvenhout
In de afgelopen maanden werd enkele keren een
brief geplaatst in de rubriek Tante Post(bus) waarin
herinneringen werden opgehaald aan de Puntstraat
in de wijk Bospolder en de gelijknamige buurtvereniging. Ook de door deze vereniging georganiseerde
kinderkampen in Ulvenhout werden hierin genoemd.
Als gevolg van deze ingezonden brieven ontstonden
enkele contacten en werd het plan geboren eind
september 2007 een reünie te houden in het clubhuis van deze nog steeds bestaande vereniging, nu
bekend onder de naam BoTu. De reünie is bedoeld
voor de bewoners van de Puntstraat en aangrenzende straten die hier in de jaren 40 en/of 50 van de
vorige eeuw hebben gewoond of in die tijd aan de
kinderkampen in Ulvenhout hebben deelgenomen.
Wie inlichtingen wenst of zich wil aanmelden voor
de reünie, kan gebruik maken van het volgende
e-mail adres: puntstraat@planet.nl of telefoonnummers: 010 – 4215219 of 0181 – 640285.
Jane Muntz
Riet Oosterling- van Est
Jaap Piena
---------------------------------------------------------Herinnering
Wie heeft herinneringen aan de vooroorlogse
Joodse inwoners van Hillegersberg, Schiebroek of
Terbregge? Ook in de Rotterdamse wijken Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge werden onlangs de
slachtoffers van het Nazi-geweld herdacht. Zowel in
Terbregge als in Schiebroek werden kransen gelegd
bij plekken die met de terreur uit die tijd te maken
hebben. Al vele malen ben ik daarbij aanwezig
geweest (dit jaar ben ik verhinderd), maar nooit heb
ik iets concreets gehoord over de Joodse inwoners
van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.
Eigenlijk is dat vreemd, want ze zijn er wel degelijk
geweest.
Volgens het bevolkingsregister van de gemeente
Hillegersberg waren er in 1936 op 21.000 inwoners
welgeteld 264 Nederlands-Israëlieten, ruim 1%
van de bevolking dus. Te vrezen valt dat weinigen
de oorlog overleefd hebben. Of er ook ergens in
Hillegersberg Joodse vieringen werden gehouden
is mij niet bekend, waarschijnlijk werd de synagoge
in Rotterdam bezocht. Ook was er een ‘Vereeniging
ter behartiging van de belangen der Joodsche
inwoners van Hillegersberg en Noord-Rotterdam’.
De voorzitter, S.Wijnbergen, woonde in Rotterdam
aan de Nieuwe Haven, maar de meeste andere
bestuursleden, Slaget, Frank, Hertz, Friedmann en
Olman, kwamen uit Hillegersberg.
De enige reden die ik kan bedenken is de annexatie
van de gemeenten Schiebroek en Hillegersberg,
waardoor het bevolkingsregister vanaf 1941 onder
Rotterdam viel en de Joden van Hillegersberg dus
niet meer apart geregistreerd werden. Ze verdwenen
in de Joodse massa die het leven liet op weg naar of
in de vernietigingskampen.
Om hen aan de vergetelheid te ontrukken wil ik een
oproep doen aan een ieder die nog herinneringen
aan Joodse inwoners van onze deelgemeente heeft
om die te delen. Nu zijn er nog mensen die hen zich
weten te herinneren, het zal niet lang meer duren of
ze zijn voorgoed vergeten. Wie weet er nog van de
anti-Joodse maatregelen, van het opsporen en op
transport zetten van onze Joodse dorpsgenoten?
Zijn er ook nog Joden geweest die de verschrikkingen hebben overleefd? Hoe was de houding van
de niet-Joodse dorpsgenoten? Ik hoor graag uw
verhalen en herinneringen via cda.stapelkamp@
hetnet.nl .
Anton Stapelkamp
voorzitter Stichting Rotterdam is vele Dorpen
--------------------------------------------------------Dillenburgschool
Ik zoek leerlingen van de Dillenburgschool aan de
Zinkerstraat. Deze school is er al lang niet meer,
maar ik hoop de leerlingen wel. Het gaat om de
4e en 5e klas van de jaren 1968 en 1969. Ik was
destijds meester Van de Velde. Het hoofd was de
heer Elvers. Enkele namen uit deze klas zijn Diana
van de Velde, Yvonne van de Ent, Gustaaf Ruiter.
Ik heb al wat leerlingen kunnen traceren via Radio
Rijnmond, maar ik zoek er nog wel wat. Als we
genoeg leerlingen verzameld hebben, organiseren
we wellicht een reünie.
D. van de Velde, Berkel en Rodenrijs
Tel. 010-5114954, email veld4918@planet.nl
---------------------------------------------------------Duyststraat
Ik ben een achterkleindochter van Jacob Hess, die
in de jaren 30 is begonnen met een begrafenisonderneming in Rotterdam, die nog steeds bestaat.
Hij woonde met zijn gezin aan de Duyststraat in
Rotterdam; de kinderen gingen naar school in de
Ruilstraat (christelijke school). Zijn er nog plaatjes
van de Duyststraat of Ruilstraat? Alle informatie over
mijn familie is welkom.
Marianne Mellema-van der Vliet
Minstreel 12, 3161 NE RHOON
-----------------------------------------------------------Schoolfoto
Als jongen bezocht ik in de jaren dertig de Lagere
Openbare school in de Assendelftstraat. Zoals
gebruikelijk zijn daar onder de titel ‘Herinnering aan
mijn schooltijd’ foto’s gemaakt, zowel persoonlijk
als een klassenfoto, die door het bombardement
is verloren zijn gegaan. Het betreft de periode van
september 1935 tot en met mei 1940. Ook al zijn
wij op zeer gevorderde leeftijd, wellicht zijn onder
de lezers of lezeressen mensen die ook deze school
bezochten en zo’n foto in hun bezit hebben. Tegenwoordig zijn foto’s gemakkelijk te kopiëren, zodat ik
na al die jaren, tegen vergoeding, alsnog in het bezit
kan komen. Het hoofd was de Hr. Smit en ik zat in
de klas van meester van Oort.
Frans Rovers
Gordelweg 80-b
3037 AK Rotterdam
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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
Ideel Mini Supermarkt
Nieuwe Binnenweg 106
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
Landegem
Walenburgerweg 110-114
Restaurant De 4 Seizoenen
De Lugt 15
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)

Ons Huis
Ik wil graag reageren op het schrijven van
Frans Middelham in De Oud-Rotterdammer van 15 mei 2007. Inderdaad zijn na het
einde van de oorlog de activiteiten in het
Ons Huis niet gestopt en gewoon doorgegaan en hoe.........!!!! Eén en al pret voor
de jeugd. Zelf ben ik van 1947 tot en met
1950 lid geweest en heb daar vele prachtige
herinneringen aan over gehouden. Ook ik
ben op jongerenkamp geweest in 1947 naar
Vorden en het jaar daarna naar Zeddam.
Met feestdagen gingen we meestal een lang
weekend naar het buitenhuis van Ons Huis
in Oostvoorne of maakten we tochten op
de ets naar Oosterhout en sliepen dan op
een kampeerboerderij. Helaas ben ik na
1950 veel meisjes en jongens uit het oog
verloren. Wel ben ik in het bezit van zo’n
100 foto’s uit die tijd op het Ons Huis.
Ik zou wel graag willen weten wie nog kan
of wil reageren op het Ons Huis uit die tijd.
De namen die ik mij nog herinner, Coby
Prins, Riet Elenbaas, Ellen Looy, Nel Das,
Annie Versteeg, v Keulen, Jan Gans, Bep
de Groot, Coby Houthaan, Nel Vreugdewater, Tom v/d Geest, Annie Remeus en....
sorry, als je naam er niet bij staat, de velen
anderen.
Stoffel Hooghuis
s.hooghuis@hetnet.nl, Tel: 0118-476061

Geachte redactie,
Mijn reactie op de reis naar Groningen is
wat laat, maar misschien toch leuk. Ook
ik werd bij de Coolhaven gebracht en in
zo’n boot naar Groningen vervoerd. Er
zijn verschillende herinneringen die ik las,
maar het allermooiste moment was dat wij
in Friesland aankwamen en zusters van
het Rode Kruis tijdens hun werk het Friese
Volkslied zongen. Nog steeds als ik het
hoor denk ik aan deze reis. Wij mochten
even aan wal en daar zat een boer knollen
te schillen. Om de beurt mochten we een
plak komen halen. Ik was zo slim (of beleefd) eerst wat kinderen te laten voorgaan,
want dan werd die knol breder en kreeg ik
een grotere plak. Wat was dat lekker!
Ik kwam in huis bij dominee Van Wijngaarden in de Ranitzstraat in Helpman
net buiten Groningen. In een kerk kwam
ik nooit, maar na de bevrijding mocht ik
mee. De dominee zei in zijn preek: “Ze zijn
eruit, en ze blijven eruit!” Wat schrok ik dat
hij dat durfde te zeggen. Ik besefte nog niet
dat de oorlog nu werkelijk over was. Ik zou
ook graag weten of er ouderen zijn die zich
het Kralings Volkshuis nog herinneren.
Ik heb altijd in Kralingen gewoond in de
Lambertusstraat bij de Oostzeedijk. Ik
was enig kind, dus als er een leuke club
was, mocht ik er altijd heen. Zo kwam ik

in het Kralings Volkshuis, aan de Hoaan
naast het politiebureau. Wat heb ik daar
een mooie en leerzame tijd gehad. Alles
onder leiding van juffrouw Wilbrennink
en mijnheer Oudenaarden.en zijn vrouw.
Wij knutselden, voerden stukjes op in de
grote zaal beneden en waren ‘s zomers in
de speeltuin SVK. Achter de speeltuin lag
het openluchttheater PERENHOF waar
we het toneelstuk ‘De Sneeuwkoningin’ opvoerden. Ik was Gerda die met Kay ergens
naar ging zoeken.
Het kerstspel werd er ook elk jaar opgevoerd. Eenmaal mocht ik Maria zijn. Wat
was ik trots! Door “De Oud Rotterdammer”
komen al deze herinneringen weer boven.
Riet Vermeulen
Jocker Nansenplaats 149
3069 CN Rotterdam , tel. 010-4566089
-------------------------------------------------Geachte redactie
In De Oud Rotterdammer van 17 april jl.
stond een stukje onder de kop “Taptoe in
de Kuip?” met de vraag wanneer hij werd
gehouden, waarom en wie eraan meededen.
Mijn vrouw reageerde met “in mei 1961”
en na enig doorpraten vertelde ze dat wij
er naartoe zijn geweest en er nog een
folder/programma in een plakboek zat. Na
een e-mailtje en een telefoontje zei de vragensteller, Jan van Vliet uit Kaatsheuvel,
dat hij het heel leuk zou vinden als we het
de folder/programma wilden scannen en de
scans naar hem opsturen. Aldus gedaan. Ik
heb begrepen dat Jan van Vliet u al heeft
laten weten dat hij twee reacties had gehad.
Mede nog weer eens om te tonen dat uw
blad van hand tot hand door het hele land
en nog verder gaat laat ik u dit weten.
Joop Langenberge, Ede
------------------------------------------------De Maastunnel
Mijn man en ik kregen onze eerste baby,
‘Freddie’, toen ik 18 was. We woonden bij
iemand in, zoals gebruikelijk in 1958, aan
het Piet Heinsplein, driehoog. Ik had geen
wasmachine en kookte op een butagasstel

op de gang. Mijn ouders woonden in de
Bas Jungeriusstraat op Zuid. Ik mocht mijn
was bij mijn moeder brengen en deed de
babywas zelf. Op maandagmorgen bracht
ik de kinderwagen drie verdiepingen lager,
vulde hem met de vuile was, dekte het
af met een schoon lakentje en legde mijn
baby erop onder een strak dekentje, zodat
de baby er niet uitviel als ik stoep op en af
moest.
Ik ging langs het belastingkantoor naar de
Maastunnel. Iedere Rotterdammer weet hoe
steil de trappen daar zijn, maar gelukkig
kreeg ik veel hulp. Na een uur lopen kon
ik de was doen. Als het droog was, hing ik
de was buiten, maar als het regende deed
mijn moeder de kachel aan en droogde
daarop mijn was. Mijn vader heeft nooit
geweten waardoor de rekening af en toe
zo hoog was. Tegen de avond ging ik met
mijn droge en schone was weer via de
Maastunnel naar huis. Bij de tunnel werd
ik tegen gehouden door een tunnelwachter,
die zei; ‘Mevrouw, u was hier vanmorgen
toch ook? Komt u maar mee, dan mag u
voortaan met de lift.’ Dat was heel prettig
en zo heb ik het nog een paar maanden
kunnen volhouden.
R. den Hollander, Hooiland 19
3833 CE Leusden
-------------------------------------------------Geachte redactie,
Allereerst bedankt voor het mooie stukje
over The Tremors in de rubriek Beat aan
Maas. Ik stond weer even stil bij die tijd,
want mijn overleden zoon Hans speelde
daarin. De band repeteerde bij ons in de
kelder. Mijn man, inmiddels ook overleden,
en ik gingen vaak met de jongens mee.
Mijn man reed ze met een busje overal naar
toe. Het zijn jne herinneringen. Op de begrafenis van Hans werd er nog een lied van
The Swinging Soul Machine gespeeld. Ik
ben blij dat ik dit van mij af kan schrijven.
Mevrouw Kuttschreuter, 81 jaar,
Blois van Treslongstraat 84
3132 XD Vlaardingen

U KUNT HET BOEK OOK BESTELLEN VIA
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

Puzzel mee en win !!!
Dat Rotterdam bij de lezers van De Oud-Rotterdammer in het hart gebakken zit, dat
staat als een paal boven water. Zij zijn het dan ook veelal hartgrondig eens met de
spreuken die de oplossingen vormen van de kruiswoordraadsels in de krant. Ook nu
werd de oplossing; ‘Niets bevalt beter dan Rotterdam’ dikwijls voorzien van positief commentaar, zoals ‘Zo is het maar net…’ of ‘het is de stad waar ik ter wereld
kwam en dat vergeet je nooit’ en andere varianten op ‘bevallen’. Onder de honderden
inzenders van de goede oplossing zijn vijf exemplaren van het boek Rotterdam Bevalt
verloot. De gelukkigen zijn:

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 6 JUNI 2007 op naar:

M. Grupper-Boot, Krimpen a.d.IJssel
Th. Roelofs, Rotterdam
R. Troost, Zwijndrecht

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC
Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen
naar: info@deoudrotterdammer.nl. Succes!!

J. van Vark-Visser, Venlo
G. de Ruyter-Voerman, Ridderkerk

Horizontaal
1. ferryboot (pont); 7. boomsoort (voor het maken van klompen); 13. hertensoort; 14. lengtemaat;
16. kloosterzuster; 17. de zoon van Zeus; 20. Nederlandse norm (afk.); 21. kaartspel voor vier
personen; 23. stapel (hoop); 24. in onderaards gesteente gelegen (spelonk); 26. wig (keg); 28.
ivoor; 29. telwoord; 31. en omstreken (afk.); 33. deel van bijbel (afk.); 34. inlandse gemeente op
Java; 35. rivier in Utrecht; 37. appelsoort; 40. raamscherm; 41. getijde; 43. jong dier; 45. matig
koud; 46. kade (waterkant); 47. poste restante (afk.); 48. bouwvallige woning; 50. Amsterdams
peil (afk.); 52. de oudere (lat. afk.); 53. fris (kil); 55. int. vliegtuigkenteken België; 56. iemand die
om zijn geloof kwellingen verduurt of zijn leven offert; 57. titel (afk.); 58. te eniger tijd; 60. muzieknoot; 61. familielid; 62. grondsoort; 64. buiten dienst (afk.); 65. bedorven; 67. Ned. voetbalclub;
69. keel, neus, oor (afk.); 71. eminentie (afk.); 72. onderricht; 73. kleur; 75. Indische praatvogel;
77. land in Azië; 79. soort onderwijs (afk.); 80. jongensnaam; 82. bouwloods; 84. vlakgom (stuf);
85. windrichting; 87. kledingstuk; 89. beeldplaatje; 90. eenheid van elektrische stroomsterkte;
92. garde; 96. gezelschap van muzikanten; 98. Europese rekeneenheid (afk.); 97. naaigerei; 99.
vlaktemaat; 100. een hard, broos, op tin lijkende metaalsoort; 101. staathuishoudkunde.
Verticaal
1. doek om de gootsteen enz. mee af te vegen; 2. afslijting van land door de werking van wind
en water; 3. opstootje; 4. Europeaan; 5. openbaar ministerie (afk.); 6. kampeerverblijf; 7. onderlijf
met ingewanden (buik); 8. ondernemingsraad (afk.); 9. (ver)bond; 10. haarkrul; 11. bezinning;
12. paard dat geschikt is om aan wedrennen deel te nemen; 15. voorzetsel; 18. paragraaf (afk.);
19. Scandinavische munteenheid; 21. mollengang; 22. boomsoort; 25. gehoororgaan; 27. vaatwerk (van gebakken aarde of klei); 30. huidverdikking; 32. heelal; 34. kort spits stootwapen; 36.
familielid; 38. maanstand (afk.); 39. oude lengtemaat; 40. hectare (afk.); 42. ons dagelijks voedsel; 44. lentemaand; 46. vergelding (haat); 47. fijngestampte aardappelen; 49. wijfjesschaap; 51.
voor (in samenstelling); 52. vruchtennat; 54. olie (Engels); 58. verplicht (voorgeschreven); 59.
eetlust; 62. lekkernij; 63. nagemaakt; 66. trekdier; 67. priester (afk.); 68. voorwaardelijke invrijheidstelling (afk.); 70. noorderbreedte (afk.); 72. oliekan met lange tuit (waskom); 73. (oer)woud;
74. grappenmaker; 76. ophoping van een abnormale hoeveelheid vocht in weefsels; 78. sterke
alcoholische drank; 79. afgemat (uitgeput); 81. tweetal (koppel); 83. vordering; 85. gehoororganen; 86. openbaar vervoermiddel; 87. ver (in samenstelling); 88. land in Azië; 91. tijdperk; 93.
onder andere (afk.); 95. Ned. televisie omroep (afk.); 97. heden; 98. diplomatic corps (afk.).

De Korenaer
Die foto van de Benthuizerstraat in uw
krant van 15 mei jl. heeft ook bij mij herinneringen opgeroepen.
Als scholiertje van 15 jaar mocht ik altijd
helpen in bakkerij De Korenaer in deze
straat. De hoekwinkel rechts op de foto is
nog goed zichtbaar met de broden in de
etalage. De bakkerij bevond zich aan de
overkant, maar is net niet zichtbaar. Maar
wel, en dat is heel leuk, de splinternieuwe
Citroën van de baas, waar hij erg trots op
was. We spreken over begin jaren ‘50, dus
zoveel auto’s waren er toen nog niet. Die
auto mocht ik elke zaterdag wassen en het
was een genot in die auto te zitten op het
zachte leer van de bekleding. Mijn werk in
de bakkerij bestond uit het leeghalen van
de hete broden uit de bakblikken en die te
deponeren op houten rekken. Dat mijn onervaren vingertjes ‘s avonds tweemaal zo
dik waren van de pijn, laat zich begrijpen,
maar dat weerhield mij niet er altijd weer
met plezier heen te gaan.
De baas stond er altijd bij om de broden te
keuren. De mooie broden gingen naar de
winkel aan de overkant, de mindere in de
bakkerswagens. Het is nu niet te geloven,
maar tijdens de feestdagen stonden de
mensen tot buiten in de rij voor hun
prachtige brood.
Ik werkte van 06.00 tot 16.00 uur en mijn
loon was, inclusief het schoonmaken van
de auto, twee gulden en vijftig centen. Dat
lijkt weinig, maar ik was tevreden, omdat
het een welkome aanvulling was op mijn
zakgeld van 75 centen per week.
Enkele jaren terug ben ik nog eens door de
Benthuizerstraat gedwaald en heb gezocht
naar die bakkerswinkel, maar helaas was
die er niet meer, evenals de bakkerij ,waar
nu een liaal van AH is gevestigd. Herinneringen doen vaak pijn, nietwaar?
Aart van Driel, Provenierssingel 89a
43033EJ Rotterdam
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De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Speciaal voor de lezers van

Stichting Humanitas • Postbus 37137 • 3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00 • Email: info@humanitas-rt.nl • Web: www.humanitas.nu

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

Niet naar een traditioneel bejaarden- of verpleeghuis?
Wij hebben de Jan Meertensflat

Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van
zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers,
bijna 1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk
gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie
over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve
basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en
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 André: 010 - 461 53 47.

Humanitas streeft naar een mix van bewoning: arm
en rijk, allochtoon en autochtoon, ziek en gezond. Zo
vermijden wij ‘misère-eilanden’. In de appartementen van Humanitas kunt u dus wonen als u geen zorg
nodig heeft. Wij bieden zonodig alle zorg, tot en met
verpleeghuiszorg, in uw eigen woning! Bijvoorbeeld
in de Jan Meertensflat in Lombardijen.
Dit servicecomplex met zijn mooie tuin en restaurant
De Rijmende Reiger is riant gelegen tussen Spinozaweg en Vaanweg met het Spinozapark op loopafstand. Er zijn nog enkele appartementen vrij. De nettohuur ligt tussen de € 260,- en € 320,- (exclusief service- en verwarming). Bel voor informatie: 010 - 461 53 47.

Bezoek het
Humanitas
Herinneringsmuseum

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 13.30 - 16.00 uur
Gratis entree!
Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam
(Hillegersberg/ Honderd en Tien Morgen)

Waar het verleden toekomst heeft
Humanitas en AM tekenen
Intentie-overeenkomst Veranda
Op 16 mei jl. tekenden ontwikkelaar AM en de Stichting Humanitas als eersten een samenwerkingsovereenkomst voor
de realisatie, samen met Stichting Pensioenfonds HAL en Woningstichting PWS Rotterdam, van twee woongebouwen en
een commerciële ruimte aan de Veranda in Rotterdam. De totale ontwikkeling betreft 500 woningen, 300 parkeerplaatsen
en ca. 1.600 m2 commerciële ruimte. Daarnaast is de vestiging
van een kinderdagverblijf voorzien.
Humanitas zal met haar partners 400 woningen, 200 parkeerplaatsen en de commerciële ruimte in gebruik nemen. Humanitas wil in beide woongebouwen hoogwaardige zorg en aanvullende diensten aanbieden aan voornamelijk ouderen. De
overige 100 woningen en 100 parkeerplaatsen zijn bestemd
voor verkoop aan particulieren.
Sluitstuk totale ontwikkeling
De Veranda is een gebiedsontwikkeling van AM op de voormalige
scheepswerf Piet Smit aan de Maas in Rotterdam-Zuid. In totaal
verschijnen op deze locatie 1.300 woningen in negen haaks op de
Maas gepositioneerde woongebouwen. Naast de woonfunctie
betreft de ontwikkeling tevens de realisatie van 40.000 m2 commerciële voorzieningen, voornamelijk op het gebied van sport en
vrije tijd. De twee woongebouwen die nu worden gerealiseerd,
vormen het sluitstuk van de totale ontwikkeling.
Informatie: AM, Bart Hogenbosch, senior adviseur communicatie, telefoon 030-609 73 68.
Zie ook: www.am.nl en www.deveranda.com

‘Gelukkig oud’: film over de
zorgfilosofie van Humanitas
Op donderdag 21 mei jl. werd door de Humanistische Omroep
de documentaire ‘Gelukkig oud’ uitgezonden. De film, die een
uur duurde, gaf een beeld van de zorgfilosofie van Humanitas
aan de hand van de dagelijkse praktijk bij Humanitas-Akropolis. In de VPRO-gids schreef Angela van der Elst er de volgende
aankondiging over.
Wat is geluk? Met onder andere
die vraag gaat de documentaire
Gelukkig oud ambitieus van
start. Valt geluk te organiseren?
Is een voorwaarde ervoor in je
eigen huis wonen, temidden van
je eigen spullen? Kan iemand
van tachtig het nog worden, na
wat vermoedelijk de laatste verhuizing in zijn of haar leven zal
zijn? Naar Zuid-Frankrijk gaan
zit er in ieder geval niet meer
in voor de mensen die we in de
film van Ike Bertels zien. Te oud,
te afhankelijk geworden van anderen. Daarom wonen ze bij Humanitas-Akropolis in Rotterdam;
een hotelachtig, vijf verdiepingen hoog gebouw met galerijen
langs de woningen die allemaal
uitzicht bieden op de binnenplaats. Daar is altijd wat te doen:
je kunt er eten, aan de bar zitten,
naar live muziek luisteren en daar
desgewenst — al dan niet in rolstoel — op dansen. Overig vertier bieden schoonheidssalon,
biljarttafel, internetcafé of het
herinneringsmuseum, vol spul-

plas aan en denkt dat er dus
een grens is bereikt. ‘Ze is onafhankelijk ,zegt ze zelf, maar ze
kan eigenlijk niks meer’. Ze vergelijkt haar met een kind van
zes dat ook niet (altijd) zelf kan
en mag bepalen wat het beste

len van toen.
Niks je leven slijten tot aan de
totale uitholling
van alles wat
ooit was. In Humanitas-Akropolis wordt er
veel aan gedaan
de bewoners tot
het naderende
eind zo optimaal en vooral
zo autonoom
mogelijk te laten
blijven leven.
Want dat geeft
waarde, en soms
zelfs geluk.
Beelden van de uitzending: de heer en mevrouw Van
De idealen zijn Weelde en begeleider Els Kurvers met mevrouw De Neijs
mooi. De dagelijkse praktijk leert voor ‘m is. Hoogste tijd voor
dat de uitvoering ervan zo simpel de Humanitasverzorgers voor
nog niet is. Zo woont Rita de Ne- een groepsgesprek: tot waar
ijs van 83 met haar poes Brigitte blijft iemand de baas over z’n
in een appartement en vindt dat eigen leven?
ze zich prima kan redden. Maar De documentaire is nog te zien
dochter Madelon treft haar de- op www.uitzendinggemist.nl.
menterende moeder soms spelend met haar eigen poep en

Bent u klantvriendelijk,
zelfstandig en het
zonnetje in huis?

Dan wilt u misschien
wel met ons in zee!

Voor Humanitas aan Zee in
Hoek van Holland zijn wij op zoek naar

• medewerkers restaurant ‘De Mollige Meeuw’
• oproepkrachten zorg (gediplomeerd of met ervaring)
• gammahulpen (thuishulp bij huishoudelijke werkzaamheden)
• oproepkrachten huishouding
Humanitas aan Zee omvat een eigentijds verzorgingshuis, twee
complexen levensloopbestendige woningen van 80 en 86 appartementen en restaurant ‘De Mollige Meeuw’. Werkt u graag in de
voorhoede van de zorgvernieuwing en bent u flexibel en klantvriendelijk, bel dan voor informatie naar mevrouw Ingrid Heuker of
Hoek, manager Zorg en Welzijn,
telefoon 0174 - 31 56 00.
Sollicitatiebrieven naar de heer
Hans Koster, directeur Humanitas
aan Zee, Hoekse Brink 219, 3151
GB Hoek van Holland.
Ingrid Heuker Hans Koster Email: hkoster@humanitas-rt.nl

