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Speuren naar vakantiewerk
Het zal heden ten dage
niet anders zijn dan in de
jaren ‘60 en ‘70. Weken
voor de zomervakantie
(door ons steevast de
grote vakantie genoemd)
op de middelbare scholen
aanbrak, begon de zoektocht naar vakantiewerk,
want van alleen de verdiensten van je krantenwijk kon je onmogelijk een
leuke vakantie vieren. Veel
van mijn medescholieren
spitten de advertenties
in de kranten uit, maar in
mijn geval was dat niet
nodig. We werden omringd
door tuinders, dus lag het
voor de hand eerst daar
te informeren of ze iemand nodig hadden voor
het plukken van tomaten,
komkommers, paprika’s of
bonen.
Eigenlijk voelde ik daar niet veel
voor, want het verdiende slecht en
je handen werden zo groen, dat je
het er zelfs met speciale zeep en een
borstel niet vanaf kreeg.
Nu woonde op de hoek van de straat
de eigenaar van een van de grootste
schoonmaakbedrijven van Rotterdam. Ik daar m’n licht maar eens
opgestoken en ik kon er een paar
weken werken.
’s Ochtends werd je met een busje
bij het kantoor opgehaald en ging
het meestal richting Hillegersberg,
Overschie of Schiebroek, waar
onder meer portieken, trappenhuizen
en galerijen moesten worden schoon
gemaakt onder toeziend oog van
een voorman. Als het in zijn ogen
niet goed was, mocht je het nog een
keertje over doen.
Bankkluis
Na een week kreeg ik er een bijzonder klusje bij: de kluis van de Hollandsche Bank Unie aan de Coolsingel schoonmaken. Daar ging ik elke
ochtend op m’n brommer naar toe en
bij aankomst stond de zware kluisdeur open. Die leidde naar een hal
en een traliehek, waarachter de echte
kluizen (die ik niet hoefde schoon te
maken) zich bevonden en moest ik
het halletje soppen.

- In de grote vakantie werken bij Vroom en Dressman was een beter vakantiebaantje dan tomaten plukken -

Dit vakantiebaantje was geen lang
leven beschoren, want aan het einde
van de tweede week, toen ik mijn
geld van die week kreeg, zat er minder in het loonzakje dan afgesproken. Toen ik aan de voorman uitleg
vroeg, zei hij dat hij niet tevreden
over mijn werk was, zonder te zeggen waaraan het haperde.
Ik dacht, ik neem m’n verlies, maar
mij zien ze niet meer terug en dat
zei ik hem ook. Zo op het oog zat
hij daar niet zo mee, onder het motto
‘voor jou zo een ander’.
Toen ik het thuis vertelde, ontstak
mijn moeder in woede, die zich in
eerste instantie op mij richtte, omdat
ik geld waar ik recht op had door
m’n neus had laten boren. Maar ze
was zo verontwaardigd dat ze de
kastanjes voor mij uit het vuur ging
slepen en bij de directeur het ingehouden bedrag opeiste en ook kreeg.
Koffers
Een jaar later was ik ook zo bijdehand de advertenties in de kranten
te spellen en kon ik acht weken bij
Vroom en Dreesmann aan de Hoog-
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straat werken, verdeeld in zes weken
op de afdeling koffers en twee op de
afdeling glaswerk. Het vergde wel
een voorinvestering, want je moest
een pak of combinatie dragen en een
stropdas om. Maar ja, dat ging ten
laste van de pot kleedgeld en het was
nooit weg.
De afdeling koffers vond ik geweldig. Leuke collega’s en dankzij een
premiesysteem kon je de toch al niet
geringe verdiensten verder opkrikken. Want voor elke koffer van 100
gulden of meer kreeg je een premie
van een rijksdaalder.
Van dat systeem zijn de heren
Vroom en Dreesmann niet armer geworden, want elke klant die een niet
al te dure koffer wilde aanschaffen,
probeerde je natuurlijk om te praten
een duurdere te kopen, waarbij ik
geen verkooptechniek schuwde. De
Samsonite-koffers waren nog niet zo
lang op de markt en de reclamecampagne werd ondersteund door een
reclamelmpje waar een olifant op
zo’n koffer stond, om aan te geven
hoe sterk die koffers wel waren.
Dus dat demonstreerde ik ook aan

de klanten. Ik legde dan een koffer
op een stuk pakpapier op de grond,
een stuk pakpapier erop en dan
ikzelf erop en daarna de klant vragen
hetzelfde te doen.
Ik weet niet meer of de afdelingschef zo gelukkig was met mijn
verkooptechniek, maar wat ik wel
weet is dat de Samsonite’s de deur
uitvlogen.
De afdeling glaswerk was vergeleken bij de koffers een anticlimax.
Elke ochtend het uitgestalde glaswerk soppen en daarna poulleren.
De dagen die ik daar heb doorgebracht, waren vervuld met weemoed
naar de koffers.
Chef vakkenvuller
Toen ik op de Middelbare Detailhandelsschool zat, vond ik dat ik
sowieso een bijverdienste moest vinden, die iets met m’n opleiding van
doen had. Toen ze dan ook bij Albert
Heijn in Het Lage Land vakkenvullers vroegen voor twee avonden in
de week, hapte ik gelijk toe. Ik kon
ook de vrijdagavond en de zaterdag
komen werken, zodat ik m’n kran-
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tenwijk vaarwel kon zeggen.
Merkwaardigerwijs had het vaste
personeel op de drukste dagen,
vrijdag en zaterdag, vrij, zodat ik al
snel werd gebombardeerd tot chef
vakkenvuller, wat ik inmiddels door
de week ook al was geworden.
Daardoor was het niet zo moeilijk
ook in de vakantie bij de grootgrutter aan de slag te kunnen, voornamelijk op de afdeling kruidenierswaren,
maar ook met een uitstapje naar
delicatessen. Bij dat woord ‘chef’
moest je niet denken aan iemand die
met z’n armen over elkaar bevelen
stond te geven. Welnee, je werkte
natuurlijk ook mee, maar je had nu
eenmaal iemand nodig die de lijnen
uitzette.
AH, maar dan in Ommoord, met
dezelfde werkzaamheden, was mijn
laatste vakantiebaantje.
Daarna begon het echte werken om
den brode en in mei kon je dan aan
de hoogte van je vakantietoeslag
zien of je nog met vakantie kon.
Peter van Zwienen
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TANTE POST(BUS)
To whom it may concern
Pas geleden was ik met mijn kleindochter
nog in Rotterdam. Wij waren twaalf
dagen in Nederland. Het was de eerste
maal dat mijn kleindochter in Nederland
was. Natuurlijk moest Oma haar laten
zien waar zijzelf gewoond had, zo vele
jaren geleden. De Hofstedestraat was
de straat waar ik gewoond heb totdat ik
emigreerde naar Canada. We hebben ook
de school gezien waar ik zes jaar op geweest ben. De H.J. van Wijlen School in
de Buitenhofstraat. Het bracht natuurlijk
weer leuke memories mee.
Ik had al eerder van De Oud Rotterdammer gehoord. Mijn zwager en zus
hebben een heel pak met die kranten over
gestuurd. Wat natuurlijk heel leuk was.
Ik heb ze weer door gegeven aan family
en die zouden ze weer aan kennissen
geven. Allemaal oud-Rotterdammers.
Rotterdam is wel veranderd sinds ik op
school gegaan heb. En gewerkt heb. Ik
ben in 1955 vertrokken, dus al een hele
poos uit Nederland. Maar het is altijd
weer leuk terug te komen. Ik heb ook nog
op school gegaan op de Mulo in de Grote
Visserij Straat. Maar dat is geen school
meer. Ik heb weer verscheidene OudRotterdammers mee genomen en het is
leuk om die te lezen van voor na achter.
Ik hoop dat ik niet al te veel fouten heb
gemaakt.
Oud Rotterdammer
Ankie deVet-deWeger
Brantford, On. Canada
-------------------------------------------------Geachte redactie
Met het lezen van uw krant komen er
zoveel herinneringen terug. Wij krijgen
de courant opgestuurd van mijn broer in
Nederland. Daar ik een echte Rotterdammer ben, geniet ik er echt van!
Ik ben geboren in Kralingen in de Lam-

bertusstraat 68 in 1924. Al heel gauw
zijn we naar Zuid verhuisd en woonden
voor een tijdje in de Walravenstraat. Mijn
tante had daar toen een waterstokerij.
Daarna had mijn vader werk in Heerlen,
Limburg en we hebben daar vijf jaar
gewoond.
Wij kwamen weer terug naar Rotterdam Zuid en woonden tot de oorlog
op Bloemhof in de Kamperfoeliestraat.
Wij gingen toen op de Johan Bogerman
school op het Stichtse plein en dat was
een heel eind lopen iedere morgen! Om
de hoek hadden we Bloemhof en dat was
een grote zandbak.
Daar speelden we en in de vakantie
bouwden we een tent van oude gordijnen! Later ging ik naar de huishoudschool op het Ericaplein. Net voor de
oorlog verhuisden we naar de Utrechtsestraat. Beneden hadden we de etsenstalling van Goris en aan de overkant Gre de
groentenwinkel. We woonden daar in de
oorlog en de school werd als gaarkeuken gebruikt. Toen de oorlog over was,
zijn we ‘s avonds in optocht naar de
Breepleinkerk gelopen, want daar zaten
die Joodse mensen. Zover ik weet was
dat die familie die het Zuiderstoffenhuis
had aan de Beijerlandselaan.
Ik ben later met mijn buurjongen Tom
Ilmer getrouwd. Zij woonden op 33.
Later kregen we een zolderkamer op 39
bij mevrouw Sievers.
Mijn man was in de bouwerij en toen
Zuidwijk werd gebouwd heeft hij daar
gewerkt als onderhoudstimmerman. We
kregen een mooi vrij huis aan de Elskamp, maar zijn in 1955 naar Australië
geëmigreerd. Mijn man is hier al heel
vroeg gestorven en ik ben vier keer terug
geweest voor vakantie. Ik kon het daar
niet meer wennen, want het is zo erg
veranderd en ik heb mijn kinderen hier.
Ik woon nu in een retirement village

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

en denk veel terug aan mijn tijd in Rotterdam.
Mrs TRUUS ILMER -van Dongen
466 Burwood Highway unit127
Wantirna South Australia
-------------------------------------------------Geachte redactie,
Mijn herinneringen aan RotterdamNoord als schoenmakersdochter zijn iets
anders dan van Nelleke de Jong in nummer 10. Ik was de middelste uit het gezin
van elf kinderen en een echte straatmadelief. Als mijn vader druk bezig was,
slipte ik de winkel door, anders moest
ik boodschappen doen of de schoenen
wegbrengen op een herenets.
Op de hoek van de Bergweg en de
Bloklandstraat woonde Kruithof, die een
drukbeklante sigarenzaak had. Daarboven woonde mijn speelkameraadje Wim
Wouters. Wij speelden met soldaatjes en
witte steentjes. Zijn vader was kunstschilder. Ma Wouters was erg op mij
gesteld. De Bergweg was een sjieke weg.
Als je vertelde dat je daar woonde…
maar erbij zei dat je vader schoenmaker
was, dan keek men daar anders tegen
aan. Zwart en bruin maken op de zolen
en hakken vond ik leuk. Evenals kwitanties maken en een kasboek bijhouden.
Ik volgde de huishoudschool en daarna
werd ik kinderjuffrouw. Nog later werkte
ik als hoofdleidster in een kindertehuis.
De kinderen waren van ouders die uit de
ouderlijke macht waren ontzet of ontheven. Ik heb mijn diploma kinderbescherming A gehaald. Dat leren deed je bij je
werk. Dan moest je om de drie weken
ook nog in een opklapbed bij de kinderen
slapen. De volgende ochtend tegen 7 uur
weer gewoon werken.
In de trein naar de kinderbeschermingslessen ontmoette ik een man van mijn
leeftijd. Daar ben ik nu 45 jaar mee
getrouwd. Sinds dertien jaar wonen we in

MOOI WONEN IN HET LAGE LAND
Geniet van het zorgeloze leven. Huur voor 1 september 2007
en maak kans op één van de drie reischeques t.w.v. & 750,- *
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oppervlakte vanaf 85 m2
huurprijzen vanaf & 670,- per maand
woningen voor het leven
alle voorzieningen binnen handbereik
uitstekend bereikbaar met auto, metro en bus
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Brabant, maar geef mij maar het Westen.
Dinie Buurman-de Groot
S. Burgerhartstraat 28
4906 JH Oosterhout
Tel. 0162 740956
-------------------------------------------------Geachte Tante Post
Bij het lezen van De Oud-Rotterdammer
van 29 mei ging er een pak herinneringen
open. Geboren in de Schans in 1933 heb
ik heel wat stappen gezet op de markt.
Eerst aan mijn moeders hand, maar dat
duurde niet zo lang. Met vriendjes was
het veel leuker. Het was eigenlijk een
markt zoals een markt moet zijn, lekker
lang en smal. Er was echt van alles
te koop, zoals in de krant is vermeld.
Enkele marktlui kan ik mij nog vaag
herinneren, maar eentje speciaal; een
fruitkoopman, ik dacht dat hij Japie
Querido heette. Of de naam juist is weet
ik niet, maar het is iets in die richting.
Hij stond altijd vooraan bij de Schiedamseweg. Ik weet ook nog dat er van
de Schiedamseweg een klein vrachtwagentje de Spanjaardstraat in draaide en
er een wiel aiep, en bij slager Maan
door de etalageruit ging. Bij v/d Meer
en Schoep ging ik met mijn moeder in
de bakkerij voor mijn vader geregeld
lege bloembaaltjes halen. Hij werkte bij
de Verenigde Brandstoffenhandel (de
VB) als kolenwerker en hij gebruikte
die baaltjes als kapzak bij het sjouwen
van de kolen. Dat was pas buffellen.
Verder weet ik in de Spanjaardstraat
nog de zaak van Fillekes de visboer, een
paardenslager, een etsenmaker en een
drogisterij. Als ik daar binnen kwam, dan
wilde ik drogist worden, zo heerlijk rook
het in die winkel. Als ik van huis naar
school ging dan passeerde ik op de hoek
1e Schansstraat het tabakswinkeltje van
mevrouw Braams, daarna het winkeltje

W. Kooiman
Een geëmigreerde Rotterdammer
-----------------------------------------------Westermarkt
Gisteren ontving ik de Oud Rotterdammer weer via de post. Mijn neef Daniël
heeft er een gewoonte van gemaakt uw
blad ergens (waar weet ik niet!) af te
halen en naar mij op te sturen. Lang
gedacht dat ik nog niet tot de categorie
‘Oud Rotterdammers’ behoorde, maar
sinds het lezen van uw blad weet ik wel
beter! Nu stond er een prachtige foto in
van de Spanjaardstraat ten tijde van de
‘Mart’ (waarom de “K” eruit werd gelaten is mij nooit duidelijk geworden!). Ik
heb mijn hele jeugd in de Spanjaardstraat
gewoond en deze foto bracht leuke herinneringen boven. Ik heb nooit geweten dat
deze markt de ‘Westermarkt’ werd genoemd. Wel weet ik heel zeker dat deze
markt niet alleen op de donderdag (zoals
u in uw onderschrift vermeldde) werd
gehouden, maar ook op de zaterdag.
Inmiddels woon ik het merendeel van
mijn leven al in Haarlem en heb het
daar naar mijn zin. Een Haarlemmer zal
ik nooit worden, de afniteit met mijn
geboortestad blijft onverminderd groot.
Mede dankzij mijn neef Daniël en uw
krant.
Ed van Leeuwen
Gedempte Raamgracht 4
2011WJ Haarlem
bokkepootje@devanleeuwens.nl

STIJLVOL EN ZORGELOOS WONEN
Van koop naar huur? Een keuze die u wellicht wel eens hebt overwogen. De voordelen
van huren zijn legio: direct beschikbaar, ﬂexibel, geen onverwachte ﬁnanciële risico’s,
onderhoud en reparaties worden voor u verzorgd en volop wooncomfort.

De Koninginnetoren/nabij het centrum







huurprijzen vanaf & 600,- incl. servicekosten p.m.
appartementen met Bruynzeel keuken
zowel twee- als driekamerappartementen
eigen huismeester aanwezig
gelegen naast verzorgingscentrum Hoppesteyn
voldoende parkeergelegenheid

Zuiderkroon/Pendecht




huurprijzen vanaf & 540,- incl. servicekosten p.m.
drie en vierkamerappartementen
restaurant en activiteitencentrum op de begane grond

Het Bourgondische Hof/Charlois




* Actievoorwaarden zijn op te vragen bij PWS Rotterdam.

van Heemskerk; ‘s zomers ijs, ‘s winters
puddinkjes. Hoek 1e Schansstraat-Spanjaardstraat groentenboer Vogelaar. Verder
nog schele Piet hoek 1e Schansstraat.Bingleystraat. En zo naar het Bospolderplein. Het oude Delfshaven was een
reuze leuke, gezellige buurt. Een echte
arbeidersbuurt.




woningen voor het leven
prachtige complextuin
rolstoeltoegangkelijke liften
oppervlakte variërend van 71m2 tot 85m2
huurprijzen vanaf & 690,- incl. parkeerplaats p.m.
in nabijheid van mooi waterrijk recreatiegebied

Meer informatie: afdeling seniorenhuisvesting

Meer informatie: afdeling seniorenhuisvesting

Telefoonnummer

Telefoonnummer

010 - 750 67 00

010 - 750 67 00

www.pws-rotterdam.nl

www.pws-rotterdam.nl
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Hoe een jongen uit Crooswijk
Rotterdam-Zuid ontdekte ...
Aangezien mijn vader schillenophaler was moest ik hem, als achtjarige knaap, ‘s woensdagmiddags helpen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. We woonden in Crooswijk en hij had zijn
wijk in Rotterdam-Zuid in de buurt van de Mijnsherenlaan.
“Neem mijn ets maar “, zei mijn
oudeheer. Maar dat was een herenets
en om daarmee de Maasbruggen over
te gaan was voor mij een wereldreis.
We zaten echter niet bij de pakken
neer, namen die ets en maakten,
steppend met de rechtervoet op de
rechterpedaal, snelheid om dan vlug
het linkerbeen onder de bovenste
stang van het etsframe te steken naar
de linkerpedaal en daar gingen we.
De ets een beetje schuin om het evenwicht te bewaren. Vermoeiend, maar
we wisten niet beter.
Wat een gebeurtenis dat smalle
etspad op de Maasbrug met rechts
een metalen leuning die de scheiding
vormde met het looppad en links de

spanten van de brug die er gevaarlijk
uitzagen. Daar kwam bij dat je ook
naar de boten onder de brug wilde
kijken; alles bij elkaar een linke zaak.
Voor het Noordereiland lag de “Karel
Doorman” afgemeerd. Aan de voet van
de Maasbrug, bij het Noordereiland,
lag een drijvend zwembad. Ik heb
nooit de kans gehad daar nog eens te
zwemmen.
De Koninginnebrug over, richting
Poortgebouw/Kofemolenbrug en dan
de Rijnhaven, met aan het begin een
volksbond waar mijn vader mij af en
toe trakteerde op gevulde koek met
chocolademelk. Een eindje verder,
richting rivier, was het begin van de
Wilhelminakade waar de HAL gevestigd was.

Bedrijvigheid
Na de Rijnhaven de Maashaven.
Tjonge wat een haven in de jaren
50/60 en wat een wereld ging er voor
me open. Al die schepen op stroom
en aan de kades, de elevatoren, de
sleepboten, de rijn- en binnenschepen.
Het krioelde van de bedrijvigheid, ik
kon er uren naar kijken en de rook uit
de schoorstenen gaf aan het geheel een
feeërieke sfeer. Later ben ik er dikwijls
teruggekeerd, met mijn vrindjes om
bananen te jatten bij Müller vlakbij de
hulppost en om op de Kaap te kijken
waar we zoveel over gehoord hadden.
Toen ik op de MULO zat heb ik er drie
weken bij een chinees gewerkt, een
kennis van mijn vader. Die chinees
maakte kaas uit soja-bonen en alles

- De schillenwijk van vader Bartelse was in de buurt van de Mijnsherenlaan -

moest iedere avond brandschoon zijn,
geen probleem. Toen het op uitbetalen
aankwam, wist hij een adresje voor
me, maar ik was te groen om daar op
in te gaan en met mijn loontje en mijn
spaarvarken kon ik een tweedehands
ets kopen, daar droomde ik al jaren
van.
Op Zuid heb ik ook kennis gemaakt
met de wielersport. Langs de Maashaven, waar de wekelijkse markt werd
gehouden, werd ieder jaar een wielerronde georganiseerd met grote namen,
die we kenden uit de radioverslagen

van de Tour de France. Grandioos,
vooral als je van wielrennen hield.
Als Crooswijkse jongen kende ik de
markt op het Noordplein, één van de
gezelligste markten toendertijd, maar
de markt langs de Maas- en Rijnhaven
had dezelfde allure. Het barstte er
altijd van de mensen en je vond er allerhande kramen. Ik was ook geboeid
door de Gaasbeekstraat. Een straat
vol bedrijvigheid met garages, een
melkfabriek en een heuse bioscoop. Ik
kon het best vinden op Zuid.
Piet Bartelse

Kapper Teun Gelderblom bergt
na 49 jaar kam en schaar op
“Ik zal veel gaan missen. Niet direct het werk, maar vooral de omgang met de mensen. Ik
schat dat er in 49 jaar ruim een kwart miljoen op mijn stoel hebben gezeten.”
Kapper Teun Gelderblom van de gelijknamige barbershop aan de Pleinweg slikt een brokje
weg en neemt even adempauze. Daarna: “Het is de bedoeling van Tiny, mijn vrouw, en mij om
in september te stoppen met werken. Dan word ik 65 jaar en is het mooi geweest.”
in de eeuwigheid blijven doorgaan met
knippen, wassen, föhnen en scheren
met kwast en mes.”
Dienstplicht
Teunis (zo is zijn voornaam volledig)
zag het levenslicht achter de kapperszaak van zijn vader aan de Kerkedijk
167 in IJsselmonde. Naast knippen
en scheren verkocht senior tabakswaren en, vanuit een aparte afdeling,
parfumerie. In 1958 kwam Teun bij
zijn vader in dienst. Die leerde hem de
beginselen van het vak. Een half jaar
later trad junior in dienst van Marius
Zielstra aan de Brede Hilledijk. Daar
leerde hij hoe groot de werkdruk voor
een barbier kan zijn en ook wat de be-

- Over een paar maanden hopen Teun en Tiny hun zaak over te hebben gedaan en
te kunnen stoppen met werken. Foto Ellie Schop -

tekenis is van vakmanschap. Bijna drie
jaar later moest Teun voldoen aan de
dienstplicht en de soldaat in spé reisde
af naar Maastricht en later naar de Johan Postkazerne in Steenwijkerwold.
Eindelijk was daar het moment van
afzwaaien en kon Teun beginnen aan
een eigen carrière. Na enige omzwervingen en hier en daar een kort dienstverband kwam het gróte moment. Teun
Gelderblom nam in 1964 de salon over
van Jan Bakker aan de Pleinweg 58.
In de kamer aan de straatkant was de
salon ingericht, daarachter woonde
Bakker en zijn gezin. Hij kwam er in
1941 terecht nadat zijn zaak én woning
in het stadscentrum door Duitse bommen waren verwoest.
Kampioen
Teun was blij met de overname en
Tiny ook, want in die periode hadden
de twee verkering en dat mondde in
1965 uit in de belofte van eeuwige
trouw. Tiny kreeg de kapperstechnieken aangeleerd door Teun en de twee
kregen twee zonen: Jeroen en Arthur.
Jeroen trad in de sporen die zijn vader
al had betreden van opa Gelderblom.
Hij deed het héél goed en werd door
vakjury’s verkozen tot nationaal en
Europees kampioen knippen en föhnen. “De kranten stonden er vol van”,

- In 1964 knipte Teun zijn eerste klanten in zijn eigen barbershop aan de Pleinweg. Een kaarsrechte
scheiding in het haar was toen heel gewoon. Privéfoto -

glundert Teun. ”Wat waren we trots op
ons jonkie.”
Teun en Tiny hebben ondertussen zes
kleinkinderen en die kunnen rekenen
op extra aandacht als de twee geen
afgeknipte haren van de vloer hoeven
te vegen. Met het weggaan van Teun
Gelderblom verdwijnt een instituut
van de Pleinweg. De barbier, die onder
meer twaalf jaar als promotor knipte
op de beurs Femina in Ahoy’, is nu
nog de langst gevestigde middenstander van de Pleinweg en ook de laatste
kapper van Nederlandse afkomst in de
drukke doorgangstraat. Ook verdwijnt
met hem een sociaal werker, want:
“Bij ouderen en zieken heb ik altijd
aan huis geknipt.”
Discreet
Maar ook de signalerende taak van
Teun is na zijn verdwijnen een bezigheid voor andere buurtkappers. “Bij
aantreffen van hoofdluis waarschuw ik
altijd direct de ouders en ook de school
van het kind. Natuurlijk discreet, die
kriebelaartjes zijn niet zo geliefd en
nagewezen worden is ook niet zo
leuk.”

In zijn lange loopbaan heeft Teun
Gelderblom veel getolereerd. Klanten
die niet helemaal clean waren, knipte
hij toch. “Behalve een man die zo verschrikkelijk vies was, dat ik hem heb
weggestuurd. Maanden later werd hij
dood aangetroffen in het Zuiderpark.”
Teun blijft, na het maandelijks
bijschrijven van de AOW-uitkering
op zijn bankrekening, actief voor de
technische commissie van de Haarmodegroep Rotterdam. “En natuurlijk
ook voor carnavalsvereniging De
Boergoenzers, want daar bemoei ik me
ook met technische dingen. Daarbij
ben ik al twee decennia lid van de
Raad van Elf.”
Teun Gelderblom is straks wel uitgeknipt, maar zeker niet uitgebloeid of
afgebrand.

CCtje

c foto burosolo.nl

Tiny knikt. “Kunnen we daarna samen
genieten van dingen die we graag
doen, maar waarvoor we nooit voldoende tijd hebben gehad. Dus bivakkeren op de camping, vooral veel en
lange etstochten maken en Teun af en
toe met zijn hengel langs de waterkant.
Daarbij is het onze grote wens met een
caravan achter de auto de kusten van
Frankrijk, Portugal en Spanje te gaan
verkennen.”
Teun: “Onze zaak staat nu ofcieel te
koop en ik hoop dat er een serieuze
kandidaat reageert. Nog altijd is het
een prima renderend bedrijf met veel
vaste klanten. Inderdaad, die vinden
het maar niks dat ik ermee stop. Maar
nu moet het toch, we kunnen niet tot

ox C
olumn
C

Gerard is
op vakantie,
dus helaas deze
week geen
CoxColumn
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De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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

J.D. (Joke) Dubbelt

Uitvaartverzorging
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

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

Kosteloos en vrijblijvend hulp
bij het vastleggen van uw wensen
op papier (Wilsbeschikking)

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

Gespecialiseerd in:
Het verzorgen van
kinderuitvaarten
Het begeleiden van kinderen
tijdens een uitvaart
Stervensbegeleiding

Kantooradres: Kringdans 115,
2907 RL Capelle aan den IJssel
Kantooradres: Bergweg 160,
3036 BK Rotterdam
010 4651120
 06 51606587  06 41247482

INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

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

ABA

Automobielbedrijf

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

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

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

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

LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

MARC TEUNISSE

Bent u nieuwsgierig naar onze brochure?
Even bellen,
dan sturen wij u dit geheel vrijblijvend toe.

M

AUTORIJBEWIJS NIET NODIG

Autobanden nieuw/gebruikt

Zeer persoonlijke begeleiding
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

LIGIER
X-TOO

MOBIEL

BANDje VERSTANDje
vanaf 12 euri allin

G
ratis
o

phalen
terug bezoregn
en

Altijd
jaa
garantrie

3

AGADENT
Tandheelkundigcentrum

CiTO
houdt u

J.D. Dubbelt

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

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 40”
Mocht bij de laatste ‘Waarwas-dat-nou foto’s’ fotograaf
Erwin Bakker de grootste
moeilijkheden hebben ondervonden, met het zoeken
naar ‘een stukje van toen’, bij
fotovraag 40 was daar geen
sprake van. Tot en met de in
TOEN
1946 al wankelende molenstomp boven de huizen aan
‘de hoge kant’ van de Delfshavense Mathenesserdijk, is alles
het melkwinkeltje van Mevrouw de
in 2007 duidelijk herkenbaar gebleven. Vóór de aanleg van de
Jong of te wel Sjaan.”
Schiedamseweg in 1910, was de Mathenesserdijk dé verbinding
tussen de Aelbrechtsbrug en het Marconiplein. Vanaf dat plein
Peter Tak: “Voor mij roept de foto veel
kon men verder richting Schiedam.
herinneringen op, dit is het einde van de
Mathenesserdijk, bij de splitsing met de
Deze keer ontbrak het niet aan oplosmeen, de ‘Combinatie’ of de ‘ERMI’.
Schiedamseweg. Net niet zichtbaar is
singen. Ik denk te begrijpen, welke kant
Half in de straat steekt boven de huizen
de zaak van Kok vakkleding; mijn Oma
de wens van de gemiddelde Oud Rotnog een stuk molen uit. Dit was de
en twee tantes woonden op nr 400. Dat
terdammer-lezer opgaat bij het bekijken
‘Graankorrel’. Ooit op de vesting was het laatste huis op het smalle stuk
van een raadfoto. Een greep uit de
vanwege de hoogte- gebouwd; de straat
tegenover de molen. In dat huis heb ik
inzendingen, levert het volgende op:
heet ernaar, nl. Noordschans.
nog een jaar op zolder gewoond, toen
Cor Schoonhoven (als hier geen plaatsDe foto is uit de eerste helft van de jaik trouwde. Later is mijn zus er gaan
naam staat, wordt Rotterdam bedoeld):
ren ‘50 (Foto is van 1946. Aad). In die
wonen en ik meen in 1980 brandde de
“Ik ben er bijna van overtuigd dat het
tijd liep ik elke zondag door deze straat
hele bovenverdieping uit en is de zolder
hier gaat om de Mathenesserdijk ter
voor de matinévoorstelling in het ‘Prinniet meer herbouwd.
hoogte van de Schiedamseweg, nabij
ses Theater’ aan de Schiedamseweg, net
Mijn ouders zijn in 1963 op nr 463
de Lage Erfbrug met aan de rechter
links om de hoek van de foto. Altijd een
gaan wonen op de hoek van de Noordkant (later) cafe De Vergulde Zwaan.
verrassing als je de hoek om kwam of
schans en boven het café. Verder kan ik
Ik heb in deze buurt een groot deel van
je in de rij moest staan en hoe lang deze
me herinneren de melkzaak van Tante
mijn jeugd doorgebracht en kom hier
dan wel was. De beste en goedkoopste
Sjaan Sijn en ook de sigarenboer, van ik
nu weer, omdat ik in deze buurt werk.
rang was toen het zijbalkon, voor 65
dacht, Ome Luuk. En natuurlijk was er
Ik kom er dus niet vanaf en dat is ook
cent. Dus wat wil je. Dit zijbalkon was
de wasserij van Nijman (Was dit niet de
niet erg, want het is en blijft een leuke
boven de foyer. Daar kon je dan als je
wasserij van Roelofs? AvdS), daarnaast
buurt met een keur aan oude gevels en
nog wat geld over had een esje ‘Hero”
had je een steegje waar je naar een
pandjes, erg leuk.”
kopen of iets om te snoepen. In mijn
betonnen plaatsje langs de Schie kwam,
herinnering veel cowboylms, maar
veel kinderen hebben hier leren zwemJan Bongers (Schiedam): “Volgens mijn
ook ‘Emil en zijn detectieven’ (Mij
men. Verder was daar de molen zonder
vader is de oplossing de Mathenesstaat als ‘overbuurman’ van Prinses
wieken, waar papieren meelzakken
serdijk, kijkende in de richting vanaf de
bij, dat het zijbalkon inderdaad de
werden gladgestreken en gebundeld.
Schiedamseweg naar de Noordschans.
goedkoopste rang was, maar destijds
De man die dat uitvoerde zag altijd wit
Ook zijn de wieken van de molen aan
het kapitaal van 35 cent kostte. Voor
van de meel en mijn vader noemde hem
de Noordschans net nog zichtbaar (De
coyboylms staan Rex en Victoria
altijd de meelmuis. Ik zou er nog veel
wieken van de molen De Graankorrel,
in m’n geheugen gegrift; Prinses had
meer over kunnen vertellen, bijvoorop de hoek van Mathenesserdijk en
volgens mij meer ‘familielms’. En dan
beeld over de kleuterschool achter de
Noordschans, zijn in de jaren twintig
natuurlijk niet te vergeten de Bill Hamolen met juffrouw Woning, maar dit
verwijderd. AvdS).
ley-lm ‘Rock around the clock’, midlijkt me wel genoeg.”
den jaren ’50. Wat een slagveld was het
In de Kroniek van Delfshaven is op
Hans Wannet (Capelle aan den Ijssel):
toen op de Schiedamseweg en zijstraten
Internet veel te lezen over ‘ons’ stukje
“De oplossing is de Mathenesserdijk,
(AvdS). Vorig jaar ben ik nog eens door
dijk: http://www.xs4all.nl/~jgsmits/
vanaf de Schiedamseweg. Rechts op
de straat geetst. Er staat nog veel en de
delfshaven/heden_mathenesserdijk.
de foto, boven het uithangbord van
gevels en het beeldhouwwerk, zouden
html.
‘Oranjeboom’, zit nog een uithangbord
een renovatie verdienen.”
met de naam van het cafe, nl. ‘De
Mevrouw C.H. den Hollander, Westvest
Vergulde Zwaan’, met de naam van de
Thijs Schaap: “Het duurde in mijn
17, 3111 BT Schiedam is uitgeloot voor
uitbater ‘J.P. de Nijs’. Aan de andere
gevoel geen vijf seconden; direct zag
de Rotterdamse attentie: “Volgens mij
kant zit ‘Kok vakkleding’, een winkel
ik rechts onder in de foto van die ronde
is dit de Mathenesserdijk vanaf de Lage
waar mijn vader altijd zijn bakkerspaaltjes met stangen er aan. Daar heb ik
Erfbrug. Links achter komt de molenbroeken ging halen. De melkkar, links
leren koppetje draaien om die buizen.
stomp op de hoek met de Noordschans
in de straat - want bochten waren in
In mijn herinnering stond ik daar over
boven de huizen uit. Rechts is de wasdie tijd om af te snijden - is volgens
de bovenste buis naar de Lage Erfbrug
serij van Roelofs. Wij liepen vroeger
mij van een slijter. Dit waren kleine
te kijken als er wat spannends was te
vaak over dit stukje dijk op weg naar
zelfstandigen, dus niet in dienst van een
zien, zoals een rijtje Duitse soldade zondagsschool in gebouw Theolus
melkfabriek. Hij zal wel op weg zijn
tenwagens over die brug. Ik woonde
in de Oranje Nassaustraat. Toen al pasnaar de Rösener Manszstraat, daar was
ongeveer op de helft van het smalle van
seerde ik café Het Zwaantje; het is er
toen in de bocht een depot van, naar ik
de Mathenesserdijk. Wij woonden naast
nog steeds!”

NU
J. van Rees (Zwijndrecht): “Volgens
mij is dit de Mathenesserdijk, gezien
vanaf de hoge naar de lage nummers.
Op de achtergrond de onderbouw van
de molen. Het uithangbord “vergunning” is naar mijn mening van café
Het Zwaantje bij het Lage Erf. Rechts,
niet zichtbaar, is de Schie. Voorbij de
sigarenwinkel was de wasserij van
Roelofs. Uiterst links de winkel van
Kok Vakkleding.”
Familie D. Been (Colijnsplaat): “Volgens ons is het de Mathenesserdijk aan
de kant van de Schiedamseweg. Aan de
linkerkant van de foto zat Kok bedrijfskleding en volgens ons is het eerste
bordje van vergunning Oranjeboombier
van cafe ‘t Zwaantje (of De Zwaan)
en iets verderop zat de wasserij van

Roelofs. Aan de linkerkant achterin zie
je nog precies een stukje van de molen.
Wij woonden precies aan de andere
kant van het water, in een zijstraat van
de Aelbrechtskade.”
Henk Corino (Ermelo): “Volgens mij
is het de Mathenesserdijk bij de Schiedamscheweg. Het bord met vergunning
is van “de Zwaan.” Verderop had je
de wasserij van Roeloffs, waar mijn
moeder werkte. Dan stond ik op de
Albrechtskade aan de andere kant van
het water te blèren......Mama!!! En
dan keek zij uit het raam vanachter de
strijkplank. Dat waren de jaren ‘50.”

Nieuwe opgave no. 42
Wie heden ten dage op het punt gaat staan, waar rond 1958 de fotograaf
van de raadfoto zich bevond, ziet een geheel ander beeld.
Op welk tijdstip van de dag je nu daar komt, je ziet zeker meer verkeer
dan een simpele zandauto. De brug en de rivier zijn er nog, maar verder is
alles vernieuwd.
Tot 1953 veel ijzer, op de foto veel zand en nu overwegend asfalt en
beton.
Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anecdotes of zomaar gedachten
gaarne vóór 26 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

Maatwerk
in Matrasadvies

Gratis Tempur
Fietszadeldekje

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

Ruim
40 soorten
modellen
hoofdkussens

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*

Lattenbodem
elektrisch
verstelbaar
Incl. pocketveermatras,
Rug, hoofd, knie
en beenverstelbaar
vanaf

€ 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:

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!
Bij aankoop van
een matras:

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
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Verbindingsweg

2 minuten
na de
Algerabrug

Nwe Tiendweg
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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. We
hebben dit onderwerp op deze pagina al twee keer behandeld. Nogmaals een selectie van reacties van lezers. Als de proef aan het
eind van het jaar afloopt, komen we op deze plaats erop terug. U kunt nog steeds reageren op info@deoudrotterdammer.nl

Gratis openbaar vervoer
Brief 1:

Drempel te hoog
voor ouderen
De SP-fractie vindt het belangrijk dat
de proef met gratis openbaar vervoer
voor ouderen een succes wordt. Maar
de uitvoering baart ons zorgen. De
uitgebreide enquête die 65-plussers
moeten invullen bij de aanvraag van
een gratis ov-chipkaart roept veel
- naar ons idee terechte - weerstand op
bij de doelgroep. De drempel die zo in
de uitvoering wordt opgeworpen om
mee te doen aan de proef vinden wij
onwenselijk en onzinnig.
De SP-fractie vindt dat het invullen
van de enquête geen voorwaarde mag
zijn voor de aanvraag van de gratis
ov-chipkaart. In de enquête komen
nota bene allerlei vragen voor die niks
met de proef te maken hebben, zoals
vragen over kerk- en moskeebezoek.
Gratis openbaar vervoer voor ouderen
had meteen ingevoerd kunnen worden.

Er zijn al genoeg proeven geweest.
In andere landen van Europa en
bijvoorbeeld ook in Tilburg is al
lang aangetoond dat gratis openbaar
vervoer een succes is. Het haalt oudere
mensen uit een isolement: ze gaan vaker op bezoek bij vrienden en familie.
De bussen en trams zitten weer veel
vaker vol.
Socialistische Partij Rotterdam
Raadslid Leo de Kleijn
--------------------------------------------Brief 2:

Aan kortingskaart NS
hebben we meer
Rotterdam wil ouderen uit hun sociale
isolement verlossen door hen gratis
reizen met de RET aan te bieden. Er
zullen misschien wel mensen zijn,
voor wie dit geldt, maar dat zullen er
veel minder zijn dan de ouderen die
bij NS gebruik maken van de vrije
reisdagen, c.q. keuzedagen. In de trein

kom je heel veel ouderen tegen met
voordeelurenkaarten om regelmatig
hun over het land verspreide kinderen
op te zoeken. Zonder die aantrekkelijke treinkorting was ik niet zo vaak
in Groningen en Maastricht geweest.
Een laag tarief voor kinderen is bijna
overal al van toepassing. Wilt u daarover nog discussiëren?
U wilt die korting toch niet afhankelijk
gaan stellen van het inkomen? Thans
hebben 65-plussers al korting (op de
strippenkaarten en/of de ov-chipkaart).
Zijn ze daarmee uit het isolement
verlost?
Op het politieke aspect van de kwestie
ga ik niet in. Natuurlijk moeten de
kosten ergens vandaan komen. Kort
na de Tweede Wereldoorlog heeft de
RET winst gemaakt. Kort daarna leed
men verliezen. Die zijn dus blijkbaar
door de gemeenschap gedragen. Die
gemeenschap zijn wij allemaal, alle
Rotterdammers of alle Nederlanders.

Ik kan mij een openbaar vervoer
voorstellen, waarvan de kosten door
de gemeenschap worden gedragen.
Maar ik betwijfel of iedere belastingbetaler die weinig of geen gebruik
ervan maakt, solidair genoeg wil zijn.
Hij betaalt ook voor de brandweer
en de politie, maar dat is een scheve
vergelijking.
L.P.M. Wensing
Rotterdam
-----------------------------------------Brief 3:

Gratis reizen
in België

Wijziging testament na
overlijden onmogelijk
Mijn schoonmoeder is plotseling overleden. Zij heeft 22 jaar samengewoond.
Er is altijd gezegd dat er een testament
was. De man met wie ze samenwoonde
zou vlak na de begrafenis naar de
notaris zijn geweest om naar zijn zeggen het testament te veranderen. Hij
zou het nu zo hebben geregeld dat de
langstlevende de totale nalatenschap
beheert. Kan dat zomaar?
Een verandering van een testament
kan niet zomaar. Maar het is ook niet
zo dat een testamentswijziging aan de
kinderen moet worden voorgelegd. Uw
schoonmoeder heeft kennelijk bij haar
leven zelf nog ingestemd en meegewerkt aan de verandering van haar
testament. Aan eenzijdige verandering
door de partner van haar testament
voor en na haar overlijden zal en mag
een notaris nooit meewerken. Dus
uw constatering is niet juist. Het lijkt
ons raadzaam dat uw echtgenoot (als
directe en potentiële erfgenaam) zelf
informeert over hoe de vork nu precies
in de steel zit.
Sociale voorzieningen
Schuldsanering heeft pas
zin bij uitzichtloze situatie
Tot oktober 2007 heb ik een WW-uitkering. Mijn man heeft een fulltime baan.

Wij overwegen om schuldsanering aan
te vragen. Heeft mijn WW-uitkering
hier invloed op of wordt er alleen naar
het inkomen van mijn man gekeken?
Met uw vraag kunnen we niet goed
uit de voeten vanwege het gebrek aan
gegevens en achtergronden. In het
algemeen is het zo dat schuldsanering
aanvragen pas zin heeft en nodig is
als iemand (of partners) dermate grote
schulden heeft dat het uitzichtloos is
om aossingen te doen en de rentelasten nauwelijks meer zijn op te brengen.
We raden u aan om uw privé-kwestie
voor te leggen aan de gemeentelijke
kredietbank voor advies. Pas altijd
op voor commerciële schuldhulpverleners. Zij saneren uw schulden wel,
maar houden daar vaak onevenredige
provisies aan over.
Wat betreft uw WW-uitkering, is de
zaak simpel. Bent u in gemeenschap
van goederen getrouwd, dan bent u ook
medeschuldig aan de schulden en zal
ook uw WW-uitkering bij eventuele
schuldsanering worden betrokken.
Fiscale kwesties
Geschil over de kosten
van beplanting
Mijn zoon heeft bij een kennis van zijn
korfbalvereniging beplanting verzorgd.
Mondeling is afgesproken dat hij
daarvoor € 450 zou krijgen. Deze kennis zegt nu dat er ook was afgesproken
dat hij voor die prijs de bestrating

zou doen. Mijn zoon beweert dat dit
niet zo is. De kennis wil nu niet meer
dan € 330 betalen. Mijn zoon wil de
beplanting nu weer ophalen omdat hij
het niet eens is met het bedrag van de
betaling. Kan hij dat doen?
Dit krijg je altijd bij mondelinge
overeenkomsten die niet duidelijk zijn
doorgenomen of herhaald. Als iemand
de afspraken niet even in bijvoorbeeld
een e-mail had vastgelegd, dan had
hierover nooit een geschil kunnen
ontstaan. Misschien kan nader overleg
er nog in uitmonden, dat partijen tot
overeenstemming of een schikking
komen. Daarbij kan het helpen dat
uw zoon meldt dat hij van plan is de
planten te komen halen als men er
niet uitkomt. Want zolang de betaling
niet is geregeld, zijn die planten van
hem als leverancier. Het geschil is het
natuurlijk niet waard om juridische
stappen te nemen. Dus zullen ze onderling eruit moeten komen.
AOW en pensioen
Gevolg van samenwonen
voor pensioenen
In 1996 is mijn echtgenote overleden en sinds die tijd ontvang ik een
nabestaandenpensioen van het ABP
want zij had een baan als ambtenaar.
Sinds een aantal jaren woon ik samen
met een nieuwe vriendin. Aangezien
mijn partner en ik op hetzelfde adres
bij de gemeente zijn ingeschreven ging

Wil Baur
Tessenderlo (België)

Ik wil wijzen op het systeem in België. In Wallonië, het hoofdstedelijke
gewest Brussel en Vlaanderen hebben

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

65-plussers een kaartje waarmee ze
met bus, metro en tram vrij kunnen
reizen in heel België. Bovendien kunnen zij bij de spoorwegen een retourticket kopen voor vier euro naar elke
bestemming in België. Zo’n kaartje is
vanaf 09.00 uur geldig.
ammer is wel dat het systeem in Rotterdam alleen geldt voor mensen die
in Rotterdam wonen. De informatie
voor reizigers uit het buitenland is
onvoldoende.

ik er van uit dat het ABP automatisch
van mijn samenwonen op de hoogte
is gesteld. Echter in een nieuwsbrief
stelt het ABP dat ik wijziging in mijn
leefsituatie moet melden. Hebt u enig
idee hoe de vork in de steel zit? Als ik
het samenwonen wel bij het ABP had
moeten melden, moet ik dan alsnog
de datum van samenwonen van enkele
jaren geleden doorgeven met het risico
dat ik het teveel ontvangen pensioen
(bruto?) moet terugbetalen met een
eventuele boete?
Het samenwonen van u kan deels
gevolgen hebben voor het nabestaandenpensioen dat u van het ABP krijgt.
Het basisbedrag blijft wèl hetzelfde.
Samenwonen of opnieuw trouwen
kan invloed hebben op eventuele
toeslagen die u op het nabestaandenpensioen krijgt vanwege het feit dat
u alleenstaande bent. Dat is ook de
reden waarom u verplicht bent om aan
het ABP op te geven of u (ongeregistreerd) samenwoont of opnieuw bent
gehuwd. Vervallen er toeslagen omdat
u samenwoont, dan zult u die moeten
terugbetalen. In de reglementen van het
pensioenfonds staat dat omschreven.
Uiteraard heeft samenwonen (een
gezamenlijk huishouden vormen) grote
gevolgen voor uw eventuele AOW-uitkering. U krijgt dan niet meer die voor
alleenstaanden maar voor partners. U
bent ook verplicht dat aan de Sociale
Verzekeringsbank direct door te geven.
Doet u dat niet dan kunt u in het ergste

Hans
Roodenburg

geval beticht worden van fraude.
Bij zware verdenking daarvan kan
de SVB onaangekondigd komen
controleren.
Heffingskorting bij
toeslag op de AOW
Ik word dit jaar 65 en mijn vrouw
over vier jaar. Ik krijg dus AOW en de
volledige toeslag voor mijn vrouw die
geen eigen inkomsten heeft. Zij krijgt
de volledige hefngskorting van 170
euro per maand van de belastingdienst
uitbetaald tot zij zelf 65 jaar wordt. Is
dit juist?
Inderdaad krijgt u als u 65 jaar wordt
AOW en een toeslag - gelijk aan uw
bruto AOW - voor uw jongere vrouw
als zij geen inkomsten heeft. Hierna
wordt het ingewikkelder. Netto echter
houdt u over dat toeslagdeel minder
over dan over uw eigen AOW-deel
vanwege de hogere belastinghefng
dankzij de toeslag. Over wat u aan
belasting betaalt, krijgt uw vrouw de
maandelijkse hefngskorting. Mocht u
in totaliteit onvoldoende belasting betalen om de volledige hefngskorting
door de belastingdienst aan uw vrouw
te kunnen teruggeven, dan krijgt zij
minder hefngskorting gestort. Ingewikkelder kunnen we het helaas voor u
niet maken!
Indien uw vrouw 65 jaar wordt, krijgt
zij de AOW (bruto en netto) gelijk aan
die van u.
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GEGARANDEERDE
KLASSE
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bens
bens
bens

Mode voor
ieder moment!

Mode in maat 36-50
Vermaakservice!
De uitverkoop
is begonnen!
Kortingen oplopend

tot 60%!

Onze unieke
service:
U wordt grat
is
opgehaald
en
thuisgebrach
t na
telefonische
afspraak!

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

Deze schitterende combinaties vanaf

,
5
9
9
2

compleet als 21/2 zits met 2 fauteuils

G
OO

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,-

AD

VIE

MED I SC

S C ENT

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

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

Algemene afspraaklijn:

010 – 481 41 11

Berlagestraat 235 Rotterdam-Alexanderpolder tel. 010 - 456 48 22

Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

www.burchthuys.nl

UWZ

www.asrelikwieën.nl

Rotterdam

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

Uitvaartverzorging

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

Wim Zwijnenburg

Voor al uw feesten, partijen en dagtrips
Alles is bespreekbaar

Persoonlijk betrokken

BERTUS
BUSSIE
voor informatie:

Kantooradres:
Oudedijk 225 B
3061 AG Rotterdam
Tel.: 010 24 29 810
Fax: 010 24 29 813
info@uwzrotterdam.nl
http://www.uwzrotterdam.nl

Tel. 06-53536107
Coolhaven
postbus 6137
3002 AC Rotterdam

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

Dag en nacht bereikbaar bij
een overlijden 010 24 29 812

P I LA S T R O
Wie kan mij helpen..!
Als aanvulling op mijn Pilastro-wandsyteem
ben ik op zoek naar ‘boekenplanken, kastjes
en wandstrips’.
Het zal duidelijk zijn dat er van mijn kant een
redelijke vergoeding tegenover staat.

Info: 010- 4810447
Openhaarden & Kachelcentrum

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

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.

Geef die ander de kans om jou te
ontmoeten! Slagingspercentage bij
MENS & RELATIE ruim 75%
* 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

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

OP ZOEK NAAR
EEN PARTNER?

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

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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Bemoeilijkte mictie

Wolter de Waard
huisarts

De pil steekt van wal

Met het vorderen van de leeftijd krijgen mannen te maken met wordt gevuld met vocht. Sensoplasklachten. Dit begint ongeveer op de leeftijd van 50-60 jaar. ren registreren druk in buik en
De klachten bestaan uit vaak kleine beetjes plassen, persen blaas
om te plassen, wachten tot plas komt, nadruppelen, slappe
straal en het gevoel de blaas niet goed te kunnen ledigen.
Deze onderzoeken zijn nodig om
Meestal is de prostaat hier de oorzaak van.
te bepalen voor welke ingrepen
u in aanmerking komt en om
Na de puberteit begint de prostaat
dat de spieren rond de prostaat en
te voorspellen hoeveel last u van
te groeien onder invloed van het
plasbuis ontspant. Dit effect merkt
de complicaties kunt krijgen. De
mannelijk hormoon testosteron. Bij
u na drie dagen. Mocht dit niet
huidige ingrepen bestaan uit:
de een groeit de prostaat sneller dan
tot het gewenste effect leiden of
- Transurethrale resectie van de
bij de ander. Er is geen verband tuskrijgt u last van de bijwerkingen,
prostaat (TURP): uitschrapen
sen prostaatgrootte en plasklachten
wil het nog wel eens helpen om
van de prostaat via de plasbuis
(voorbeeld: een man met een kleine
binnen deze groep van medicijn
- Transurethrale microgolf theraprostaat kan bovenstaande klachten
te wisselen. Bijwerkingen kunnen
pie van de prostaat: verhitting
hebben, terwijl iemand met een veel
zijn o.a. een lage bloeddruk, droge
van de prostaat via de plasbuis
grotere prostaat totaal geen klachten
orgasmes.
- Open prostatectomie: operatie
heeft). De prostaatgrootte is van
Mocht bovenstaande therapie niet
waarbij via een snee in de buik
belang voor de behandelingsopties.
aanslaan, dan kan bij een prostaat
de prostaat uitgepeld wordt
Wanneer bovenstaande klachten
groter dan 30-40 gram (of 30-40ml)
het dagelijks functioneren hindeeen medicijn toegevoegd worden
Verder worden in sommige kliren, melden mannen zich bij de
dat de prostaat zo’n 30% in grootte
nieken prostaten middels laser of
huisarts/uroloog. Na het vraaggedoet afnemen. Deze zogenoemde 5bevriezing verwijderd.
sprek waarin de arts naar bovenalpha-reductase-remmers verkleinen
De gouden standaard voor prostaten
staande klachten zal informeren, zal
ook de kans op een retentieblaas
tot zo’n 60-80gram is een TURP.
hij/zij een lichamelijk onderzoek
(niet kunnen plassen).
Vanaf 80gram wordt gekozen voor
uitvoeren. Er wordt gekeken naar
“Wanneer kom ik in aanmerking
de open prostatectomie. Complicade penis: is er een vernauwde
voor een operatie”, zult u zich
ties zijn incontinentie, nabloeding
voorhuid?; en via de anus wordt
afvragen. U komt hiervoor in
,wondinfectie, droge orgasmes,
naar de prostaat gevoeld waarbij de
aanmerking als bovengenoemde
vernauwing van de plasbuis. Soprostaatgrootte geschat wordt en
therapie niet tot succes leidt. Voor
wieso is iedere man na zo’n ingreep
kwaadaardigheid of goedaardigheid
de operatie zal de uroloog nog
gedurende 2 maanden incontinent.
bepaald wordt. Verder zal de arts uw
enkele onderzoeken willen doen
Dit kan variëren van enkele drupurine nakijken om een blaasontsteom te bepalen welke ingreep hij/zij
pels tot grote hoeveelheden. Dit
king uit te sluiten. Daarnaast kan er
zal doen. Deze vervolgonderzoeken
komt doordat de sluitspier van
nog middels echo bepaald worden
verschillen per kliniek/uroloog. De
de blaas weer moet wennen aan
hoeveel urine in de blaas achterblijft
onderzoeken die gedaan kunnen
de blaasdruk. Voorheen hield de
na het plassen. Verder kan de arts u
worden zijn:
prostaat dit tegen. Meestal verlopen
een plasdagboekje meegeven waarin
- echo van de prostaat: om het
deze operaties zonder problemen
u noteert hoe vaak en hoe veel u
prostaatvolume te meten
(met name TURP).
plast. Tevens krijgt u een vragenlijst
- cystoowmetrie: plassen op een
Zowel het medicijn Prostease als
mee over uw tevredenheid met uw
speciaal toilet waarbij de kracht
het bedrijf Nature’s range is mij
plasgedrag. Hierdoor worden uw
van de urinestraal gemeten wordt
volledig onbekend.
klachten geobjectiveerd.
- cystoscopie: kijken in de blaas en
In eerst instantie kan gestart worden
plasbuis
Quincy de Waard
met een medicijn (alpha-blokker)
- urodynamisch onderzoek: blaas
Arts-assistent urologie

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

Eenheidskleding
van de
‘steun’
De crisisjaren dertig van de vorige eeuw waren niet
om vrolijk van te worden. Al helemaal niet als je
gezin in de ‘armenhoek’ was gedrukt en afhankelijk
was geworden van de ‘bedeling of de steun’, zoals
toen de sociale dienst werd genoemd.
Van een volledige uitkering
was geen sprake. Naast enig
geld werden bonnen verstrekt
om kleding te kunnen afhalen
bij kledingmagazijnen zoals
Esders. In dat geval was je
overgeleverd aan de ‘eenheidsworst’, zoals in 1939 de
kinderen Joop, Ger en Wim van
Loon uit de Millinxstraat. Hun

ouders hadden het niet breed,
liepen bij de ‘steun’ en daarom
mocht hun kroost ook naar
een eetzaal in hun woonbuurt.
En op gezette tijd ook naar
een kleding- en/of schoenenmagazijn, waar overigens
nauwelijks iets te kiezen viel.
Vandaar ook dat ze allemaal
waren aangekleed met dezelfde
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Spataders
De bloedvaten in de benen, die het bloed weer terugvoeren naar
het hart, hebben in staande positie een hogere weerstand te overwinnen dan in liggende. Dankzij kleppen in de beenaders stroomt
het bloed niet terug naar beneden. Dat gebeurt wel als je last hebt
van spataders.
De druk in de diepe aders, die tussen de
spieren liggen, wordt dan geleid naar de
oppervlakkige aders die onder de huid
liggen. Hierdoor kunnen deze aders
verwijden en ontstaan er spataders. Vele
oorzaken kunnen hiertoe bijdragen, zoals
erfelijke aanleg, zwangerschap, staande
beroepen, overgewicht en weinig bewegen.
Het is erg belangrijk veel te lopen om
zodoende de spierpomp van de benen
te laten werken. Mensen met spataders
kunnen klagen over vermoeide, zwaar
aanvoelende benen. In de loop van de dag
nemen de klachten toe.
Als er meer kleppen beschadigd raken,
kunnen er ook huidafwijkingen ontstaan
en oedeem (vochtophoping). Tenslotte
kan er een zweer ontstaan, de huid gaat
kapot en de ontstane wond gaat ontsteken.
Een eenvoudige methode om klachten ten
gevolge van spataders tegen te gaan, is het
dragen van een elastische kous. Als men
tevens in beweging blijft, is er een goede
terugvloei van bloed richting hart. Er zijn
verschillende soorten varices (spataders)
en voor elke soort is er een therapie. Spataders kunnen worden verwijderd of dichtgeschroeid. Een oude methode is sclerocompressie, waarbij met vloeistof een
vat wordt dichtgespoten. Tegenwoordig
gebruikt men steeds vaker foam, waarna
met elastische kous of zwachtel de druk
wordt opgevoerd. Op den duur kunnen er
allerlei complicaties ontstaan door slechte
terugcirculatie van bloed, dit noemt men
chronische veneuze insufciëntie. Zo kan
er een open been ontstaan, in medische
terminologie een ulcus cruris. Een zweer
ten gevolge van CVE zit altijd aan de bin-

nenzijde van het onderbeen. Naast diverse
wondbehandelingen is compressietherapie
erg belangrijk. Dat kan door middel van
zwachtelen. De circulatie in de aders
wordt bevorderd en het oedeem neemt
af. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor
de genezing van het open been. In het
ziekenhuis of verpleeghuis is een goede
behandeling gegarandeerd. De verpleegkundige is vertrouwd met het aanleggen
van compressieverband. In de thuiszorg
is er echter niet altijd ervaring voor de
hand. Door vaak wisselende hulpverleners
is er ook wisselende kwaliteit. Voor goed
zwachtelen is veel ervaring en routine
nodig. Gelukkig is er sinds de komst van
de therapeutische elastische kous minder
afhankelijkheid van derden. Tenzij men
zelf niet veel meer kan. De therapeutische
elastische kous bestaat uit twee kousen.
Overdag draag je er twee en ’s nachts een,
zodat er overdag meer druk op de benen
staat dan ’s nachts. ’s Nachts draag je
alleen de zogenaamde klasse 1-kous en
overdag de klasse 1 en 2 samen. De klasse
1 kous dient er tevens voor om helende
verbanden te xeren.
Is er gekozen voor de TEK (therapeutische elastische kous) dan moet er wel hulp
beschikbaar zijn mocht de patiënt niet zelf
de kous aan en uit kunnen doen. Genezing
kan lang duren. Patiënten die ook last
hebben van etalagebenen, door vernauwing van de slagaders, kunnen beter geen
compressietherapie ondergaan, omdat de
toevoer van bloed dan nog meer wordt belemmerd. Bij hen ontstaat een open been
vaak aan de buitenzijde van het onderbeen
of net voor het scheenbeen.

Zomermuziek
op de Rotte
kleding en schoeisel. Zelfs de
alpinopetjes waren gelijk, zoals
blijkt op deze foto die van de
Van Loontjes is gemaakt op
het Mijnsherenplein. Juist door
de eenheidskleding was het
iedereen op straat duidelijk dat
het ging om ‘steunkinderen’ en
dat was voor hen niet prettig.
Zeker niet als je, ondanks je
armoede, in Rotterdam woonde
in een deftige buurt als de
Mijnsheren- en Dordtselaan
toen was.

Na enkele jaren wordt in Rotterdam een traditie in ere hersteld.
Onder de titel ‘Zomermuziek op de Rotte’ wordt vrijdag 22 juni
aanstaande vanaf een ponton in het water van de Rotte bij de
Noorderbrug een gevarieerde avond verzorgd met muziek.
Niet alleen deze oude Rotterdamse
locatie, de vérdragende klanken over het
water, maar ook de keuze van de muziek
vormen een romantisch hoogtepunt van
deze avond.
Bij het invallen van de duisternis, als
de stad tot rust komt, treden onder meer
voor u op het blazersensemble van Codarts, de pareltjes van de muziekschool
SKVR, Flamenco Rosa de Compás en
het Rotterdams Kamerorkest. Als afsluiting van deze avond zijn er nog twee
verrassingen.

Deze muziekavond bij de Noorderbrug
begint vrijdag 22 juni om 19.30 uur. De
feestelijke afsluiting is gepland rond
23.00 uur.
Zomermuziek op de Rotte is een initiatief
van bewoners uit de buurt. De organisatie
zorgt voor een beperkt aantal zitplaatsen.
Maar uiteraard is iedereen vrij eigen
zitplaatsen mee te nemen.
Nadere informatie: Corrie UIenberg
- telefoon: 010• 465 27 87
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BANENMARKT VOOR SENIOREN
Weer Lekker aan de slag! De tweede loopbaan.

Vraagt voor direct

2 parttime chauffeurs,
voor het bezorgen van onze catering.
Veelal tijdens de ochtenduren, vanaf 9.00 uur.
Klantvriendelijk, accuraat, representatief en goed Nederlands sprekend.
Wij bieden een leuke afwisselende baan met veel eigen verantwoordelijkheid.
Vermeyden Delicatessen
t.a.v. R. Sies
Nieuwe Binnenweg 335a, 3021 GJ Rotterdam
Tel. 010-4767277
e-mail: info@vermeyden.nl

TE KOOP AANGEBODEN:

Marmeren salontafel
(niet van nieuw te onderscheiden) Erg zwaar.
Heeft gekost: € 1150,00
Nu voor

€ 175,00

Telefoon: 06 - 2366 2412

doorsnee 1 meter

HUIDKLUIVEN

TE KOOP GEVRAAGD:

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.

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

BUITEN
VOGELVOLIERE

DIRECT
VAN DE
IMPORTEUR

0180
631451

Telefoon: 06 - 13535058

Leren meubels spuiten
Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
090106

Reacties:

uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.
U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het
kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

Museum ‘Stichting v/h
Rotterdamsche Tramweg
Maatschappij’
ECONOLOGISCH DE BESTE ®

G.C. Schellingerweg 2, OUDDORP (Z.H.)

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

Tel. 0187-689911, b.g.g. 06-13473183, e-mail: info@rtm-ouddorp.nl

HET OPTIEK ARSENAAL
Uitvaartverzorging

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR
(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

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

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

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

w

Nieu

Nergens
voordeliger

Multifocus glazen

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

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

Tel. Oogarts: 010 – 481 41 11

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

● U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90
p/jaar
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De Oud-Rotterdammer zoekt
commerciële oudere Rotterdammers
Zodra er weer een uitgave van De Oud-Rotterdammer verschijnt, vliegen de 90.000 gedrukte exemplaren de rekken
uit. Dat gebeurt inmiddels al een kleine twee jaar. De inhoud
wordt gespeld. De interactie met de lezers is bijzonder.

- Dorris Boelaart brengt al 25 jaar bijzonder
poppen(kast)spel, zoals met haar creatie meneer De
Wit. Foto Dubbelde Palmboom -

Poppenspeelster
Dorris Boelaart in
museum Dubbelde
Palmboom
Historisch Museum Rotterdam en Stichting Poppenspel
Collecties nodigen jong en
oud uit hun fantasie de vrije
loop te laten en met poppen
te komen spelen in deze nieuwe tentoonstelling in galerie
de Dubbelde Palmboom.
Aanleiding voor de expositie is het 25-jarig jubileum van poppenspeelster Dorris
Boelaart. Zij is geen klassieke poppenspeelster in de zin dat ze poppen meeneemt en daar een voorstelling omheen
bouwt. De poppen en het decor zitten in
haar kleding verwerkt. De gevarieerde
collectie is zeker de moeite waard.
In Nederland duurde het tot in de jaren
twintig van de vorige eeuw voordat
de oude poppenkast als een serieuze
kunstvorm werd gezien en los kwam van
het Jan Klaassen en Katrijn -imago. Het
ontpopte zich tot een serieuze kunststroming in ontwikkeling. Baanbrekend
waren de jaren zeventig waarin de poppenspeler letterlijk ‘uit de kast’ kwam om
met poppen, maskers en abstracte guren
een nieuwe vorm van poppentheater te
creëren. De vormgeving van de tentoonstelling speelt hierop in: geen donkere
zaaltjes, maar een zomers park.
Bij deze tentoonstelling worden workshops (iedere woensdagmiddag) en voorstellingen (iedere laatste zondag van de
maand) geprogrammeerd. De expositie
duurt van 17 juni tot en met 2 september 2007 en is open van dinsdag tot en
met zondag van 10.00 tot 12.00 uur. De
Dubbelde Palmboom is gevestigd aan de
Voorhaven 12. Meer informatie is te vinden op de website: www.historischmuseumrotterdam.nl of via 010-4761533.

De mix van artikelen van journalistieke professionals, gecombineerd met
reacties, beschrijvingen en oproepjes
van de lezers zorgen ervoor, dat de lezers even terug worden gebracht naar
het Rotterdam van toen.
Elke 14 dagen: Eén grote
reünie van honderdduizenden Rotterdammers
De Oud-Rotterdammer neemt je mee
naar de buurt, de straat en het huis
waar je hebt gezworven en bent opgegroeid. Je ‘ontmoet’ oude vrienden,
vriendinnen, buren, schoolmeesters
en de bazen bij wie je hebt gewerkt.
Je zit weer even op school, je gaat
naar de stad en doet weer boodschappen om de hoek.
Ook uniek voor
adverteerders
Als geen andere Rotterdamse krant is
De Oud-Rotterdammer een duidelijke
en effectieve ‘boodschapper’ voor
adverteerders. De oplage is (nu nog)
90.000 exemplaren die zo goed als
allemaal nog op dezelfde dag worden
weggegrist, als ze op de meer dan
100 locaties worden neergelegd om
gratis meegenomen te worden.
Wie echter denkt, dat de krant alleen
gelezen wordt door de alleroudste
Rotterdammers, maakt een grote
vergissing. Natuurlijk kijken vooroorlogse senioren reikhalzend uit
naar elke volgende uitgave, maar het
zijn met name ook de nieuwe generaties babyboom-ouderen die in grote
getalen de lezersgroep bepalen.

Bovendien is het bewaar- en doorgeefgehalte zeer groot, waarmee De
Oud-Rotterdammer ook steeds meer
kinderen van de ouderen bereikt.
De grootste 55-pluskrant
van Rotterdam
Dat de koopkrachtige 55-plusmarkt
voor adverteerders een steeds
belangrijker doelgroep vormt, wordt
zo langzamerhand door het bedrijfsleven, en dus ook door de jonge marketing- en reclamewereld, ingezien.
Bedrijven, organisaties en instellingen die de steeds groter wordende
doelgroep koopkrachtige senioren
willen bereiken, kunnen dat het best
doen in de grootste 55-pluskrant van
Rotterdam. Niet alleen staat vast dat
die krant nog ècht wordt gelezen,
maar je weet ook precies door wie.
En die duidelijkheid kan geen andere
krant zo exact geven.
Rotterdam is groot
Doordat de kranten elke uitgave weer
zo snel weg zijn, komt de krant te
weinig onder ogen van het bedrijfsleven. En dat is iets waar we wat aan
willen doen. De huidige bezetting van
onze advertentiepromotors bestaat
uit twee part-timers die heel zakelijk
Rotterdam, maar ook de landelijke
adverteerders, enthousiast moeten
maken voor ‘uw’ krant. En dat is
gewoon te weinig.
Daarom zijn wij op zoek naar (veel)
meer advertentiepromotors.

Wie is geïnteresseerd in
een tweede carrière en
een zeer aantrekkelijke
(bij)verdienste
De Oud-Rotterdammer is de grootste
55-pluskrant van Rotterdam en wie
anders dan de 55-plusser kan dat
beter uitdragen.
Wie een commerciële carrière achter
de rug heeft, de spanning van het
werk begint te missen en al langer
denkt aan een leuke parttime klus kan
bij De Oud Rotterdammer morgen al
aan de slag als freelance advertentiepromotor. Inzet en tijd kunnen zelf
worden bepaald.
De provisie is zeer interessant en kan
behoorlijk oplopen. Onkosten worden
keurig vergoed en het verkoopmateriaal waarmee u op pad gaat klinkt als
een klok.
Wie geïnteresseerd is, nodigen wij uit
een kort en bondig briefje te sturen
naar De Oud-Rotterdammer, Postbus
113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel.
Met name de commerciële ervaring

die u heeft opgedaan zal met belangstelling worden bekeken.
E-mailen kan natuurlijk ook naar
info@deoudrotterdammer.nl

Dikker en nog
beter en leuker
Voor onze lezers is het belangrijk
te weten, dat meer en afwisselender
advertenties vooral zijn bedoeld om
De Oud-Rotterdammer nog aantrekkelijker te maken. En niet alleen met
meer interessante aanbiedingen van
bedrijven die u graag als klant willen
verwelkomen. Meer adverteerders
bieden ons ook de mogelijkheid
nog meer artikelen en rubrieken te
plaatsen die u in het hart raken.
Kortom, wilt u meehelpen ‘uw’ krant,
De Oud-Rotterdammer, verder te
verbeteren? Spreek uw commerciële
talent dan nog eens aan en meld u
aan als advertentiepromotor bij de
leukste krant van Rotterdam.

Uit het rijke Rotterdamse sportleven
Het rijke Rotterdamse sportleven kent
vele bekende en onbekende foto’s. Cees
Zevenbergen plukt elke veertien dagen
zo’n foto uit zijn omvangrijke archief,
waar u zich de tanden op kunt stukbijten. Twee weken later onthult hij het
raadsel en kunt u zien of u het bij het
goede eind had. Vooralsnog is het niet
de bedoeling dat u gaat reageren, tenzij
u natuurlijk een prachtige herinnering bij
de foto heeft.
De eerste foto in deze reeks stamt uit 1953. Voor veel
vijftigers misschien wat lastig, omdat ze het waarschijnlijk niet meer bewust hebben meegemaakt, maar
veel ouderen zullen dit zeker herkennen.
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Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

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

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.

van: € 14.450,voor:
€

8.950,Vloertegels Villeroy en Boch Gate 56
Afmeting: 60 x 60 cm
Diverse kleuren

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

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,-

48,- per m
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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



uur
uur
uur
uur
uur
uur

-

17.30
17.30
17.30
17.30
21.00
17.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

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

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

Schuite
Tandtechniek
NU % 1.450
VOORDEEL

NU KOPEN
=
NU RIJDEN

NOTE VANAF
% 16.245
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NISSAN ROTTERDAM
Metaalstraat 5
3067 GV ROTTERDAM-ALEXANDER
Tel.: 010-456 33 33
www.nissanrotterdam.nl
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Sloop Overschie-West
voor poort van
hel weggesleept
MEAO
Rotterdam-Overschie
40-jarige reünie
In 1967 kopte het toenmalige Vrije
Volk: “Eerste MEAO-diploma’s aan
Lijnbaanschool. Alle kandidaten van
dit geheel nieuwe schooltype slaagden.”
De Lijnbaanschool stond aan de Baanweg in Rotterdam-Overschie. Deze school is later verhuisd en
het gebouw is inmiddels gesloopt. Het was destijds
een van de vijf scholen in Nederland die in dat
jaar de eerste lichting aeverde voor het MEAOstaatsexamen, bestaande uit een taalkundige en een
comptabele (boekhoudkundige) richting.
Op 2 juni van datzelfde jaar 1967 hadden de
examenkandidaten en hun leraren bij Restaurant
Engels in Rotterdam een afscheidsdiner.
Precies 40 jaar later werd dit diner herhaald, en wel
op dezelfde locatie en met precies hetzelfde menu
als toen. Aanwezig waren zes van de elf oud-leerlingen (twee waren er verhinderd); ook waren er
twee oud-leraren (zie groepsfoto).
Een van de deelnemers, P.J. (Hans) Kragt uit Epe
vertelt hoe dit tot stand gekomen is: “Begin februari
kwam ik via de internetsite www.schoolbank.nl in
contact met een oud-klasgenote, die inmiddels in
Canada bleek te wonen. Dit was het begin van een
zoektocht, met als resultaat dat nu zes van de elf
taalkundekandidaten en twee leraren elkaar hier
weer ontmoeten. De oud-leerlingen hebben het
geheugen al wat opgefrist door per e-mail uitgewisselde informatie en foto’s, maar er valt natuurlijk
nog heel wat bij te praten.” Hij geeft aan het
jammer te vinden dat nog niet alle oud-leerlingen
konden worden bereikt en dat een volgende reünie
hopelijk een grotere omvang zal krijgen. “Als dat
samen zou kunnen met de comptabele afdeling, dan
zou dat natuurlijk prachtig zijn.” Voor informatie
kan contact met hem worden opgenomen via de
Schoolbank-site; hij is ook te vinden in het telefoonboek van Epe / Gelderland.

Het had weinig gescheeld of de
naoorlogse woningbouw in Overschie was achttien jaar geleden
tegen de vlakte gegaan. De in de
jaren vijftig gebouwde woonblokken waren niet meer van deze tijd
wat betreft warmte- en geluidsisolatie en waren ook niet aanbevelenswaardig om er een fatsoenlijke
wooncarrière te starten.

- Wethouder Hamit Karakus kreeg op de reünie een
van de eerste exemplaren van het boek overhandigd
door Dominique Störmann die in Overschie werkt al
locatiemanager van het Woningbedrijf Rotterdam.
Foto Ellie Schop -

De portiekwoningen waren gebouwd naar een
bouwsysteem dat de Rotterdamse architect F.H.
Welschen (1888-1962) had bedacht. Het bestond
uit een mix van gietbouw en elders geproduceerde constructieonderdelen. Dit waarborgde
een snelle bouw en snelheid was geboden om de
enorme woningnood, ontstaan door de Tweede
Wereldoorlog, het hoofd te bieden. Er werd meer
gelet op kwantiteit dan op kwaliteit.
Via een bijzonder samenwerkingsproject tussen
bewoners, politiek, architect, (deel)gemeente en
woningbouwcorporatie werd de vernieuwing van
Welschen 7, onder welke naam de hoogwaardige
renovatie van de 450 woningen internationale
vermaardheid verwierf, grondig aangepakt.
Welschen 7 werd daarmee als slooplocatie voor
de poort van de hel weggesleept. Het opknappen duurde zo’n zes jaar (1987-1993) en de
tevredenheid over de huizen en de bijzondere
woonomgeving is nog steeds groot.
Op een op 1 juni gehouden reünie voor zestig
betrokkenen kwam dat tot uiting met de presentatie van het fraaie, door auteur Herman
Moscoviter, samengestelde boek ‘Grootschalig
maar subtiel’ over deze gerenoveerde buurt. Het
telt 104 pagina’s met veel aansprekend fotowerk
van toen en nu. In de boekhandel is het (nog)
niet verkrijgbaar.
Wie interesse heeft kan zich via e-mail wenden
tot Jan Maas: maas.sociaal@hccnet.nl.

- Woningen van de Van Adrichemweg kort na de
oplevering in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Foto
‘Grootschalig maar subtiel’ -

- Verhuizen naar een tijdelijke woning was nodig om de
woningen van Welschen 7 te kunnen renoveren. Foto
‘Grootschalig maar subtiel’ -

Badhuizen
Gaarne wil ik als oud-Rotterdammer reageren op
de vraag van mevrouw A. Jäger over “badhuizen
in het verleden” in De Oud-Rotterdammer van 1
mei 2007.
Voor mijn geboorte (1920) woonden mijn ouders
op de Rechter Maasoever in de Oranjeboomstraat. De Linker Maasoever was om te wonen
nog weinig aantrekkelijk Dit veranderde toen de
woningbouwvereniging Patrimonium tijdens de
eerste wereldoorlog nabij het gehucht Hillesluis,
een woonwijk ging bouwen waarvan de straten
allen bloemennamen kregen; Pioenstraat, Balsemienstraat etc. De wijk kreeg de toepasselijke
naam Bloemhof. Het paradepaardje van de wijk

was een grote tuin. In het midden van de tuin was
een vijver met sproeiers. De huizen rond de tuin
hadden allen uitzicht op de tuin die de toepasselijk
naam “Patrimoniumhof” kreeg. Mijn ouders verhuisden ook naar Bloemhof en kregen zowaar een
woning in het Patrimoniumhof. De huizen hadden
nog geen douches, maar midden in de wijk, in de
Balsemienstraat, was een badhuis bedoeld voor
de bewoners van de wijk. En hoewel de kosten
van een douche in het badhuis, met gebruik van
een handdoek en een stukje zeep, ongeveer 10
centen bedroegen, maakten in de jaren twintig
weinig bewoners gebruik van het badhuis. Mijn
jongere broertje en ik gingen op vrijdagavond in

de keuken in een teil!.
Maar zeevarenden van vrachtschepen die regelmatig met hun schip afmeerden in de Maashaven
ontdekten ook al gauw het badhuis en maakten
daar dankbaar gebruik van. En de kinderen die
in Bloemhof woonden? Zij waren erg blij met
het badhuis. Zij stopten met spelen op straat en
keken hun ogen uit als zij Chinezen, Laskaren of
Surinamers door de straat zagen lopen die voor
een bad kwamen.
C. van Toor
Uranusstraat 290
2402 Alphen a/d Rijn

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

“In één dag
mooie tanden”
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Zonnig

e Voorjaarsaanbiedingen
bij Woninginrichting Verschoor
Nu alle soorten
laminaat

GRATIS GELEGD
Vraag naar de
voorwaarden
in de winkel

Wij hebben
nu ook een
nieuwe collectie
behang!
Industrieweg 19
Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890
fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl

fauteuils
bankstellen

Nu nieuwe collectie
houten vloeren

v.a.
€ 44,95 m2
inclusief ondervloer en leggen!

Tapijt Ambiant
Bellissimo van € 135,-

voor € 119,00
In 18 verschillende kleuren
en trapgeschikt,
400 cm breed

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Showroom open:
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 21.00 uur
10.00 - 17.00 uur

PLUSPUNTEN RELAX COMFORT:

GRATIS VERVOER!

- UITGEBREIDE COLLECTIE
- GRATIS BEZORGDIENST
- 5 JAAR COMFORT GARANTIE
- SNELLE & OUDERWETSE SERVICE
- RELAXCOMFORT MAATWERK

Geen vervoer? Geen probleem!
Wij halen U gratis op en wij
brengen u netjes weer thuis.
Bel gerust voor een afspraak:

0181 - 452 321

FATSOENLIJK ZITTEN

IJS!

LIJKE PR
N
E
O
S
T
A
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E
VOOR E

Zet-en drukfouten alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen en prijzen voorbehouden.

RelaxComfort biedt u optimaal zitcomfort. U rust beter uit in een RelaxComfort
fauteuil of bankstel dankzij de ergonomische vormgeving en de vele verstelmogelijkheden.
Uw RelaxComfort fauteuil kan eventueel op maat gemaakt worden, waardoor zitten geen
inspanning maar óntspanning wordt. Nooit eerder stond u zo uitgerust op uit uw fauteuil of
bankstel! RelaxComfort biedt tevens een grote keuze aan relaxfauteuils (eventueel met
Sta-Op functie) en bankstellen in leder en stof.
Stap gerust eens binnen en ervaar het comfort van een RelaxComfort fauteuil of bankstel!
in stof vanaf

€ 2950,-

in leer vanaf

€ 3790,-

in stof vanaf

€ 900,-

in leer vanaf

€ 1270,-

in stof vanaf

€ 1500,-

in leer vanaf

€ 1650,-

BEZOEK EEN VAN ONZE SHOWROOMS
MET MEER DAN 100 MODELLEN !
RelaxComfort Zuidland
Kerkweg 17
3214 VB Zuidland
tel: 0181 452 321

RelaxComfort Ridderkerk
Kievitsweg 124
2983 LG Ridderkerk
tel: 0180 480 870

Openingstijden:
Ma: 12 t/m 17.00 u
Di t/m Za: 10 tot 17 u

Openingstijden: Ma: gesloten
Di t/m Vr: 10 tot 17.30 u
(vr. tot 21 u) Za: 10 t/m 17 u

w w w. re l a xco m fo r t . n l
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Annie en Wout: vrijwilligerswerk houdt je jong
Annie de Kloe (64) en haar vriend-voor-het leven Wout van
den Berk (69) zeggen het wel eens gekscherend tegen elkaar: wanneer gaan we nou eens met pensioen?
“Meestal gebeurt dat na een drukke en vooral succesvolle
dag. Natuurlijk menen we er geen barst van”, lacht Annie.
Wout vult aan: “Ik zou me geen raad weten als ik geen vrijwilligerswerk meer mag doen.”
De twee werken al elf jaar als
promotors voor het regionale vogelasiel Karel Schot, gevestigd aan
het Afrikaanderplein in Rotterdam.
Zo”n vijftien keer per jaar vertegenwoordigt het duo met een stand het
asiel op jaarmarkten en andere grote
publieksevenementen. Daar delen ze
folders uit en verkopen allerlei zaken
die een link hebben met vogels. En
ook het door Rein Wolters geschreven en samengestelde 216 pagina’s
tellende boek ‘In zwanenvlucht’, dat

handelt over de historie van een halve
eeuw Vogelklas.
“Het is dankbaar werk, we nemen
complimenten in ontvangst en raken
nogal eens aan de praat, want bijna
iedereen heeft wel iets met de Vogelklas. Daarbij ben je héérlijk onder de
mensen. Ik moet er niet aan denken
thuis als een dood vogeltje achter de
geraniums te zitten”, benadrukt de
gepensioneerd timmerman.
De Vogelklas is niet zijn enige
vrijwillige arbeid. “Ik ben ook twee

Annie doet in vrijwilligersarbeid niet
onder voor Wout. “In Slingedael ben
ik voorzitter van de Cliëntenraad,
rolstoelbegeleidster bij uitstapjes met
het busje en ook help ik mensen die
dat zelf niet meer kunnen met eten.”
Voor iedereen en bovenal mensen
van 50+ heeft ze een boodschap, die
uit haar hart komt. “Als je uitgewerkt
bent, verstop je dan niet in huis. Ga
eruit en draai op proef eens een dagje
mee bij bijvoorbeeld de Vogelklas.
Dan opent zich een wereld. Daarbij
is het ook nog eens goed voor de
gezondheid en je blijft er jong door.”
- Voor de fraaie inrichting van hun stand ontvangen Annie de Kloe en Wout van den Berk vaak
complimenten. “We maken serieus werk van het promoten. Foto Ellie Schop -

dagen per week medewerker op kinderboerderij Oedevliet in Hoogvliet
en ik rij twee dagen als chauffeur

op het busje van het psychiatrisch
geriatrisch verpleeghuis Slingedael in
Pendrecht.”

De Vogelklas is bereikbaar
via 010-4857847.
www.vogelklas.nl of
info@vogelklas.nl

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

De Stoopweg
Herinneringen naar aanleiding van het voorpaginaverhaal “Schooieren langs de Stoopweg”
van 29 mei van Fred Wallast.
Stoopweg 1
Ik heb in de jaren ‘ 50 aan de Stoopweg gewoond en wel in het door de
schrijver genoemde huis waar de
Stoopweg een kleine slinger maakte. Dit was een dienstwoning van de
NS. Mijn periode van de Stoopweg
dateert van 1956 t/m 1969. Toen
moesten we weg voor de rondweg.
Zelf ben ik van 1950, dus we zijn,
denk ik, aardige leeftijdsgenoten.
Ik heb dezelfde ervaringen als Fred
Wallast. Het was daar echt een
eldorado. Bovendien werkte mijn
vader bij het spoor en ook daar
hebben wij velen uren op dit terrein
mogen doorbrengen. Hutten bouwen, kampvuurtjes, pannenkoeken
enz Ik heb de oom en tante van Fred
gekend. Ik woonde er immers vlak
bij. Sterker nog, mijn zus is later in
het huisje van zijn grootouders gaan
wonen. Toen was een deel van de
tuinderij inmiddels van Holsteyn,
die aan de Bergse linker Rottekade
woonde. Zelf kwam ik veel bij de
tuinderij van Van der Spek. Volgens
mij was de verhouding tussen oom
Faas en hem niet zo best, maar dat

weet ik niet zeker. Ook herinner ik
me nog goed dat Faas in zo’n mooie
Citroën, model snoek, reed.
Jan Krijne
Stoopweg 2
Ik heb met volle teugen genoten van
het verhaal over de Stoopweg. Als
kind etste ik in de vroege jaren ’60
vaak met mijn vader over de Stoopweg en vervolgens langs de veiling
via Boezembocht en Boezemlaan
terug door het Kralingse Bos over
de Prinses Beatrixlaan; de Bosdreef
bestond toen nog niet. Ik had al
vroeg een meer dan gemiddelde
belangstelling voor spoorwegen
en zowel op de Stoopweg als op
sommige plaatsen in het Kralingse
Bos had je een aardig uitzicht op
het emplacement Rotterdam Noord
Goederen waar het altijd druk was
met rangerende diesellocomotieven.
Het roemruchte smalle tunneltje was
inderdaad altijd spannend: komt er
een tegenligger aan of niet? Anno
2007 ligt dit tunneltje precies onder
de A 20; het maakt nu onderdeel uit
van een etspad dat uitkomt op de

- Het oude veilingterrein -

Bergse Linker Rottekade. Overigens
wordt de naam “muizengaatje” ook
vaak gebruikt voor de spoortunnel
in de Straatweg bij station Rotterdam Noord.
Terug naar de jaren ’60. Bijgaande
luchtfoto kreeg ik eind 1961 van
een tuinder aan de Hoofdweg in
Nieuwerkerk, waar ik ben opgegroeid. Na 45 jaar is de fraaie prent
helaas wat verkreukeld, maar het
blijft een pracht opname! Links onder is het tunneltje goed zichtbaar;
rechts de gebouwen van de veiling
met ervoor de vrachtauto’s van de
tuinders. Wie weet staat die Opel
Blitz van ome Faas er ook nog wel
tussen……..
Bovenaan de foto zien we de zuidelijkste sporen van het goederenemplacement. Verder naar het noorden
(buiten de foto) was nog een groot
aantal sporen en een rangeerheuvel.
Nadat eind jaren ’60 / begin’70 het
goederenvervoer ink gesaneerd
was, verloor het emplacement zijn
betekenis. De rangeerheuvel werd
afgebroken en er was nog een tijd
containervervoer op “de Noord”,
zoals de spoormannen het emplacement noemden. Anno 2007 is
het een opslagplaats voor allerlei
voertuigen t.b.v. spooronderhoud en
natuurlijk sinds mei 1998 de Stoom
Stichting Nederland. Zo is en blijft
“de Noord” een intrigerende plaats
voor de liefhebber van klassiek
spoorwegmaterieel…..
Hans de Vlaming
Stoopweg 3
Ook ik heb warme herinneringen
aan de Stoopweg. Langs de spoordijk ontstonden vaak behoorlijk
grote bermbranden, veroorzaakt

- Pad naar Stoopweg, rechts het winkeltje van Schiereck -

door de treinen, die moeilijk te
blussen waren. Ik zat in de jaren
vijftig samen met mijn vader en
broer bij de vrijwillige brandweer.
Bij bluseenheid 20, gestationeerd op
de Schuttersweg. Bij zo’n bermbrand moesten we al duwend met de
brandweerwagen naar de Stoopweg.
Hard hollend via de Linker Rottekade, de Crooswijksebocht en de
Veilingbrug. Zelfs heb ik dat een
keer samen met mijn vader moeten
doen. De een erachter en de ander
trok met een touw aan de voorkant.
We kwamen meer dood dan levend
aan en moesten toen nog gaan blussen. Het was zwaar, maar een leuke
tijd die ik niet had willen missen.
Chris Maliepaard
Vliesridderstraat 15b
3039 ZW Rotterdam
010-4665338
Stoopweg 4
Lopend met mijn vriendje en buurjongen, Andre Kindermans, liepen
wij vanuit de Insulindestraat, over
de Gordelweg richting Stoopweg.
Echter, in 1950 was er nog geen
brug in de Gordelweg over de Rotte
(zijtak van het Noorderkanaal) ter
hoogte van de Soetendaalsekade.
Deze brug is pas in 1956 aangelegd.
Wij moesten dus over de brug bij de
Bergweg, langs de poffertjeskraam
van Bongers. Deze brug lag toen
nog haaks over het Noorderkanaal,
dan met een scherpe bocht naar

rechts, en vervolgens over gladde
keitjes naar beneden onder de
spoorbaan door de Straatweg op.
Station Noord was toen nog niet
aangelegd.
Via de Straatweg en wat zijstraatjes
kwam je bij de hoge brug over de
Rotte. Vlak naast de manege was
een smal paadje en als je dat volgde,
kwam je op de Stoopweg.
Het piepkleine tunneltje, het zg.
muizengaatje van Fred Wallast is
mij heel bekend. Als je in dit tunneltje stond, keek je recht omhoog
tussen de bielzen en de rails naar de
lucht. Het was een sport om staand
op de schouders van je vriendje
met je hoofd tussen de bielzen
en de rails de trein in de verte te
zien aankomen. Als je dit lang
genoeg volhield en de machinist je
hoofd zag, dan hoorde je de trein
afremmen en was het zaak zo snel
mogelijk weg te komen.
Was je niet opgemerkt door de
machinist dan ging het erom het zo
lang mogelijk vol te houden tot de
trein over je hoofd raasde. Overigens, het echte “muizengaatje” was
en is nog steeds bij station Noord.
Het houten huis bij de slinger in de
Stoopweg was inderdaad van de
baanwachter van de NS.
Ach ja, de Stoopweg! Ook ik heb
er heel wat afgeschooierd!!!
Gerard Verkroost
Zevenkampsering 447
3068 HG Rotterdam
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The
Starfighters
Ergens in Oud-Mathenesse, tussen de huizenblokken in een gemeenschappelijke
tuin, trad op Koninginnedag 1961 een bandje op. Vijf jongens uit de buurt deden
hun uiterste best te klinken als Cliff Richard and the Shadows en andere sterren
uit die tijd. Dat lukte. De opmars van The Starghters was begonnen.
Zanger Joop Schell, sologitarist
Karel Klijnoot, slaggitarist Jan van
Beusekom, basgitarist Bep Jansen
en drummer Carl van Leeuwen
sloegen vervolgens druk aan het
repeteren. Een paar maanden later
stonden ze in mooie door de moeders
gemaakte glimmende jasjes in de
schijnwerpers in soos Marimba. The
Starghters kregen lef, want daarna
werd in Schiedam de kleine zaal van
zalencomplex Irene gehuurd om er
een concert te geven. Die gok pakte
goed uit. De kleine zaal bleek te
klein. Veel belangstellenden konden
er vanwege de grote toeloop niet in.
Geschraapt
Zanger Joop Schell, inmiddels dertig
jaar woonachtig in het Brabantse

Oosterhout (“maar ik blijf Rotterdammer in hart en nieren”), herinnert
zich die periode als de dag van
gisteren: “We hadden alles bijeen
geschraapt om een goede geluidsinstallatie aan te schaffen. Ik had
twaalfhonderd gulden van mijn vader
geleend om een zanginstallatie te
kunnen kopen. Dat betaalde je dan in
termijnen terug.”
Het lag voor de hand dat The
Starghters na de kleine zaal Irene
de grote zaal afhuurden. Tegen
betaling van 1,25 gulden stroomden
ook daar de liefhebbers toe. Schell:
“Het werden fantastische maandelijkse fanavonden en er kwamen
steeds meer fans bij. We hadden op
een gegeven moment een fanclub
met vijfhonderd leden, die ook een

maandblad kregen. The Starghters
speelden toen al uitsluitend beatmuziek, nummers van The Beatles, The
Rolling Stones en The Kinks. We
traden ook op in zalen in de regio:
Pijnacker, Hellevoetsluis en Delft”,
zegt Schell.
Plat
Wat de meeste fans niet weten is dat
The Starghters in hun beginperiode ook een keer op Duitse bodem
hebben gespeeld. Schell: “We gingen
op de brommer op vakantie naar
Duitsland. In een dorp kwamen we
terecht in een zaaltje waar een band
speelde. Maar die gasten konden er
geen reet van. Toen vroegen we of
wij iets mochten spelen. Dat mocht.
Binnen de kortste keren hadden we

- Mei 1964, The Starghters in concert. Links op het podium drummer
Carl van Leeuwen met daarnaast zanger Joop Schell, slaggitarist Jan
van Beusekom, sologitarist Karel Klijnoot en basgitarist Bep Janse -

zaal plat…”
Dienstplicht en studie zorgden ervoor
dat de band in 1965 werd opgeheven.
In zaal Irene werd een afscheidsconcert gehouden. Halverwege dat
concert nam volgens afspraak de
groep De Mega’s het stokje en tevens
de fanclub van The Starghters over.
Twee bandleden speelden daarna nog
in The Next: Bep Jansen en Jan van
Beusekom. Joop Schell trok na The
Starghters heel Europa door als geluidsman van Heart, de groep van de
Rotterdamse zangeres Patricia Paay.
Anno nu speelt hij nog wel eens de
sterren van de hemel in een gelegenheidsformatie in zijn woonplaats.

“Dat is een ouwe lullenband en we
spelen uitsluitend voor de gein”,
zegt hij. Over z’n Starghters-tijd
raakt hij niet uitgepraat. “Dat was
geweldig. Als ik daaraan terug denk,
gaat mijn hart open.”
Joop Schell zou het trouwens leuk
vinden weer iets te horen van zijn
beatcompanen Carl van Leeuwen en
Jan van Beusekom. “Want die heb ik
nooit meer gezien of gesproken”.
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

(Advertorial)

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 - Kvk nr. 24338212

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

4248

Geniet van de
Maas, Natuur & Blijdorp
Lekker genieten van de buitenlucht is goed voor uw gestel.
Als u echter merkt dat het wandelen te veel moeite gaat
kosten, dan is de scootmobiel voor u dé ideale oplossing.
Met de scootmobiel bent u niet afhankelijk van een ander, maar beslist u zelf over wanneer, waar en hoe laat u
ergens heen wilt. De mogelijkheden met een scootmobiel
van Roerade zijn dan ook onbegrensd. Wij kunnen u ook
van dienst zijn als u gebruik kunt maken van de WMO-regeling. Vraag de informatiefolder aan, of kom vrijblijvend
langs in onze winkel.
Pearl Buckplaats 33-35, Rotterdam, tel. 010 - 455 97 57
Mobiel op weg.................

De scootmobielspecialist van Rotterdam & Omstreken

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing

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

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

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

Nog dit jaar varen en rijden toeristen al
door de Maasstad
“Dames en heren, welkom aan boord van de busboot. We
vertrekken en rijden via de Coolsingel naar de Erasmusbrug
voor het oversteken van de Nieuwe Maas en de monding van
de Koningshaven. Daarna gaan we op het schiereiland Katendrecht het water in voor een rondvaart over de Nieuwe Maas.
Deze voert om het Noordereiland en eindigt bij de plek waar
we van rijden zijn overgegaan in varen. Vervolgens rijden we
via de Nieuwe Willemsbrug door het centrum terug naar de
Coolsingel. Kijk af en toe ook even naar de foto’s en andere
informatie op het beeldscherm op de achterkant van de stoel
van de passagier voor u.”
Onzin? Futuristische fantasie? Niks
daarvan! Nog dit jaar zal het volgens
Christoffel Wielders van rederij Tonissen uit Nijmegen dagelijkse realiteit
zijn. De 29-jarige manager en zijn
rederij zijn al tal van keren voor gek
verklaard. Maar wat na diep doordenken op touw werd gezet, blijkt telkens
een schot in de roos. Daar borduurt
de man achter de Pannenkoekenboot
(70.000 bezoekers per jaar trekt deze
varende huiskamer) en de China Boat
(iets minder bezoekers, maar ook
succesvol) in toeristische zin op voort.
Tussen neus en lippen vertelt Wielders
ook nog even dat het concept Pannenkoekenboot een succesvervolg heeft
gekregen in Nijmegen en Amsterdam,
waar zijn schepen ook varen.
Daarbij heeft hij bemoeienis met de
‘drijvende Portugees’, de voormalige
schipperskinderencrèche Zwarte
Zwaan van de Maashaven, die in

augustus in de Parkhaven de gastronomische tegenstrever wordt van de
‘drijvende Chinees’. “De verbouwing
is volop aan de gang en het wordt een
bijzonder culinair hoogstandje met 130
zitplaatsen”, verzekert Wielders.
- Christoffel Wielders bij de Pannenkoekenboot in de Parkhaven, een van de succesformules van de Nijmeegse rederij Tonissen in Rotterdam. Foto Ellie Schop -

Amfibie
Maar zijn bus(rondvaart)boot overtreft
toch alles. In zo’n ambievoertuig
kan nog nergens ter wereld worden
plaatsgenomen. Het rij-vaar-voertuig is in aanbouw op een plek die
Wielders geheim houdt. “Daar maak
ik alleen slapende honden mee wakker, maar ‘het ding’ is héél bijzonder.
Zo bijzonder dat de Rijksdienst voor
Wegverkeer en de Scheepvaartinspectie er bijzondere eisen aan stellen. Het
betreft immers geen busonderneming
en ook geen specieke rederij. Dat
geeft nogal problemen bij het vaststellen van expertise.”

Als voorbeeld geeft Wielders: “De ene
dienst wil dat een deur naar binnen
opendraait en de andere dat het juist
naar buiten moet. Het is allemaal onderdeel van zaken waar nooit iemand
over heeft nagedacht. Natuurlijk moet
het optimaal veilig zijn, want we
praten wel over vijftig passagiers aan
boord.”
Wielders is er van overtuigd dat ook
de laatste regeltjes op elkaar af te
stemmen zijn en dat wellicht al in het
laatste kwartaal proefvaarten mogelijk
zijn. Hoewel dat nog niet zeker is,
gaat de rit van vijf kwartier omstreeks

vijftien euro per persoon kosten.
Een ander probleem was een geschikte
oever vinden waar de busboot in en uit
het water kan varen/rijden. Wielders:
“Overal in Rotterdam is de kadehoogte
gemiddeld drie meter. Daar kunnen
we niks mee. Maar er is intussen
overeengekomen dat de gemeente bij
de 2e Katendrechtsehaven een hellingbaan maakt. Ongeveer waar straks
passagiersschip Rotterdam een vaste
ligplaats krijgt. Maar we willen er ook
een aan de andere kant van de Nieuwe
Maas en daarmee, als het ware, de
veerdienst van het ‘Heen en Weertje’

tussen Katendrecht en de Willemskade
herstellen.”
Onder de naam Splashtours gaat
de zusteronderneming opereren. In
feite heeft die niets te maken met de
Pannenkoekenboot. Overigens vaart
die alweer tien jaar en voor Wielders
is dat reden voor een bijzonder feest
omstreeks augustus, waar iedereen van
kan proteren.
Informatie over afvaarttijden of reserveren www.pannenkoekenboot.nl of
010-4367297.

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

Een weekje
naar de Hoek
Wie herinnert zich nog het vakantieoord van de coöperatie
Voorwaarts kruidenierswaren en bakkerijen en broodbezorgers in Hoek van Holland? Het is gesticht door de heer
Klopper, directeur van de winkels en bakkerijen.
Doordat mijn oom, Adriaan Oostlander, een kruidenierswinkel aan de
Noordmolenstraat 39 beheerde, waar

ik in 1922 boven geboren ben, en er
ook nog twee tantes in de bakkerij
werkten, konden wij in 1931 of 1932

een huisje voor een week huren in
de eerste week van september. Toen
had je nog de hele maand vakantie
en meestal gingen we gelijk de eerste
week naar de Hoek. Dat was voor die
tijd heel wat. Lekker naar de zee.
Het vakantieoord was een heel mooi
gebouw met beneden het restaurant en
boven de eetzaal met grote en kleine
tafels voor vier, zes of twaalf personen
en ook de keuken was boven. Het
middageten maakten we daar klaar,
want in de huisjes mocht niet gekookt
worden.
Het diner kostte voor volwassenen
een gulden per persoon en voor de

kinderen 60 cent. Je kreeg soep vooraf,
twee soorten groente, vlees, een toetje
of een ijsje en ook nog kofe. Ontbijt
en lunch gebruikten we in ons huisje.
Beneden was een grote woonkamer en
boven een slaapkamer met vijf of zes
bedden. Zelf hadden we nog enkele
harmonicabedden, waar we een canvas
loper op legden, met een paar kussens
en ouderwetse gestikte dekens. Daar
sliepen wij dan op.
Meestal was ik om een uur of zeven op
en ging dan naar het strand. Niemand
hoefde naar je om te kijken. Als ik
honger had, moest ik terug naar het
huisje of ik kocht bij Toon de Jager

een krentenbol. We brachten hele
dagen aan het strand door met de hele
familie, maar ik was ook vaak alleen
aan het strand te vinden.
Ik heb daar een erg leuke tijd gehad en
denk er met veel plezier aan terug nu
ik de mooie leeftijd van bijna 85 heb
bereikt. Ik vraag mij af of er nog meer
mensen zijn die zulke jne tijden in de
Hoek hebben gehad.
Mevr Kipping-Oostlander
Buddenkamp 7
3085 SE Rotterdam
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www.deoudrotterdammer.nl
Virtuele boek/cd-winkel voor Oud Rotterdammers
BESTELBON
❏ CoxColumns
❏ Bruggen in Oud Rotterdam
❏ Mijn Looppad
❏ Onder de Trap
❏ Rob, Babyboomer
❏ Rotterdamse Stegen
❏ Mijn Vader die in de hemel is
❏ Waltzing the waves
❏ Schot voor de boeg
❏ Dwarsliggers
❏ Witte de With, so cool
❏ Waltzing the waves

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

‘Ik mis je’: Rotterdamse
cd van Henk & Jan

❏ Opgegaan in Lucht
(Herinneringen aan jazz in Rotterdam)

❏ Obers per uur

21,50
14,95

Rotterdam met een knipoog
❏ Deel 1

14,95
14,95
14,95

❏ Deel 2
❏ Deel 3

Henk Numeijer en Jan Dorpmans hebben met hun recente cd ‘Ik
mis je’ een mooi brokje Rotterdam aan de muzikale notenboom
gehangen. De 81-jarige rasmusicus Kees Korbijn tekende voor
de productie van de zes nummers. Capellenaar Henk Numeijer
(70 jaar alweer) bevestigt met het uitbrengen van de cd dat zijn
comeback geen verkeerde keuze is geweest. Na een aantal jaren van niets doen, vormt hij nu met musicus Jan van Dorp het
duo Double Dutch, dat meer en meer aan de weg timmert. Vorig
jaar brachten ze al de maxi-single ‘Het Rotterdam gevoel’ uit.

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

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

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Email

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

Henk Numeijer begon ooit in het tvprogramma Nieuwe Oogst en spoedig
daarna maakte hij in 1970 met Jaap
Valkhoff zijn eerste voetbalsingle ‘We
hebben de Cup’, bij het winnen van de
Europa Cup door Feyenoord.

Daarna maakte hij vele singles en zong
op diverse verzamelelpees met onder
anderen Joke Bruijs en Gerard Cox en
vele andere artiesten. Henk Numeijer
won het Havenliedjesfestival met ‘Dat
ben jij Rotterdam’. Hij maakte een

geheel eigen CD getiteld: ‘Als
in ’n droom’ met twaalf songs uit de
jaren zeventig.
Accordeonist Jan Dorpmans begeleidt
Henk Numeijer. Hij komt uit een muzikaal nest, want zijn beide grootvaders
waren beroepsaccordeonisten, zodat
het accordeonspel hem met de paplepel
werd ingegoten. Jan en Henk vormen
sinds een klein jaar een duo en spelen
wekelijks hun gezellige repertoire van
vooral nostalgische nummers van Jaap
Valkhoff en evergreens uit de zestig en
zeventig van de vorige eeuw.
De cd is te koop via 010-4514787 of
0624-511368 (ook voor boekingen).

MDDU 0LFKLHOGH5X\WHU 
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ZE ZIJN ER WEER

HOLLANDSE NIEUWE
VERS VAN HET MES

Per stuk

4 stuks

7 stuks

1,75

6,50

10,00
Hesseplaats 11b
3069 EA Rotterdam
Telefoon 010 - 286 75 20
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Fast Ferry ideale start
voor leuke uitstapjes
Een leuke tocht op de fiets maken?
Nu eens een andere route afleggen?
Gezellig dwalen door het oude centrum van Dordrecht en daar de markt
bezoeken? Een dag doorbrengen in
de Hollandse Biesbosch en sterrenwacht Mercurius bezoeken?
Voor wie redelijk ter been is, biedt
de Fast Ferry een breed scala aan
mogelijkheden. Ook voor rolstoelers en mensen met een rollator. De
steigers en de supersnelle schepen
van de Fast Ferry en de Waterbus in
Dordrecht zijn rol(stoel)vriendelijk.
Rolstoel, rollator, fiets en ook de
bromscooter mogen mee aan boord
en daar hoef je niet eens voor te betalen! Er kunnen 130 passagiers aan
boord.
Nieuwsgierig geworden? Stap dan aan boord en
ga er jn op uit. Doe dat bijvoorbeeld op vrijdag.
Neem bij het Willemsplein (eindpunt tramlijn 7)
om half negen de Fast Ferry, die er op werkdagen
elk half en héél uur vertrekt. Dat kan de Piet Hein
zijn, één van de negen schepen van de veerdienst.
In 51 minuten vaart de catamaran de 23 kilometer
naar de Merwekade in Dordrecht. Onderweg is het
alsof andere schepen stil liggen, zó snel gaat het
onder de Erasmus-, Willems-, Van Brienenoorden Noordbrug bij Alblasserdam door. En over de
metrotunnel, Willemsspoortunnel en Noordtunnel
heen. Natuurlijk ook langs schitterende oeverwoningen, smerige fabrieken en diverse scheepswerven. Wie zijn ogen goed gebruikt, ziet watervogels
als zwanen, nijlganzen, eenden en reigers scharrelen in de rietkragen bij Alblasserdam. Elke seconde
biedt een ander, vaak mooi, panorama. Alleen al
daarom is het varen een genot. Onderweg doet de
veerdienst de steigers aan van Krimpen aan den
IJssel, Ridderkerk, Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Papendrecht. Ook een van die gemeenten
kan als vertrekpunt dienen voor een ets-, wandelof bromscooterroute.
Weekmarkt
Wie echter naar Dordrecht doorvaart, kan daar
op vrijdag en zaterdag naar de weekmarkt op het
Statenplein op ongeveer twaalf minuten lopen van
de steiger aan de Merwekade. Het wandelen langs
de vele monumentale panden geeft een bijzonder
gevoel en ook het besef dat Dordrecht inderdaad
de oudste stad van Holland is. Het museum van
Dordrecht is eveneens een bezoek meer dan waard
en dat geldt ook voor de Voorstraat met zijn vele
winkels. Prettige bijkomstigheid is dat het oude
centrum een voetgangersgebied is. Het is afgesloten met zogeheten pollers, dikke afsluitpalen die
hydraulisch uit de grond komen. De terugwandeling via de binnenhavens van Dordrecht, waardoor
trouwens ook een rondvaart gemaakt kan worden,
is een mooie. Vooraf aan de thuisvaart is neerstrijken aan het Groothoofd op het terras van het
gelijknamige café-restaurant een aanrader. Het
biedt, zeker bij mooi weer, een perfect panorama
op drukke scheepvaart op de waterdriesprong Oude
Maas, Noord en Beneden Merwede.
De Merwekade is het knooppunt van Fast Ferry en
Waterbussen. De snelle schepen verbinden Dordrecht met andere gemeenten in de omgeving.
Extra is de toeristische vaarroute tussen Dordrecht
en Gorinchem (alleen op zaterdag en zondag) van
21 juli tot 2 september en ook op 29 september als
in de Waalstad een botenbeurs plaatsvindt.
Een dagretour Rotterdam-Dordrecht kost 6,75 euro.
Voor informatie: www.waterbus.nl of klantenservice Connexxion 0900-2666399.

- Het gebouw van clubhuis
De Arend en de Zeemeeuw op
het Eiland van Brienenoord heeft
velen onderdak en vertier geboden.
Foto collectie J. van der Schoor -

Padvinderij opende
een interessante wereld
Dat Rotterdam groter was dan mijn woonstraatje in Hillesluis, was me als
kind al snel duidelijk. Naar alle windrichtingen zwermde ik uit, ook met
de padvinders van de St.-Franciscusgroep naar het toen nog ongerepte
Eiland van Brienenoord.
De enige gebruikers van het sigaarvormige
eiland van 23 hectare tussen het Zuiddiepje
en de Nieuwe Maas waren een halve eeuw
terug de in 1943 opgerichte Volkstuinvereniging Van Brienenoord, clubhuis De
Arend en de Zeemeeuw, dat er een gebouw
had staan, en de politie die er honden
trainde. Van het boren naar aardolie of het
bouwen van tunneldelen in een bouwdok
op het eiland was toen nog geen sprake.
De enige verbinding over het Zuiddiepje
was een veerpont tussen de noordoever van
de Kreeksehaven en de zuidoever van het
eiland.
De maandelijkse groepszondag van de
padvinderij begon met het bijwonen van de
Heilige Mis in de St.-Franciscuskerk aan
de Paul Krugerstraat. Bep van Hulst was
onze akela en politieman Theo Arntz uit de
Joubertstraat de hopman. Bep was een oudere zus van klasgenoot Frans, die woonde
in de Klosstraat. Onze eerste bestemming
na de kerk was de clubzolder van de St.Louis broederschool aan de Putselaan voor
boterhammen en dampende thee. Hoe de
clubleiding het voor elkaar kreeg, weet ik
nog steeds niet, maar de sneetjes waren
altijd vers en rijkelijk belegd met worst en
kaas.
Thuis hadden we het arm en al een stuk
of zeven hongerige monden rond de tafel.
Meestal stokte na twee boterhammen het
strooien van De Ruyter’s hagelslag of

- Het trekveerpontje was de enige verbinding over het Zuiddiepje tussen het vasteland van IJsselmonde en het eiland.
Naderhand is aan het Hoendiep een (ophaal)brug gebouwd.
Foto collectie Rein Wolters -

het smeren van Rinse appelstroop. Méér
boterhammen eten mocht, maar wel zónder
beleg.
‘Baas’
Op dinsdagavond ging ik met plezier naar
de padvinderij, waar ik was opgeklommen tot welpengids van het grijze nest.
Twee gele strepen rond mijn linkerarm
maakten de ‘belangrijkheid’ van die functie
visueel voor iedereen die iets afwist van de
regelgeving in scoutingland. Ik was ‘baas’
over zeven jongens en had een assistent.
De mouw van zijn groene trui had één gele
streep.
Overigens gold dat ‘baas’ alleen als we
ons ofcieel presenteerden of als we over
straat liepen. Als gids stak ik het eerst over,
waarna de anderen volgden met de helper

- De Putselaan in de jaren vijftig met in het midden de St.-Louis broederschool. Onder het hoge puntdak was de scouting
zolder van de St.-Franciscusgroep. Foto collectie J. van der Schoor -

als oplettende laatste. Bij kerkbezoek
schoof ik als laatste in de bank en zag
erop toe dat de andere leden van het nest
zich gepast bleven gedragen. ‘Baas’ heb
ik me nimmer gevoeld en me als zodanig
zeker niet geproleerd. Een boventoon
voeren is nooit een karaktertrek van mij
geweest. Het met elkaar spelen, nieuwe
dingen beleven, een verre horizon verkennen, dát vond ik belangrijker.
Avontuur
De rest van de groepszondag betekende
avontuur, het trekken van een nieuwe
horizon. Als padvinder maakte ik op deze
wijze kennis met het Eiland van Brienenoord. De dichte bosschages en op een
oerwoud lijkende omgeving bezorgden
me visioenen van een zich door de bomen
slingerende Tarzan. En ook van boeven
die achter elke struik een overval op ons
aan het beramen waren.
De padvinderij verrijkte niet alleen mijn
horizon, maar ook mijn geestelijke bagage
door de uitstapjes naar alle windrichtingen. In groepsverband bezochten we
musea, Diergaarde Blijdorp, het Plaswijckpark, het Kralingse Bos en ook
natuurgebieden als De Beer, Binnenmaas
en Brielse Meer. Leergierig zoog ik alles
in me op.
Heitje voor een karweitje
Vaak struinden we als padvindersgroep
door de buurt, zeker in de periode rond
Pasen als het tijd was voor de actie ‘Een
heitje (kwartje) voor een karweitje’. Al
een paar jaar bereikte ik goed resultaat bij
bewoners van de portiekwoningen aan de
noordkant van de Lange Hilleweg tussen
de Jasmijn- en Ridderspoorstraat. Doorgaans hoefde ik niet veel te doen voordat
ik als bewijs ‘voor bewezen diensten’ een
zegeltje op de deurpost mocht plakken en
het kwartje in mijn knuist koesterde.
Inderdaad, het waren jne mensen. Ze
kregen me met enige regelmaat ook aan
de deur voor het ophalen van oude kranten
voor de missie in Afrika. Daar gaf ik graag
steun aan. Je zou er door in de hemel
komen, hield de kapelaan ons voor tijdens
de godsdienstles, en daar geloofde ik heilig
in. Jaja!
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HOORPROBLEMEN?
Laat u adviseren bij De Hoorstudio’s
De Hoorstudio’s bieden u een
breed assortiment aan
moderne hoortoestellen en
andere geavanceerde
hulpmiddelen waarmee uw
gehoor spectaculair kan
worden verbeterd.

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

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

En als uw persoonlijke omstandigheden dat vereisen,

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

bezoeken wij u thuis.

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

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

Maak vrijblijvend

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

een afspraak voor

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

een gratis hoortest.

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

troy! 3.8498

Voor meer informatie www.monuta.nl

…verbetert de kwaliteit van leven

www.dehoorstudios.nl
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In het Spionnetje
Steeds meer gaat dit Spionnetje op een dagboek lijken. Maar tussen de regels en verschillende onderwerpen door, is er nog wel een kritische, emotionele of levensbeschouwelijke opmerking te lezen.
Laten we als rasechte Hollanders maar eens met het weer beginnen: het was de afgelopen weken
niet slecht te noemen. Als het regende, regende het ook. Maar de temperaturen zaten meer boven de
20 graden Celsius dan eronder. Moeten we wel zo blij zijn met die hoge temperaturen, waarbij in de
winter begrippen als Elfstedentocht tot de sprookjes gaan behoren?

door Aad van der Struijs
In die periode van aantrekkelijke
temperaturen ben ik met vriendin
(u weet wel: de vrouw van mijn
beste vriend) en haar jongste zoon
Bernhard (12 jaar) naar het Duitse
Moezelgebied afgezakt. De plaats
waar ik drie nachten wilde slapen,
had ik in een artikel in deze krant
gevonden: Haus am Kurpark in
Traben-Trarbach.
De waarschuwing, dat dit Haus niet
optimaal geschikt is voor ‘slecht ter
been zijnden’ had ik gelezen. Bij
telefonische boeking had de gastheer
mij verzekerd, dat de trappen bijzonder goed toegankelijk waren in het
Gasthaus. Helaas moest ik ter plekke
constateren, dat dit niet het geval is!
Er zijn zelfs geen steunpunten en/of
leuningen bij het betreden van het
pand. Voor validen is er niets aan
de hand, voor ‘gehandicapten’ is dit
Gasthaus geen aanrader.
Ook is men bij het Haus am Kurpark
niet zo ingesteld op gasten tot zo’n
14 jaar. Kinderen worden geacht
mee te eten met de ‘grote mensenpot’; een kind op vakantie kijkt uit
naar patat, appelmoes en een kroket
(of dergelijk eten).
’t Is een kleine wereld
Tijdens het diner op de eerste
verblijfsdag in Traben Trarbach
ontmoette ik de in Maassluis
woonachtige Rotterdammers Miep
(80 jaar) en haar man John (85)
Hanswijk. Pratend over ’t één en ’t
ander, hoorde ik dat ik, met name bij
Miep, met echte De Oud Rotterdammer-lezers te maken had. Speciaal
de stukjes van Rein Wolters en ‘die
Spionneur’ hadden de belangstelling én waardering van Miep. Toen
mijn vrouwelijke reisgenoot zei, dat
Spionneur met haar in gesprek was,
bleef Miep hoogstens vijf seconden
stil. Toen klonk het “Hoe is het nu
met je voet”?
Haar man John (of moet je tegenwoordig ‘haar echtgenoot’ schrijven?) vertelde, dat hij tot 1948 in
de Schans 7a had gewoond. De
grootouders van mijn eerste vrouw,
Corry Saarberg, hebben altijd op de
begane grond in de Schans 7b gewoond. Logisch, dat ik vroeg: “Heb

je de familie Mosterd en hun dochter
Nel gekend”?
Het antwoord van John bewees weer
twee dingen:
1. Het geheugen van iemand is beter
dan een harde computerschijf;
2. De wereld is heel klein.
John wist me te vertellen, dat Nel
(mijn 1e schoonmoeder) met ene
Gerrit Saarberg was getrouwd en in
1948 minstens drie kinderen had:
twee dochters en een zoon. Gerrit
Saarberg was dol op motorrijden.
Tijdens de oorlog had hij de motor
verborgen ‘ergens’ in het huis van
zijn schoonouders. Dit verhaal had ik
ook wel eens van m’n schoonvader
gehoord, waarbij hij een nauwkeuriger locatie had gegeven. Toen ik John
zei, dat de motor in de ‘luchtkoker’
de oorlog had overleefd, reageerde
John met een nuchter: “Ja, jij moet
z’n schoonzoon wel zijn geweest.”
Ik kon na drie dagen niet vertrekken, zonder een foto van Miep, John
en mezelf te hebben laten maken.
Vooruit dan maar: bij deze!
Wie weet waar?
Dit is geen extra uitgave van de
raadfoto-rubriek die deze krant kent.
Neen, dit is mijn vraag om hulp, want
ik zit met de handen in het haar.
Arnold Tak uit Waddinxveen wierp
een aantal foto’s bij me naar binnen,
met daarbij de vraag “Weet jij waar
dat is of was”? Het antwoord was
kort, maar krachtig:”Neen, ik heb
geen idee.”
Maar wat ik niet weet, zal bij andere
De Oud Rotterdam-lezers wellicht
een lampje doen branden. Vandaar
dat er buiten eerder genoemde foto
nog twee foto’s op deze pagina staan.
Als u denkt te weten waar en wanneer deze foto’s gemaakt zijn, hoor ik
dat graag van u.
O ja, op de foto van het groepje
mensen (personeelsleden?) staat op
de originele foto duidelijk te lezen,
dat rijwielen van niet-klanten door de
politie verwijderd zullen worden. Op
de andere foto is een hoekwinkelpand
te zien, met twee markiezen. Op de
ene markies staat A. Dijkgraaf, op de
andere Delicatessen.

- Dijkgraaf Delicatesse -

- Aad (m.) in gesprek met Miep en John Hanswijk -

Afscheid
Twee weken geleden schreef ik over
het afscheid dat vaste bezoekers aan
mijn website (http://dit.is/rotjeknor)
hadden moeten nemen van een
andere RiB-bezoeker.
Maar ook onder de duizenden Oud
Rotterdammer-lezeressen en lezers
heb ik ‘vriendinnen en vrienden’.
Een week geleden kreeg ik van
één van deze trouwe lezeressen
(mevrouw Sacré uit Kralingen) een
e-mailtje, waar ik niet meer weet
op te reageren. Dit mailtje was op
haar aanwijzingen door haar dochter
Mieke getikt. Leest u even mee?
“Gisteren ontving ik De Oud-Rotterdammer waarop ik geabonneerd ben.
Met heel veel interesse gelezen, maar
ik moet toch even reageren op het
stukje van Gerard Cox. Hij heeft het
bombardement van Rotterdam niet
zelf beleefd als twee maanden oude
baby. Maar ik was er wel bij. Na
het bombardement ben ik, als Rode
Kruis-helpster naar de Coolsingel
gegaan en heb de patiënten uit het
ziekenhuis helpen overbrengen naar
andere locaties in de stad. Er waren
toen heel wat meer ziekenhuizen dan

tegenwoordig!
De volgende dag heb ik helpen
blussen in de Sionstraat, waar mijn
schoonouders woonden, met een
blusauto die in een soort huisje stond
op de Oudedijk tegenover de Jericholaan. We moesten een stang op en
neer bewegen om te pompen. Het is
gelukt de brand daar te stoppen.
Er zullen niet veel mensen meer zijn
die dit kunnen vertellen. Ik ben namelijk 91 jaar en woon sinds enkele
weken in het hospice in Zierikzee
omdat ik ongeneeslijk ziek ben en
hier mijn laatste dagen doorbreng,
gelukkig zonder pijn. Ik word heel
goed verzorgd, ben niet alleen en ze
doen alles voor me om het leven zo
prettig mogelijk te maken; de dokters, de verpleegkundigen en vooral
de vrijwilligers. Vorige week heeft
het Shantykoor Neptunus uit Oosterland hier in huis nog een concert voor
me gegeven. Het was fantastisch en
het heeft de krant gehaald. Ik heb
gevaren op een kustvaarder van 500
ton, ten behoeve van de kinderen van
de kapitein. Dat was voor de oorlog.
Van 1955 tot 1980 was ik onderwijzeres op de Bieenkorfschool aan de

- Wie herkent dit! -

Wollefoppenstraat. Hoeveel van de
nu ongeveer 65-jarigen zullen dat
nog weten?
Wie kent nog het lied: ‘k Heb u lief
mijn Rotterdam met uw drukte en
gewoel..... Op Koninginnedag zongen we onder leiding van mevrouw
Grimberg-Huizer op de Coolsingel
voor het stadhuis de bekende liederen in een vredig Rotterdam.
Ook heb ik in ‘Ons Huis’ vertoefd in
die tijd.
Maar dit is mijn laatste stukje, mijn
krachten nemen af en na het overlijden van mijn man, nu 14 maanden
geleden, en na een zeer gelukkig en
avontuurlijk leven van 63 jaar huwelijk komt er voor mij ook een einde
aan. Ik ben er klaar voor.
Ik wens Rotterdam en de Rotterdammers veel geluk toe en laat De OudRotterdammer nog lang verschijnen.”
Ik ben een grote vent, maar bij dit
mailtje moest ik toch een inke brok
in m’n keel wegslikken.
Spionneur
Spionnetje”xs4all.nl
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Oproepjes

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.

Boelaars
In een artikel over de Joubertstraat
las ik de naam Boelaars. Ik woonde
van 1966 tot 1970 in die straat en
heb ooit van de familie Boelaars
twee fotootjes van hun dochter
gekregen om na te tekenen. Ze zijn
daarna nooit meer terug gegeven
aan de familie (wat natuurlijk wel
had gemoeten). Misschien herkent
iemand de foto, zodat de eigenaar ze
terug kan krijgen.
E.A. Lageweg-v.d. Feen
Den Hoek 19
3209 AC Hekelingen
0181-335296

Emmie de Boer van der Jagt
e-sdeboer@planet.nl
071 – 3412449
-----------------------------------------------------------Gezocht
Mijn naam is Jeannet den Hartog, geboren Van der
Straat. Mijn ouders zijn Willem van der Straat en
Josephine Sumakud. Graag zou ik in contact komen
met familie van vaders zijde. Mijn grootouders
hebben van 1950 tot en met 1970 in Delfshaven (de
Schans, later van Deylstraat) gewoond. Zij heetten
Cornelis van der Straat en
Elisabeth van der Straat-Scheepers. De zusters
van mijn oma waren Catharina (Katrien), Lot, Jo en
Lena. De laatste drie hebben eveneens in Delfshaven
gewoond. Reacties zie ik graag tegemoet via Postbus 35065, 3005 DB Rotterdam of via e-mailadres
jldenhartog@live.nl
-----------------------------------------------------------Vermeulen
Ik ben van 1946 tot 1950 in Indonesië geweest,
waar ik veel optrok met Fred en Jos Vermeulen. Na
terugkeer woonde ik op de Schieweg en de broers
Vermeulen in de Insulindestraat. We zijn elkaar in
de loop der jaren uit het oog verloren, maar ik zou
het erg leuk vinden weer eens iets van beide heren
te horen.
D.E. Pols
v. Duivenvoordelaan 540
2241 TH Wassenaar
070-5176415
-----------------------------------------------------------Piet Vink
Wie kan mij informatie verstrekken over mijn
oud-collega, Piet Vink? Hij woonde in de Justus van
Effenstraat en is in 1952 naar Zuid-Afrika vertokken.
Dick de Jong
Mombassaplaats 230
3067 GZ Rotterdam
010-4203326
-----------------------------------------------------------Wim de Vrijer
Ik zoek Wim de Vrijer en/of zijn familie. Hij woonde
vroeger aan de Stadhoudersweg 84c. Ik woonde op
84b. Zij gingen goed om met tante Wiekart en Bert.
Hopelijk heeft iemand foto’s of weten ze nog iets
van de familie.
Astrid Schram-Wiekart
P.C. Hooftlaan 40
3141 AG Maassluis

Hofste
Bij het bekijken van wat oude foto’s, kwam ik
bijgaande foto tegen. De jongeman op de foto
woonde eind 1940, begin ’50 met zijn familie op de
Ogiersingel in Rotterdam-Zuid. Zijn naam is Hofste.
Graag zou ik willen weten hoe het met de familie is
gegaan.
Jannie Brouwer-Krijtenberg
0180-614857

-----------------------------------------------------------Hennie Knops
Ik zoek Hennie Knops (meisjesnaam), die van
1946 of 1947 in de Pretorialaan 44 in Rotterdam
woonde. Haar broer werkte destijds als timmerman
bij een bedrijf dat bij ons in Zuidwolde in Drente het
notarishuis verbouwde. Toen kwam de vraag of er
een gezin, met een meisje van ongeveer dezelfde
leeftijd met een beginnende middelbare opleiding,
bereid was Hennie een tijdje op te nemen.
Mijn ouders hebben gereageerd en Hennie een
aantal weken in huis genomen. Zoals zo vaak, beloof
je elkaar te schrijven om het contact te behouden.
Zoals zo vaak is dat na verloop van tijd verwaterd. Ik
zou graag nog eens wat van haar horen. Ik word dit
jaar 75 en er komen heel wat herinneringen boven,
zo ook Hennie.
Lammie Soer-Hoekman
Raadhuisstraat 7
7921 GE Zuidwolde Dr.
0528 321848
P.S. Hennie had een vriendinnetje in Rotterdam ze
heet Josien
Het krantje met de oproepjes heb ik gekregen van
een toerist uit Rotterdam die hun vakantie doorbrachten in de omgeving van Zuidwolde
----------------------------------------------------------Marietje Wesdorp
Ik ben al heel lang op zoek naar mijn vriendin
Marietje Wesdorp. Wij woonden op Oude Tonge en
waren altijd samen. Wat een verdriet toen wij gingen
verhuizen. Als afscheid kreeg ik poezieplaatjes en
die heb ik nog steeds.
Marietje, als je dit leest, reageer!
Coby Stoop
Ijsselstraat 4
8266 GE Kampen
Andre de Jong
Ik zoek Andre de Jong. In de jaren ’50 werkte hij bij
Hein Kruidenier, fruitexport in de Zuidhoek. Als hij
nog leeft, zal hij circa 80 jaar zijn. Dan graag een
telefoontje naar Loes Jansens, 010-4281784.
-----------------------------------------------------------W. Smits en zonen
Wie heeft er nog foto’s van de verhuiswagens van
W. Smits en zonen uit het Zwaanshals? Dat was
van mijn opa, mijn vader en mijn broers. Ik heb er
niets van, waarschijnlijk doordat mijn ouders gingen
scheiden toen ik een jaar of drie was.
Het zou leuk zijn als ik nog een reactie kreeg.
J.R.E.W. Bijl-Smits
Ring 418
3343 NH H.I. Ambacht

Colofon

Herhaalde oproep reünie
Julianaschool
Wij zoeken nog steeds de volgende personen:
Ton van der Klis, Hans Bakker, Peter Mulder, Bas
Hofland, Harry Roggeveen, Nico Poelijoe en Joke
de Groot.
Wie oh wie kent één van deze personen en wil ons
verder helpen?
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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
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TANTE POST(BUS)
Geachte redactie,
Circa 25 jongens, waaronder ik,
waren de eerste leerlingen van de
‘Ambachtschool voor de Scheepsbouw’ in de Oranjeboomstraat. Die
school werd geopend halverwege
1943 op verzoek van de werven
in Rotterdam. De school zelf was
de teken- en theorieruimte met de
leerkrachten directeur Klapwijk, tekenleraar Rijnsdorp en meester Bakker. De gymnastiekzaal iets verderop
werd praktijkruimte. We hadden een
werkbank, bankschroef, een stuk ijzer
en wat gereedschap. Geen machines.
Achter de gymnastiekzaal was een
zandbak tussen de huizen. De bedoeling was daar een miniatuurhelling te
bouwen. Daar is nooit iets van terecht
gekomen voor zover ik weet. Aan die
opleiding was ook een avondschool
verbonden. Wel, die school werd na
een jaar gesloten. Het gevecht om te
overleven begon. De hongerwinter
was in aantocht. Ik heb deze opleiding nooit afgemaakt, maar nog wel
twee winters de avondschool gevolgd
als Bemetel leerling, werkzaam bij
Boele. Bij deze werf ben ik weggelopen voordat mijn driejaarscontract
was afgelopen. Ik wilde geen schepen
bouwen, maar erop varen. Aldus
geschiedde. Hoop u van dienst te zijn
geweest met dit stukje geschiedenis.
Jan Goedhart
Glasblazer 17, Hellevoetsluis
-------------------------------------------Joodse kinderen
De heer Stapelkamp vroeg naar
herinneringen aan joodse kinderen in
Hillegersberg. Ik heb verschillende
joodse kinderen gekend op de lagere
school in de Adr. v.d. Mathenesserlaan (na ’41 Van der Doeslaan).
Bij het uitbreken van de oorlog zat
ik in de klas bij Bertie Hertz en Eddy
Vigeveno. Zij woonden destijds op de

Hoyledesingel en zijn later verhuisd
naar het villapark bij het Muizengaatje. Later werd hun huis gevorderd en
hoorde ik dat ze naar de Gordelweg
verhuisd waren.
Eddy Vigeveno was een aardige
jongen met donker krullend haar
en er was ook nog een joods meisje
(Oltman of Heijman). Ze was blond
en vrij lang. Ik was verbaasd toen ik
haar met een ster zag.
In de Willem Nagellaan woonde een
joodse familie (Benjamin?) waarvan
een dochter bij mijn oudste broer in
de klas zat en bij mijn jongste broer
zat een meisje van Hermans? in de
klas. Zij woonde in de Berglustlaan.
Haar hele familie is opgepakt, maar
zij werd opgevangen en verborgen
door de familie Hollaar.
Op de Straatweg/hoek Prins Bernhardkade woonde de familie Van
Kleef die ook plotseling verdwenen
waren.
N.J. Zwartendijk-Varekamp
Zwaluwplein 19
2661 BT Bergschenhoek
-------------------------------------------Hengelen naar de ratten
Wij woonden van 1942 tot 1957
aan de Molenwaterweg op nummer
20, dichtbij het vulkaniseerbedrijf
van Verhagen. ‘s Zondags keken we
achter uit het raam, want de familie
Lucas, die boven dit bedrijf woonde,
probeerde dan met een hengel ratten
te vangen, want die waren er nogal
wat.
Tegenover ons was een open plek
(gebombardeerd in de oorlog) die
werd gebruikt door een handelaar in
oud ijzer. Wij noemden hem Buikie.
Onder ons zat een kapper, een paar
huizen verder Poppelaar en op de ene
hoek zat een bakkertje en op de andere een kruidenierszaak Snel. Daar
tegenover melkboer Lansbergen, met

onder anderen een tweeling, waarmee
ik op school zat in de Aert ven Nesstraat, het Lucia.
Op de hoek van de Proveniersingel
een slager, daarnaast een antiekzaakje. In de Provenierstraat zat ook
nog een schoenmaker en verderop de
vioolbouwer. Op de singel nog een
drogist, waar we ons gingen wegen.
Aan de andere kant van het bruggetje,
voor de kerk, de apotheek en een
slagerij.
Voorbij de Haarlemmerstraat was
een sigarenwinkel. Schuin erboven
woonde een vriendinnetje en soms
mocht ik wel eens met haar in die
winkel, ik denk dat de zaak van haar
tante was.
De Haarlemmerstraat is een verhaal
apart. Daar moesten we bij de waterstoker heet water halen voor de was.
Het was altijd strijd om zonder viezigheid in je emmer thuis te komen,
want er liepen altijd wel kwajongens
die wat probeerden.
C.M van Rijst, Slingehof 30
2987 CW Ridderkerk
-------------------------------------------C-10
Het schrijven van Spionneur over de
C-10 en de agenten die met deze auto
mochten rijden, deed mij veel vreugd.
Ik was (na oud-collega H. Prins) een
van de eersten die met deze auto reed
en had, zoals zoveel politiemensen
destijds, een dienstrijbewijs met
aantekening ‘ Slipcursus’. Ik heb er
vanaf 1963 tot het einde met veel
trots op gereden en dienst gedaan
zoals Spionneur beschreef.
J.J. Jonker, v. Moorselstraat 237
3067 SX Rotterdam,
010-4564295
-------------------------------------------Geachte redactie
In nr. 11 van Tante Post(bus) informeerde Riet Vermeulen of er nog

mensen zijn die zich het Kralingse
Volkshuis herinneren. Dat kan ik positief beantwoorden. Ik ben geboren
en getogen in de Waterloostraat in
Kralingen en ging van jongsaf aan
iedere week met vriendjes naar het
Kralingse Volkshuis om te klussen of
spelletjes te doen. Onder leiding van
Freek Velders (oprichter Rotterdams
Jongerenkoor) en zijn vrouw, evenals
andere leid(st)ers zoals Rob ? en
Jannie Kalis maakten we in december
Kerststukjes die we verkochten.
Van de opbrengst werd materiaal
gekocht waarvan we tenten maakten. Aangezien de meeste ouders
geen geld hadden om met ons op
vakantie te gaan, gingen we via het
Kralingse Volkshuis in deze tenten
met korte vakanties naar de bossen
bij Teteringen (Breda) uiteraard alles
op de ets.
Zo ook andere zomervakanties met
het Volkshuis, naar o.a. Leersum en
de laatste twee jaar op de ets naar
London via Oostende/Dover en op
de ets naar Parijs. Het waren hele
belevenissen.
Op het laatst leerden wij onderling
zelfs de eerste danspassen in het
Volkshuis en werden op zaterdagavond in het Kralingse Volkshuis
dansavonden georganiseerd, waarop
ik ook mijn vrouw heb leren kennen.
Vanaf dat ik van school kwam in ‘58,
ging werken, avondschool etc. is met
uitzondering van het dansen op zaterdagavond een en ander verauwd en
later geheel opgehouden.
Resumerend kan ik zeggen dat het
Kralingse Volkshuis een zeer goed
instituut was voor de jongeren na de
oorlog en een bijzonder goede functie
had. Ik heb er altijd veel plezier
gehad.
Rijk van Eck, Aak 20
2991 DA Barendrecht

Woestijnoorlog 19401943 in OVM
Zondag 17 en woensdag 20 juni
wordt om 14.00 uur in het OorlogsVerzetsMuseum (OVM) de documentaire ‘De woestijnoorlog 19401943’ vertoond. De film duurt één
uur en is Nederlands ondertiteld.
De Italiaanse dictator Mussolini verklaarde 10
juni 1940 de oorlog aan Frankrijk en Engeland.
Mussolini was niet klaar voor oorlogsvoering,
maar zond toch een troepenmacht naar Libië
en Ethiopië. Zijn plan was om Egypte en het
Suezkanaal te veroveren. Bij de veldslag die
volgde werd vrijwel het hele Italiaanse leger door
de Engelsen verslagen. Hitler kwam te hulp met
generaal Rommel en zijn Afrikakorps. De Engelse premier Winston Churchill was echter niet
tevreden over de prestaties en stuurde generaal
Montgomery. Hij besliste de woestijnoorlog in
zijn voordeel met hulp van de Engelse vloot en
het afsnijden van de Duitse bevoorrading.
Het OVM is gevestigd aan de Veerlaan 82-92 op
Katendrecht en is geopend van dinsdag tot en
met vrijdag van 10.00 tot 16.00 en op zondag van
12.00 tot 16.00 uur.
Voor informatie www.ovmrotterdam.nl
010-4848931 of info@ovmrotterdam.nl

Puzzel mee en win !!!
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 20 JUNI op naar:

Rotterdam voor eeuwig in de steigers. Zo luidde de oplossing van de puzzel in De Oud-Rotterdammer
van 29 mei. Veel inzenders lieten hun oplossing weer vergezeld gaan van een kort commentaar en daaruit
blijkt dat er honderden Rotterdammers zijn die hun stad niet anders kennen dan in de steigers. En zo is het
natuurlijk ook. Wij, Rotterdammers, zijn al decennia lang aan het bouwen en altijd ligt er in de binnenstad
wel weer ergens iets overhoop. We weten niet beter en zijn er eigenlijk best nog een beetje trots op ook.
Voor de winnaars is er dit keer een prachtige cd van het befaamde duo Pharos. De volgende gelukkigen
kunnen hun prijs binnenkort in de bus verwachten.
C. Hoeks, Maasdijk
J.N. Lieve - de Klerk, Hellevoetsluis
M. Steenbergen, Vlaardingen

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

D. Mooijaart, Barendrecht
H. Nootenboom, Zwartewaal

Horizontaal
1. chanteren (afdwingen); 7. groene Italiaanse bloemkool; 13. plaats in Brazilië (afk.); 14. zuivelproduct; 16. watering; 17. puntige uitwas op de huid van sommige dieren en planten; 20. rivier in
Engeland; 21. begroting van ontvangsten en uitgaven; 23. marmelade (confiture); 24. aanlegplaats
voor schepen; 26. tienpotig schaaldier; 28. vlaktemaat; 29. brandstof; 31. familielid; 33. United States (afk.); 34. genoeg gekookt; 35. griezelig; 37. Europese taal; 40. laagte tussen twee bergen; 41.
persoonlijk voornaamwoord; 43. deel van week; 45. meisjesnaam; 46. Japanse munt; 47. gedeputeerde staten (afk.); 48. rijstbrandewijn; 50. rijksoverheid (afk.); 52. deel van bijbel (afk.); 53. smet
(vlek); 55. rivier in Italië; 56. voorzaat (stamvader); 57. eerstvolgend (afk.); 58. militair voertuig; 60.
kippenproduct; 61. rivier in Friesland; 62. rap (vlug); 64. aluminium (scheik. afk.); 65. kippenloop;
67. gemeentelijke gezondheidsdienst (afk.); 69. bitter vocht; 71. Chinese munt; 72. naam voor klein
meertje; 73. sterk hellend; 75. mannetjesbij; 77. deel van bijenkorf; 79. soort onderwijs (afk.); 80.
academisch ziekenhuis (afk.); 82. land in Zuid-Amerika; 84. alvorens; 85. valstrik (truc); 87. pas; 89.
kappers opleidingsschool (afk.); 90. ijzerwerk (spijl); 92. jongensnaam; 94. hemellichaam (staartster); 96. houding die men aanneemt; 97. bouwmateriaal; 99. onderricht; 100. rustiek (dorps); 101.
index (kaartsysteem).
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Verticaal
1. vis van de familie der haringen; 2. te betalen bedrag voor een sociale verzekering; 3. boomsoort;
4. vogel van de familie der kraaien; 5. getijde; 6. ongaarne; 7. smal stromend water; 8. regeringsreglement (afk.); 9. vereniging; 10. Oxford English Dictionary (afk.); 11. bij de wet toegelaten; 12. rente;
15. voorzetsel; 18. hoeveelheid; 19. jong dier; 21. zangstem; 22. tijdperk; 25. Nederlands automerk
(afk.); 27. Europeaan; 30. slot (afloop); 32. schoonmaakgerei; 34. zwemvogel; 36. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 38. rondhout; 39. Nederlandse spoorwegen (afk.); 40. lidwoord; 42. bedehuis;
44. kleur van de hoop; 46. nauw straatje in een stad; 47. buitenmuur (pui); 49. herkauwend zoogdier;
51. wijfjesschaap; 52. lofdicht; 54. schrijfgerei; 58. sokophouder; 59. plezier; 62. krachteloos; 63.
inheemse heester voor heggen; 66. voegwoord; 67. Greenwichtijd (afk.); 68. dinsdag (afk.); 70.
jongensnaam; 72. grote hagedis; 73. noodsein (afk.); 74. lang smal stuk hout; 76. verzoekschrift; 78.
algemene energie raad (afk.); 79. Chinese vermicelli; 81. verpakkingsmateriaal; 83. garde; 85. oud
Italiaans betaalmiddel; 86. eetlust; 87. knevel; 88. polikliniek (afk.); 91. aangesloten bij een vereniging; 93. deel van bijbel (afk.); 95. snijwerktuig; 97. nuttig insect; 98. neon (scheik. afk.).
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Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van
zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers,
bijna 1.000 vrijwilligers 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.
Nadere inlichtingen over Humanitas of eenvraag of misschien een
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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

Denkt u dat u met mij overweg kunt?
Dan wil ik het misschien wel met u proberen
Ik ben Gijs van
de Dierenweide
van HumanitasAkropolis.

Ik ben zelf een gans, maar mijn
vrienden zijn o.a. een hangbuikzwijn (Herman), Afrikaanse eenden,
konijnen en cavia’s.
Het meest hou ik natuurlijk van
de vrouwen, de kippen Stok, Eitje en Kam en de geitjes Sara,
Sandra en Sabine.
Wij zoeken vrijwilligers om
ons leven te veraangena-

men: voeren, onderhoud aan
ons verblijf en natuurlijk om met
ons te spelen. De tijd die u voor
ons beschikbaar heeft (doordeweek of in het weekeinde), bepaalt u zelf in overleg met ons.
Wij hebben een zekere Pauline
van Wageningen aangesteld als
zaakwaarnemer.
U kunt haar mailen: vanwageningen@humanitasmac.nl of
bellen op 010 - 461 59 55.

Hans Becker de koning te rijk...

Flexibel werken op Zuid

‘Huis aan de Bosporus’ en ‘De Blaffende Bever’ van start

Voor de Jan Meertensflat in
Lombardijen en verpleeghuis
Hannie Dekhuijzen in Carnisse
zijn wij op zoek naar

Verzorgenden IG
voor 4, 8, 16 of 20 uur
Wie wil werken in een enthousiast team met gezellige clienten belt 010 - 461 51 51 of
mailt jobs@humanitas-rt.nl

Onder grote belangstelling kon prof.dr. Hans Becker, de voorzitter van de Raad van Bestuur, onlangs maar liefst twee nieuwe
projecten van Humanitas openen. Eén op de Linker- en één op
de Rechter Maasoever.
Huis aan de Bosporus
Op vrijdag 25 mei werd bij Humanitas-Bergweg in RotterdamNoord ‘Huis aan de Bosporus’ geopend. Het gaat hier om een
dagvoorziening voor Turkse ouderen, mannen en vrouwen, die
nog zelfstandig wonen, maar eenzaam zijn en moeite hebben de
dagen te vullen, een lichamelijke beperking hebben of waar de
partner of andere mantelzorger ontlast wil/moet worden van de
dagelijkse zorg. Er worden zowel individuele als groepsactiviteiten

Eerst de kinderen naar crèche of school... dan naar Humanitas
in Hoek van Holland! (en weer op tijd ophalen ook)
Humanitas aan Zee heeft plek voor verzorgenden niveau 2 en 3. Je krijgt bij gebleken geschiktheid een vaste baan voor
het aantal uren dat je zelf wilt werken: 4,
8, 16 of 20 uur. Zo werk je en hou je tijd
over voor gezin of hobby.
Telefoon 010 - 461 51 51 of email: jobs@humanitas-rt.nl
Flexibel werken met een VASTE baan
in de zorg bij Humanitas aan Zee

Niet naar een traditioneel bejaarden- of
verpleeghuis? Wij hebben De Carnissedreef!

georganiseerd. Door een zinvolle dagbesteding te bieden worden
de bezoekers geholpen zelfstandig te blijven. In de Oud-Rotterdammer van 10 juli a.s. meer over deze voorziening. Voor nadere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met mevrouw Willy
van der Westen of de heer Serdar Çiçik, 010 – 443 61 00, of tussen
Kom luisteren, kom praten.
9.30 en 15.30 uur langskomen in het Huis aan de Bosporus.
Kom naar het Humanistisch

Café en denk mee!
De Blaffende Bever
Historisch feestgedruis in Beverwaard: op vrijdag 1 juni vond de officiële opening plaats van het nieuwe, alweer vijftiende, Humanitas
Seniorenrestaurant ‘De Blaffende Bever’. IJsselburgh staat in de ‘kastelenbuurt’ van de Beverwaard en lijkt door haar bouw in carrévorm
en prachtige binnentuin zelf wel een beetje op een kasteel. Het
daverende feest stond daarom geheel in het teken van de historie.
Humanitaspersoneel en
vrijwilligers waren geheel
in stijl gekleed. Bewoners
en gasten genoten volop
van een weldaad aan
drankjes, hapjes en de
festiviteiten die door een
drietal echte troubadours
werden gelardeerd met
Middeleeuwse muziek.
Prof.dr. Hans Becker, voor deze gelegenheid in een koningsmantel
gehuld, bracht na de opening een ‘heildronk’ uit.

Elfde Sportdag Humanitas-Akropolis groot succes

Op woensdag 23 mei vond de
tradionele Spel- en Sportdag
Langs de Carnissesingel in Charlois staat het seniorencomplex van Humanitas-Akropolis plaats.
‘De Carnissedreef’. Daar zijn nog enkele studio’s voor zorgcliënten Er was bewust voor de woensbeschikbaar. Nettohuur, exclusief service- en verwarmingskosten dagmiddag gekozen, zodat ook
rond de € 350,-. De Carnissedreef ligt tegenover het Humanitas
verpleeghuis ‘Hannie Dekhuijzen’ met zijn uitgebreide faciliteiten,
waaronder het gezellige restaurant De SmulpAap.
Er zijn ook regelmatig woningen te huur (en soms te koop) in onze
andere vestigingen, in Charlois, Prins Alexander, Ommoord, Hoek
van Holland, Schiebroek, het Oude Noorden, Hillegersberg en
Lombardijen. Bel voor informatie: 010 - 461 53 47.

kinderen en kleinkinderen mee
konden doen. Kinderen konden
zich bijvoorbeeld laten schminken, er was een groot luchtkussen om op te springen en er

Onderwerp: ‘Ska als opium
voor de vrijheidsverslaafde’
met live optreden van
The Skakofonians!
vrijdag 29 juni 2007
De Zingende Zeeleeuw
Müllerpier
Sint-Jobskade 140 (tram 8)
Rotterdam

www.humanistischcafe.nl
konden ponyritjes worden gemaakt. Er waren weer kramen
neergezet met poffertjes, suikerspinnen, worstenbroodjes,
lekkere hapjes, ijs en nog veel
meer. Genoeg voor iedereen,
inclusief de vele belangstellende bewoners.
Zestien teams streden om de
overwinning, soms met een
béétje valsspelen, maar dat
moet kunnen op zo’n dag! Na
afloop was er een buffet en
daarna het feest en de prijsuitreiking. De eerste prijs was
voor de vierde etage van de
Humanitaskliniek (de Sunlight
Zeepers). Op de foto: de deelnemende teams.

