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Volop plezier in de schoolvakantie!
Jaren geleden sprak ik een
ongeveer tien jaar jongere
collega over onze jeugdjaren. Ik vertelde dat wij in
de jaren vijftig/zestig heel
anders opgroeiden dan in
de jaren zestig/zeventig,
ook wat betreft vermaak
en zo. “Onzin”, was het lacherige antwoord, waarop
ik hem uitlegde dat wij het
in die dagen nog grotendeels moesten stellen
zonder televisie, spelcomputer en videolms en er
bijvoorbeeld ook nog geen
pretparken waren. Hij,
ongelovig,: “Wàààt? Geen
pretparken? En de Efteling
dan?” “Dat was alleen het
Sprookjesbos.” Hij kon er
niet bij: “Wat deden jullie dan de hele dag in de
vakantie?”

Tja, wat deden wij, met name in die
lange grote vakantie? We speelden
veel buiten: knikkeren, touwtje
springen, tikkertje, verstoppertje,
‘stoeprandje’, badminton, voetballen, naar het Soetendaalseplein met
de klimrekken, steppen, rolschaatsen op de Bergweg, kaatseballen.
Krijttekeningen maken op de muur
naast ons portiek (behalve als de
buurvrouw het portiek en de muur
net schoongemaakt had). Tenten
bouwen in de bosjes langs de Gordelweg.
Als het te hard regende: binnen naar
vermaak zoeken: spelen met het
weinige speelgoed dat je had, wat
natuurlijk wel eens uitmondde in ruzie over wie waarmee mocht spelen.
Ook las ik graag en we deden vaak

- Zaklopen in de speeltuin -

- Uitzicht op het Soetendaalseplein (foto: Uitgeverij Voet) -

kaart- en bordspelletjes.
Op maandagmorgen, als de was
gekookt werd in de grote wasketel
konden we ons uren bezighouden
met iets heel simpels. Een oude
krant verknippen in vierkante
stukjes, die werden natgemaakt en
voorzichtig tegen de hete ketel aan
‘geplakt’ - uiteraard zonder hem aan
te raken. Die droogden natuurlijk
op en dan was het de sport er zo
veel mogelijk tegenaan te plakken
vóórdat de eersten er weer afvielen
doordat ze opgedroogd waren.
Daagjes
Verder gingen we elk jaar enkele
keren naar Plaswijck: meestal heen
lopend en terug met de tram. Eerst
het wandelen in de tuin, naar de
dieren kijken, het doolhof in, maar
het belangrijkste was natuurlijk de
speeltuin.
Als het erg warm was, werd de zinken teil waarin we ook in bad gingen
op balkon gezet met koud water erin,

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

konden we toch met water spelen “Geen water naar beneden gooien!”
- of er lekker in zitten. Alleen: we
hadden maar één teil - later twee
- dus daar konden we nooit alle drie
tegelijk inzitten.
En we woonden vlakbij de speeltuin
aan het Noorderkanaal, zodat we
daar regelmatig naar toe gingen.
Mijn oudste broer is drie jaar ouder
dan ik, dus we mochten al vrij snel
met z’n drietjes gaan, zonder ma erbij. En viel er eens iemand z’n knie
kapot of zo: eigen schuld, moest je
maar beter opletten.
Ook altijd leuk: een dagje naar
de Diergaarde met - toen nog - de
uitkijktoren; destijds was daar nog
die brede laan met aan weerszijden
papegaaien. Het was altijd een
sport om die vogels aan de praat te
krijgen.
Vermaak
Dan was er nog bioscoop CineacBeurs met de doorlopende voorstel-

ling kinderlms en Jeugdland. Later
kwam Cinerama daar bij, met het
brede scherm en lms die zó waren
opgenomen dat het leek alsof je
zélf in de achtbaan zat. Heerlijk
griezelen dus. In augustus naar de
kermis op het Heliportterrein. Allemaal goed voor een hele of halve
dag vermaak.
Ons enig daguitje buiten de stad was
één keer per jaar naar het strand.
Meer kon Bruin niet trekken, laat
staan dat we ook nog naar de Efteling zouden kunnen!
Het was een hele onderneming.
Eerst gingen we al vroeg met de
trein naar Den Haag - al een feestje
op zich - en dan in de overvolle
tram naar het strand; meestal naar
het Stille Strand. Soms naar het
strand bij de pier, maar daar was het
gewoonlijk veel drukker.
Je werd nog niet doodgegooid met

snackbars en McDonalds kenden we
ook nog niet; dus namen we belegd
brood, verpakt in ‘vetvrij’ papier,
mee. Na enkele uren in de zon was
dat niet zó lekker meer, maar ja, je
had weinig keus. De beelden van
mensen met handdoeken om zich
heen gedrapeerd bij het omkleden
kent iedereen vast nog wel. En natuurlijk kregen we een waterijsje.
Zo alles bij elkaar is het toch wel
een inke lijst van activiteiten geworden waarmee we ons bezighielden tijdens die lange zomervakantie.
Maar natuurlijk: ook bij ons thuis
klonk het regelmatig: “Mááá, ik
verveel me zo, ik heb al zo vaak met
hetzelfde gespeeld!”. “Dan ga je met
je nieuwe …… spelen.” “Maar daar
heb ik geen zín in.”
“Dan máák je maar zin.” Alleen hóe
je dat doet, zei ze er nooit bij……
Els Beekmans

Bezoek ook www.deoudrotterdammer.nl
Bezoek ook eens de website van
De Oud-Rotterdammer!
Boordevol informatie, zoals niet
gepubliceerde verhalen, nieuwsberichten en alle oude uitgaven.
- Het Soetendaalseplein met de speeltoestellen (foto: Uitgeverij Voet) -
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TANTE POST(BUS)
Geachte redactie
Waarom heette poepiedik eigenlijk poepiedik en hoe kwam hij aan die naam?
Dat vroeg ik mij af bij het lezen over het
Patrimoniumhof. Zelf ben ik geboren in
1923, in de Jasmijnstraat 36, de tiende in
het gezin. Ik meen dat buurvrouw Geluk
mij gebakerd heeft. De Jasmijnstraat
was een kinderrijke straat. We speelden
daar altijd met een hele groep. Heel
gezellig hoor. Maar met de bal speelden
we in de poort van het Patrimoniumhof.
Daarboven woonde poepiedik. Die man
moet toen wel horendol geworden zijn
van die bal tegen de muur. Dat heb ik me
gerealiseerd toen wij verhuisden naar de
Putselaan, boven de poort van de Kegelstraat. Poepiedik werd boos als we weer
bezig waren en gooide dan een emmer
water uit het raam. We holden dan gauw
onder de poort om niet nat te worden.Wie
weet het antwoord op de vraag: “Hoe
kwam deze man aan zijn naam?”
Ik en mijn zus Riet groeten alle kinderen
uit de straat.
Annie Herrman, jherrman@prettel.nl
------------------------------------------------Geachte redactie
Namens de familie reageer ik op het
artikel dat in de krant stond van dinsdag
1 mei 2007 (Onze reis in scheepsruim
naar Groningen was een verschrikking).
Wij hadden laatst een familiedag en toen
nam mijn oudste broer Jaap van Duinen
De Oud Rotterdammer mee. Wij vonden
het een ontroerend verhaal, omdat
Menno en Hans Wolffers in die tijd bij
de familie Van Duinen zijn geweest. Wij
dachten dat Hans bij onze Opa en Opoe
was geweest in Klein Huisjes en Menno
bij ons in Molenrij. Ik (Ali) weet het nog
wel, maar de oudsten Coba, Jaap en Bert
weten het zich heel goed te herinneren.
Het heeft veel indruk op ons gemaakt.
Misschien willen Hans en Menno nog
reageren.

Tel:Jaap v.Duinen 0180-399272,
Coba Stiekema-v.Duinen 050-5014803,
Bert v.Duinen 0343-515392,
Ali Leegte-v.Duinen 0595-433254
----------------------------------------------Julianalaan
In het krantje van 12 juni dacht ik iets
bekends te zien, maar de naam Dijkgraaf bracht me in de war. Naar na de
krant van 26 juni weet ik het zeker; dit
was mijn geboortehuis. Ons huisadres
was destijds Julianalaan 37, hoewel het
grootste deel van het huis in de Willem
van Hillegaersbergstraat stond. Daarnaast
zat een waterstokerij en dan het pakhuis
van Uytenbogaerd, de ijsbereider en
–verkoper. Meestal Schalkwijk genoemd.
Ze woonden boven ons en met één van
de dochters ben ik vriendin geweest. Op
een van de hoeken zat Maas met een
kruidenierswinkel en op de andere hoek
een banketzaak, later toneelkapper. Op
de derde hoek een drogisterij van twee
Joodse dames, die de oorlog niet hebben
overleefd. Mijn vader Willem Varekamp
is rond 1927 in deze groentewinkel
begonnen. De naam Dijkgraaf doet mij
denken aan het pakhuis schuin tegenover
De Overdekte. Ze hadden een zoon,
Feiko. De familie is later verhuisd naar
de Kleiweg/hoek Uitweg. Wij zijn in
1935 vanwege de crisis uit de winkel
vertrokken.
Nel Zwartendijk-Varekamp
Zwaluwplein 19, 2661 BT Bergschenhoek
-------------------------------------------------Arbeiders Kinderkoor
Feijenoord
Het Arbeiders Kinderkoor Feijenoord
stond onder leiding van Piet ‘t Hart en zat
in de Putsestraat. Voorzitter was de heer
Rooyakkers. Het koor bestond al voor de
Tweede Wereldoorlog. Mijn broer zat er
op en moest op zaterdagmiddag cantates
leren. Later in de oorlog ging ik ook naar
het koor op woensdagmiddag, totdat het
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gevaarlijker werd.
Na de oorlog ging ik terug, met mijn
vriendin Mieke Lodder uit de Bloemfonteinstraat. Op maandagavond gaf Jo
Gütlich les in ritmisch dansen. Wij er ook
naartoe, voor een kwartje per keer. leder
seizoen was er een concert op zondagmorgen in theater Colosseum, dat begon
met het lied “Wie zingt er mee.”
Na de bevrijding was er een feestuitvoering en werd er gevraagd “Wie kan er
iets?” Ik stak mijn vinger op en zei: “Ik
kan tapdansen” of steppen zoals we toen
zeiden. Tijdens de oorlog ging ik met
mijn moeder naar operettelms met Marika Rökk in de hoofdrol als tapdanseres.
Dus bij de ijzerwinkel tapijzers gekocht
in ‘t Schip en op de muziek van In the
Mood ging ik het toneel dansend op en
eindigde met een spagaat. Pianist Kees
den Haring speelde op de vleugel.
Ook gingen we eens per jaar een dagje
uit met bussen naar Ulvenhout. En er
waren feestavonden in de aula van de
Afrikaander HBS, verzorgd door de
leerlingen van het zangkoor. Met Mieke
Lodder zong ik Engelse liedjes en wij
maakten dansjes voor op het toneel.
Later heb ik vakopleiding gevolgd bij de
zeer bekende Rotterdamse dansschool
Toonkunst van Corrie Hartong (thans
Rotterdamse Dans academie) en daarna
bij de dansacademie van Peter Leoneff in
Den Haag. Ook gaf ik in de jaren zestig
aan het zangkoor les in ritmisch dansen.
Rita Vogel Verdijsseldonk
Havendijk 415 , 3114 EH Schiedam
-----------------------------------------------Trinose
Aad van der Struijs schreef laatst in
zijn spionnetje over ‘zwart-wit’. Ik heb
daarover een vraag.
Ik ben in 1949 geboren en ging naar de
kleuter- en lagere school in de Herman
Costerstraat. Voor of na schooltijd
kochten we ‘lauwelier’ (laurier) bij

GEGARANDEERDE
KLASSE
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Rotterdam-Zuid iets vertellen over mijn
jeugd in Bergpolder/ Blijdorp.
Ik ben eind 1944 geboren in de Treubstraat waar ik maar 2 ½ maand heb gewoond, tot ons huis 18 maart 1945 werd
gebombardeerd. Daarbij is een broertje
van bijna twee jaar omgekomen en mijn
moeder raakte zwaar gewond.
Na de bevrijding hebben wij op verschillende adressen gewoond. Toen ik twee
was zijn we in de Groen van Prinstererstraat gaan wonen. Er woonden veel
kinderen in de straat en we speelden
heel veel buiten. Ik wil graag weten of er
nog van deze kinderen leven, ik ben nu
62. Ik weet nog enkele namen; Tonie en
Ciska Bouquet, Jean, Jacqueline, Jeanine
en Madeleine Verspuy, Hans, Thea en
Lenie Derks. In onze straat waren twee
waterstokers, Van Loon en Stuyts, ook
een groenteboer en in de Luzacstraat
etsenmaker Toepoel die later naar de
Abraham Kuyperlaan is verhuisd.
Ada van der Hoek – Smit
Tel.: 0181 – 633328
e-mail a.hoek78@chello.nl
------------------------------------------------De Spil
Uw blad lees ik van A tot Z en geniet er
met volle teugen van. Op diverse oproepjes heb ik gereageerd en daardoor leuke
contacten gekregen met oude bekenden.
Ik ben trots op m’n stad, al woon ik daar
sinds 35 jaar niet meer.
In mijn jeugd was ik artieste (kunstuitster) en trad veel op in diverse zalen in
onze stad. Toen ik de foto zag van “de
Spil” aan de Dordtsestraatweg ging m’n
hart open. Jeetje.... wat heb ik daar veel
opgetreden in de tijd dat ik nog ‘amateur’
was. Graag bleef ik er even hangen als er
“bal na” was.
Ans Petit
Vivaldistraat 116
2901HB Capelle a/d IJssel
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Deze schitterende combinaties vanaf

drogist van Trigt, op de hoek van de
Pretorialaan en de Bloemfonteinstraat.
Dat zat in een klein wit puntzakje en
kostte een stuiver. De vriendelijke man
in zijn onberispelijk witte jas vroeg
steevast: “met of zonder trinose?” Wij
namen altijd mét, want dan smaakte het
minder zout. Wat was toch die trinose?
Niemand heeft mij dat tot nu toe kunnen
vertellen. Wellicht zijn er lezers die hier
meer over weten.
Jenny Schagen-Oelen
Harterinkdijk 5, 7051 HJ Varsseveld
-------------------------------------------------Van Welzenes
De eerste die van de toren van de hefbrug
is gesprongen, was F.L.C. Vlasblom uit
de Frederikstraat op 14 januari 1933 (oud
19 jaar). Een week later, op 21 januari,
gevolgd door J. Tabbernee (20jaar) uit
de Warmoezierstraat, die deze sprong
met de dood heeft moeten bekopen.
Van Welzenes is van de overspanning
van de spoorbrug over de Nieuwe Maas
gedoken.
H.C. Patijn
Park Vossendijk 147, Hoogvliet
-----------------------------------------------Rotterdams Jongenskoor
50 jaar jong
Op 07-07-2007 waren we bij elkaar om
het 50-jarig bestaan van het Rotterdams
Jongenskoor te vieren. Met mezelf
meegerekend vijf mensen van het eerste
uur. We waren weer thuis en de verhalen
van toen kwamen gretig, maar ook de
generatie na ons wilde wel horen hoe het
koor is ontstaan.
Aan het einde van de dag zongen leden
en oudleden diverse liederen. Daarna
werd er geroepen het Hallelujah van
Händel te zingen, maar daaraan werd
geen gehoor gegeven, dus dan maar
zelf inzetten en ja hoor daar kwamen ze
velen deden mee. Naast deze reactie wil
ik, net als veel mensen uit Kralingen en
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U i t va a r t ve rzor ging ‘De Vo o rzo r g ’ - Capels e Uitva a r t ve rzo r g i n g
Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

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

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,-

U i t va a r t ve rzo rgin g B akke r, Van B eze i j, R i e t h o f f, Sc holts & Kloeg
Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam
0800 - 023 10 10 (gratis)

Voor meer informatie www.monuta.nl

Berlagestraat 235 Rotterdam-Alexanderpolder tel. 010 - 456 48 22
www.burchthuys.nl
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Betty Stöve en haar Wimbledontitels
Michaëla Krajicek bezorgde ons land de afgelopen weken weer enige Wimbledonkoorts. De
vrouw die Nederland echter dertig jaar geleden echt op de tenniskaart zette, was de Rotterdamse Betty Stöve. Zij was in 1977 finaliste op de onderdelen enkelspel, dames- en mix-dubbel. Zij
verloor ze alle drie, maar behaalde in totaal wel drie Wimbedontitels in 1972, 1978 en 1981.

- Betty Stöve stond in twaalf nales op Wimbledon. Driemaal behaalde zij een titel. In 1977 ging het echter
jammerlijk mis. -

Betty Flippina Stöve werd op 24 juni
1945 geboren aan de Stationssingel in
Rotterdam. Vader Gerhard Wilhelm
voerde het damesmodemagazijn
Maison H. Mack aan het Bentinckplein
(later aan de Nieuwe Binnenweg). Hij
had het vak van zijn vader geleerd, die
een damesmodezaak bezat aan het Van
Hogendorpplein.
Pa Stöve sloeg in het begin nog wel
eens een balletje met zijn dochter op
de Nenijto-tennisbaan. Het was nog in
de tijd van de houten rackets. Hoewel
Betty naar eigen zeggen minder atletisch was, viel haar spel in positieve
zin op en werkte zij zich – ondanks
haar ziekteperioden - op tot de top van
Nederland. Nationaal kampioen werd
zij in 1970 en 1972. In dat laatste jaar
brak zij ook internationaal door. Met
de Amerikaanse Billie Jean King won
ze het damesdubbel op Wimbledon.
Daarmee was zij de eerste Nederlandse
winnaar van een nale op het heilige
gras in Londen.
Betty’s grootste kracht lag in het
dubbelspel. Met verschillende dubbelpartners behaalde zij vele prijzen,
waaronder tien Grand Slam-titels.
Wimbledon 1977 was het absolute
hoogtepunt in de loopbaan van Stöve.

CCtje Over muziek

Weet u wat ik de laatste tijd in huis aan het doen ben?
Gek genoeg, dat zou u wellicht niet van mij denken,
draai ik eigenlijk nooit muziek. Als de werkster er is, en
ik arriveer beneden, Wim Kan zou zeggen: “Midden in de
nacht, om een uur of negen”, dan heeft zij voor de gezel-

c foto burosolo.nl

ligheid de radio aan staan. Prima.

Cox Column

Maar als ik dan met een kop kofe
de krant ga zitten lezen, en ik hoor op
de achtergrond het gekwek van Hans
van Vliet, Ed Aldus en al die andere
coryfeeën, waar ik in de auto altijd
veel plezier aan beleef, maar de krant
lezend kan ik er mijn hersens niet bij
houden, en dat is ook zo als ik een
boek lees. Ik word ook afgeleid door
de muziek, of ik dat nou wil of niet.
In een restaurant hoor ik na vijftig
minuten dat de band rond is en dat
het eerste nummer weer begint. Ik
vind achtergrondmuziek sowieso een
crime, wie heeft dat toch verzonnen,
dat het niet meer stil mag zijn? Zelfs
bij de radio, als ze je zitten te interviewen, klinkt er op de achtergrond
“muziek”. “Wat hoor ik nou voor klereherrie?”, zei eens mijn vriend Robert Long heel oneerbiedig. Ja, dat is
“voor de sfeer”. Als ik met Rogier van
Otterloo een restaurant binnen kwam,
was het eerste dat hij zei: “Ober, mag
die muziek wat zachter, wij zijn niet
muzikaal…” In dit verband is het wel

aardig te vertellen dat in New York, in
de enorme busterminal op Manhattan,
waar alle bussen uit de Staat samenkomen en weer vertrekken, een soort
“klassieke” muziek wordt gedraaid.
Op mijn verbaasde vraag “waarom”,
antwoordde men: “Daar kunnen de
zwervers en daklozen niet tegen,
die vluchten de straat op.” Ik zou de
Bijenkorf of de Plusmarkt in het dorp
ook wel eens willen ontvluchten vanwege het gezeik op de achtergrond.
Tsjonge jonge, wat een nieuws allemaal weer, en ik ben nog steeds
niet toegekomen aan wat ik wilde
mededelen.
Je moet natuurlijk nooit vervallen in
ouwemannengelul, maar je moet er
ook niet bang voor zijn. Hetgeen vandaag de dag voor populaire muziek
doorgaat, is, op een enkele uitzondering na, voor mij niet te verteren.
Met die Ali B. als exponent. Als je
die wartaal hoort, die dan “Rap” heet,
dan vraag ik mij ernstig af wat dat
met muziek te maken heeft. Begrijp

Zij drong er tot drie nales door. In het
enkelspel groeide zij boven zichzelf
uit. In de kwartnale won ze van Martina Navratilova en vervolgens moest
de Engelse Sue Barker (nu bekend als
BBC-presentatrice) er aan geloven. Op
1 juli 1977 ontmoette ‘Big Betty’ in
de nale Virginia Wade onder het oog
van 14.000 chauvinistische Engelse
toeschouwers. De eerste set won Betty
nog (6-4), maar in de volgende sets
(3-6,1-6) moest zij buigen voor de Engelse (die met deze overwinning nog
steeds de laatste Wimbledontitel voor
Engeland voert). Koningin Elizabeth
reikte de prijzen uit en sprak tegen
Betty de historische woorden ‘Jammer
voor u dat u verloren heeft, maar er
kan er maar een winnen’. Een dag
later kreeg Stöve nieuwe kansen om
een titel te behalen. Maar zowel het
damesdubbel met Navratilova als het
gemengd dubbel met Frew McMillan
ging verloren. Betty was een aantal
uren ontroostbaar. Zij had zich de
slotdagen van het prestigieuze toernooi
anders voorgesteld. Wat restte was het
prijzengeld van 40.000,- gulden en
later de titel van nationale sportvrouw
van het jaar.
In 1978 en 1981 was zij wel succesvol
op Wimbledon. Beide jaren won zij
met de Zuid-Afrikaan Frew McMillan
(ja, die met die witte pet) het gemengd
dubbel. Zowel Betty als Frew waren
rasdubbelaars. Net als de Australiër

mij goed, ik gun al die analfabeten
hun succes, en het is “de nieuwe tijd,
net wat u zegt” zoals Wim Sonneveld
zong, en ik hoop voor hen dat ze
schatrijk worden, als ik er maar niet
naar hoef te luisteren. Ik ben eens
naar een concert van de een of andere
grootheid in Ahoy geweest, om er
achter te komen “wat het was”. Daar
kom je helemaal niet achter. Vanaf
het eerste begin staan ze voor je op
de stoelen en mee te schreeuwen, je
hoort of ziet niks! En volgens mij
heeft al dat geschreeuw en dat applaus niet zoveel te maken met wat
er op het podium gebeurt. Want het is
geen echt applaus. Als de zanger of
zangeres is uitgezongen explodeert de
zaal in een soort oerwoudgebrul, dat
maar vijf tellen aanhoudt. Dat publiek
is alleen maar met zichzelf bezig
volgens mij. Vorige week was ik
uitgenodigd bij Vierwiekenpop in Oud
Beijerland, waar een aantal Volendammers optrad, met als klap op de
vuurpijl uiteraard Jan Smit. Het was
een alleraardigste avond, die jongens
kunnen echt wel wat, maar wel de
hiervoor geconstateerde publieksgedragingen. Dat al die kinderen, want
die zijn het publiek, al die liedjes dan
meezingen, dat vind ik dan wel weer
vertederend. En het geeft weer een
beetje hoop, omdat het heel behoorlijk
Nederlands is.

- Fragment uit het Rotterdams Nieuwsblad
van 4 juli 1977. -

Bob Hewitt trouwens met wie McMillan eveneens belangrijke titels won.
Betty Stöve stopte in 1983. Op dat moment had zij een miljoen dollar bijeen
getennist. Na haar spelerstijd coachte
zij de Tsjechische Hanna Mandlikova
en Kristie Boogert. Stöve zette zich
ook jaren in voor een sterkere positie
van het vrouwentennis. Zo was zij
penningmeester en presidente van de
Woman Tennis Association. De beste
Nederlandse tennisster ooit woont al
jaren in België.
Cees Zevenbergen

Maar wat ik nou al die tijd vertellen
wou, ik draai tegenwoordig weer Elpees! Ik heb een kastvol platen uit de
tijd dat ik nog beroemder was dan nu,
en het is een genot zo’n plaat uit kast
te halen, afstoffen met een doekje, op
de draaitafel te leggen, borsteltje er
overheen, voorzichtig de naald erop,
dat kan ik automatisch laten doen, als
door een wonder heb ik een superieure draaitafel over gehouden na de
moderniseringswoede, en dan die
heerlijke muziek te horen, met af en
toe een authentiek kraakje erin. Daar
kan geen CD-speler tegenop. Nat
King Cole, Jo Stafford, Edith Piaf,
Django Reinhardt, dat soort muziek.
En ik wil niet lullig zijn, maar wat die
mensen aan vakmanschap hebben in
zang en timing, en de arrangementen die er achter klinken, meestal
met de reuzenorkesten die toen nog
bestonden, met arrangeurs als Axel
Stohrdal, Norrie Paramor en Nelson
Riddle, ach mensen, daar verbleken
Lange Frans en Baas B. toch wel een
beetje bij.
Maar volgens de wetten der natuur
komt het eens weer terug. Ik hoop het
tenminste.
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‘Na m’n beroerte
kon ik geen
kant op, nu loop
ik hele stukken.’

‘Door een complicatie na een darmoperatie kreeg ik een beroerte. Ik raakte verlamd en kon helemaal
niets meer zelf. Ik was bij alles aangewezen op de hulp van anderen. Maanden van revalidatie volgden en
ik ging met kleine stappen vooruit. Ik hoorde in het revalidatiecentrum over de NESS L300. Bij NESS in
Ridderkerk hebben therapeuten gekeken of de NESS L300 een goede behandel-methode voor me was.
Dat bleek zo te zijn; stapje voor stapje begint mijn leven weer zijn normale vorm te krijgen. Ik wandel en
tuinier en ik ben zelfs op vakantie naar Frankrijk geweest.’

De NESS L300 activeert de spieren
Na een beroerte of MS kunt u te maken krijgen met een sleepvoet. Aangepaste schoenen of ortheses kunnen helpen,
maar activeren de spieren niet. De NESS L300 doet dit wel, waardoor u zich beter kunt bewegen. Uw voet wordt op
het juiste moment opgetild. Net zoals u gewend was.

De NESS L300 bevordert de revalidatie
De NESS L300 past zich aan uw loopsnelheid en de ondergrond aan. Het systeem is veilig en eenvoudig in gebruik.
Het bestaat uit een orthese, een kleine controle unit en een voetsensor in de schoen. U kunt de orthese makkelijk met
een hand bevestigen, onder de knieschijf.

Meer weten?
Onze klinisch specialisten kunnen u vertellen of de NESS L300 ook voor u de oplossing is. Bel op werkdagen tijdens
kantooruren: 0180-481600 en vraag tevens onze gratis dvd aan. Meer informatie vindt u op www.ness.nl en voor
vragen kunt u mailen naar info@ness.nl

toonaangevend in neurorevalidatie
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 43”
Het viel voor onze fotograaf
Erwin Bakker niet mee de hedendaagse foto te maken, die
behoort bij de ‘Waar-was-datnou-foto’ nummer 43. De locatie was gemakkelijk te vinden;
hoek Maasboulevard / Oostmolenwerf. De (nieuwe) brug
TOEN
ligt over het Boerengat. Het
gebouw, waar foto 43 vanaf
gemaakt is, staat er ook nog steeds: het Havenziekenhuis. Maar
zijn we in de Graaf Florisstraat gaan
de bomen die op deze plek gegroeid zijn sinds 1956 belemmeren
wonen. Onze ouders woonden nog bij
aardig het vergelijkbare uitzicht. Toch zag Erwin nog genoeg
de Goudsesingel en in de Boezemstraat.
‘bekende’dingen: het brugwachtershuisje en de afsluitbomen.
Als we daar op visite gingen zaterdag
of zondag liepen we vaak even naar de
Redelijk veel inzenders herkenden
dakverdieping van het Havenziekenhuis
haven om te kijken hoever ze al opgewél de aanleg van de Maasboulevard,
voordat dat in oostelijke richting werd
schoten waren met de metro. Nu staan
maar zaten toch in een verkeerde hoek.
uitgebreid. Deze plek past in mijn ‘oude
op de plaats van de zandvlakte grote
Men noemde de brug namelijk de
geheugen’, want ik woonde vanaf mijn
ats en een studentenhuis.”
Leuve(haven)brug en het zandlichaam
geboorte in 1934 tot 14 mei 1940 op
Aad Groeneweg: “Deze foto is gemaakt
erachter de Boompjes.
het Haringvliet no. 72 en achter ons
rondom het Boerengat, rechts zien we
Mevrouw M. Geel (Capelle aan den
huis bevond zich de Oosterkade. Ons
de Nieuwe Maas. De zandwagen op de
IJssel): “Ik denk aan de jaren dat wij
uitzicht in oostelijke richting streek
brug gaat richting stad met een lading
op de Oostmaaslaan woonden. Zo
langs het Maasstation tot aan de werf
zand. Diverse zandwagens reden daar
ongeveer middenin. Het waren oudere
van Piet Smit.”
dag in dag uit en werden geladen via
huizen naast het witte Leger des Heils
Hans van Gulik is zo’n inzender met
de zandtrechter, die we rechts achter
pand. Vlak voor ons huis reden treinen
een foute oplossing, maar zijn herindie loods zien. De zandtrechter werd
vanaf het Maasstation. In 1953 werd het
neringen liegen er niet om: “Zie hier
gevuld met een kraan uit de zandschestation gesloten; later werd begonnen
nog de vlakte van plat Rotterdam en de
pen die daar lagen. De weg waar de
met de aanleg van de Maasboulevard.
nieuwe Leuveburg, dan naar boven voezandwagen rijdt is nu wel wat drukker
De brug moet dan bij Tropicana liggen,
rend de Boompjes. Met rechts het Leugeworden, het is namelijk de Maasboulinks gaat het water naar de Admiralivehoofd en het koopvaardijmonument
levard. Links op foto is volgens mij de
teitskade.”
de Boeg voor de gevallen burgeropvaOostzeedijk, met verderop ook aan de
C.A.H. de Koning (Helmond): “Dit is
renden. Het standbeeld de Boeg is ontlinkerkant de Oostmaaslaan. Heel in de
de aanleg van de Maasboulevard.”
worpen door beeldhouwer A.Carasso en
verte is nog een kerk zichtbaar, dat is
Jan Tobing: “Volgens mij is het de brug
gemaakt bij de Rotterdamse Droogdok
waarschijnlijk de kerk aan de Beneden
Maasboulevard, links hiervan staan
Maatschappij. In 1957 onthulde prinses
Oostzeedijk in Kralingen. Zo op de foto
schuin opgesteld drie atgebouwen
Margriet het monument; het was haar
kijkend was dit een tijd, waar alles nog
en over de brug rechts het zwembad
eerste ceremoniële daad in Rotterdam.
rustig aan ging en niet zo jachtig zoals
Tropicana. De foto is genomen vanaf
Ik heb bij de Boeg ook voor de BB
tegenwoordig. Maar ja, dat is voorbij”!
het Havenziekenhuis.”
(Bescherming Bevolking) als pompMax van Schaick, Blauwgras 83,
J.J. van Oostendorp: “Dat was de
bediende met een gasstraalpomp water
3068 BB Rotterdam (hier gaat deze
Boerengatbrug, gebouwd om de
uit de haven moeten geven, meestal ‘s
keer de attentie naar toe) : “Deze foto
Maas te verbinden met Haringvliet en
avonds. Dan werden er rampoefeningen
is vermoedelijk gemaakt vanuit het
Boerengat in het oude tracé van het
gedaan en die werden niet altijd in dank
Havenziekenhuis en betreft de huidige
spoor van het Maasstation. Links op
ontvangen. Voor de mensen zoals ik,
Maasboulevard. Destijds was hier het
de foto is de Admiraliteitskade te zien
verplicht in je vrije tijd. Dan werd wel
Maasstation, vanwaar de treinen, richmet de bekende tabakspakhuizen van de
eens een slang expres terug naar de
ting Noord-Nederland vertrokken. Als
rma Van Beek. Ook de torenspits van
pomp geleid, waardoor de slang klapte
jongen van acht ging ik met mijn vader
de Lambertuskerk aan de Hoaan is
als je even niet oplette als pompbedienin 1947 een maand logeren bij mijn
duidelijk te zien en de oudbouw van de
de. Het was één groot waterballet, maar
neefje in Leeuwarden en vertrokken wij
Oostmaaslaan, rechts daarnaast, destijds
dat moest kunnen: de koude oorlog
van hier met de trein. Voor mij een gegelegen tegenover de kolenopslagplaatstond voor de deur.”
weldige belevenis, via de Veluwe naar
sen bij het rangeerterrein. Ik heb uit die
Meta van ’t Hoff-Buitenhuis: “Deze
het Noorden. Ik had nog nooit een echt
tijd nog een messing toetertje bewaard
foto is waarschijnlijk genomen vanaf
bos gezien, buiten het Kralingerhout.
waarmee het spoorwegpersoneel het
het Havenziekenhuis. Het was daar in
De trein was een stoomtrein en als je uit
“heuvelen” regelde - de kolenwagons
1964 een grote zandvlakte. Wij gingen
het raam keek, zag je heel goed de rook
werden uit de trein ontkoppeld en
er met de kinderwagen wandelen. Ze
uit de schoorsteen komen, een imposant
gleden zonder tractie door naar de
waren de Maasboulevard aan ‘t maken.
gebeuren voor een kleine jongen. Mijn
kolenhoop.
Bij het Oostplein waren ze met de
vader was gekleed in een regenjas met
Het spoortracé is later gebruikt voor de
Metro bezig. Interessant om te zien.
hoed en was destijds 50 jaar. Je kunt je
aanleg van de Maasboulevard. Achter
(Meta, hier ligt jouw herinnering in
nu niet voorstellen, dat mensen van die
het brugwachtershuisje is Tropicana
‘een knoop’. De aanleg van de Calandleeftijd destijds zo gekleed gingen, ook
verrezen en linksachter de nieuwe brug
lijn was pas eind jaren ’70 – begin jaren
al was het warm!”
de drie RVS-ats. De foto zal genomen
’80. AvdS). Ik heb gewoond aan de
J. Bergman (Capelle aan den IJssel):
zijn naar het oosten toe, vanaf de
Admiraliteitskade. Toen we trouwden
“Toen ik de opgave zag, kreeg ik de in-

NU
druk dat dit de werkzaamheden zijn van
de in aanbouw zijnde Maasboulevard.
De slagbomen die op de foto verticaal
staan (drie stuks) en een slagboom ligt
waarschijnlijk op de grond. Rechts
op de foto zie je het brugwachtersverblijf, maar uiterst rechts van het
brugwachtersverblijf ligt een werkschuit in de monding, waarschijnlijk
om een nieuwe kademuur te maken.
Ik zie ook een sluisdeur tegenover het
brugwachtersverblijf, maar links op de
foto die donkere smalle strook is ook
een sluisdeur. In zijn geheel is het geen
schutsluis, maar een keersluis en de
brug heet Boerengatbrug. Als het hoog
water is, bij 1.80 NAP, gaan de keersluizen dicht, anders zou de andere kant
van de Maasboulevard overlopen. Links
op de foto lijkt mij de Oostmaaslaan en
de kerktorenspits die zichtbaar is zou

de Hoaankerk kunnen zijn. Toen de
Boerengatbrug helemaal afgebouwd
was, hadden wij het onderhoud van
deze brug, want door de stroming van
de vloed kwam er nog wel eens modder
op de vloeren van de sluisdeuren te
liggen of zinkvuil; dan zouden de
sluisdeuren niet kunnen sluiten. Zo
hadden we vroeger alle buiten- en
binnensluizen in onderhoud.” (Mag ik
veronderstellen, dat ‘we’ de gemeentelijke ROTEB is? AvdS).
Tot slot nog een tip: op http://dit.
is/rotjeknor is altijd de nieuwste ‘Waarwas-dat-nou-foto’ te zien. Het is een
afbeelding, waarop de kleinste details
te onderscheiden zijn.

Nieuwe opgave no. 45
Toen de televisie nog niet aan zijn grote opkomst in de (Rotterdamse)
huishoudens was begonnen, wisten vele Rotjeknorders deze straat en het
in die straat liggende gebouw te vinden.
In het gebouw werd vergaderd, gedanst, gebokst, toneel gespeeld of
examen gedaan.
Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten
gaarne vóór 6 augustus 2007 per post zenden aan
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is
waarwasdatnou@xs4all.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar!
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BROMMOBIEL?
Met een Ligier van Cito rijdt u het
hele jaar comfortabel en droog!
NIEUW & OCCASIONS

J.D. (Joke) Dubbelt

CiTO
houdt u

J.D. 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

Een sterfgeval brengt naast veel verdriet ook een zware
administratieve last met zich mee. Een last die veel mensen
zwaar valt. F-biljet en Successieaangifte vragen tijd en aandacht die u liever aan andere zaken geeft.
Fiscoop neemt deze zorgen graag van u over.

Uw successieaangifte verzorgen
wij vanaf 199,95
Kijk op www.ﬁscoop.nl of bel met 088 0700700

tel. 088 0700700
info@ﬁscoop.nl

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

LIGIER
X-TOO

MOBIEL

AUTORIJBEWIJS NIET NODIG

1988

-

2007

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

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

PAARDrijden, buiten in barendrecht langs Oude
Maas?? ZELFstandig poetsen/zadelen, buiten
rijden, 10 euro per uur.
Grote paarden, geen leerlingen, geen les.
Info proefrit:
0642 255 191 / 0630 679 332 / 0653 438 087

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

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

KLOPPERS

Zeer persoonlijke begeleiding

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

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Gespecialiseerd in:
Het verzorgen van
kinderuitvaarten
Het begeleiden van kinderen
tijdens een uitvaart
Stervensbegeleiding
Bent u nieuwsgierig naar onze brochure?
Even bellen,
dan sturen wij u dit geheel vrijblijvend toe.
Kantooradres: Kringdans 115,
2907 RL Capelle aan den IJssel
Kantooradres: Bergweg 160,
3036 BK Rotterdam
010 4651120
 06 51606587  06 41247482

INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

GERALDO Sports & Beauty
Pedicure Manicure (Sport)massage
Diabetische en Reumatische aantekening

Nu ook voor een schoonheidsbehandeling
Strevelsweg 852
3083 LV Rotterdam
Telefoon: 010 - 844 75 19
E-mail: g-oudenhoven@chello.nl
internet: www.geraldo.nl

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
‘‘Kwaliteit k
ent
geen tijd,
Antiekrestauratie
wél een adre
s!”
Interieuradviseurs

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

Mogen wij ons even voorstellen? Miedema & Zn. + Henk de Jong
is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf waarbij kwaliteit,
service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan! Voor al
uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie en interieuradviezen
bent u in onze winkels aan het beste adres!

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!
Tevens verzorgen wij complete verhuizingen voor senioren.
Bij ons staat goede kwaliteit en service op de eerste plaats, en heten wij
u van harte welkom in onze winkel met open werkplaats. De koffie staat
voor u klaar.
6 standaardpunten van Miedema en De Jong
 Gratis halen en brengen
 Altijd drie jaar garantie
 Grote collecties stof en leer
 Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
 Service en kwaliteit
 Geen aanbetalingen

G
ratis
o

phalen
terug bezoregn
en

Altijd
jaa
garantrie

3

Nieuwe autoBANDen v/a € 1,- allin??

Jammer ff niet, maar v/a € 12,- wel gebruikte
Bij Paul nw. band, btw,mont.bal.mil.vent.koffie/t. superservice
ALLIN Band “nog goed” blijft erop. uw reserve goed/nieuw? 1
bijpassen, “voor minder” klaar, en goed.
Lawaai/lek/tril/reserve/wiel/eenling/probleemoplosser
Ruil/huur/verkoop wintersets, velgen staal/alu.nw/gebr.
Auto, scooter € 30/55, smar t € 60/66, oldtimer, usa/4x4/
ahw/camper/vcar

BANDje VERSTANDje afspraak 24u PAUL BESTEBREURTJE
Nabij Heinenoordtunnel B’dr. bewaar/bespaar 0180-619411

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P
ATTENTIE
Wij zijn wegens vakantie gesloten
vanaf 27 juli tot 13 augustus.
Vanaf maandag 13 augustus staan wij weer
graag voor u klaar op het vertrouwde adres:

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
Tel. (010) - 467 53 23
www.schoenmakerijagterberg.nl

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

STOFFEERWERK
Wij stofferen al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en sofa’s. Wij zijn
gespecialiseerd in Artifort, Leolux, Rolf benz, Pander en Oisterwijk meubelen.
Ook kunnen wij uw stoelen of bankstellen voorzien van nieuwe vullingen. Zit
of ligt u slecht vanwege lichamelijke klachten dan kunnen wij u helpen. Met
een vulling aan uw houding aangepast, voor een perfect comfort.

LEERBEWERKING
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a. stiknaden, uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen, en leer opnieuw
inkleuren, dit is alleen mogelijk in dezelfde kleur van het leer. Uiteraard stofferen wij ook uw stoelen en/of bankstellen met het beste kwaliteit leer. Ook
reparaties en inkleuren van Chesterfield.

RESTAURATIEWERK
Bij ons kunt u ook terecht voor het restaureren, verstevigen en lijmen (Met
beenderen lijm) van alle soorten antieke kasten, kabinetten, bureaus, stoelen
en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of
politoerlagen. Hebt u last van houtworm? Wij kunnen dit voor u verhelpen!
Hebt u stoelen met biezen of rieten zittingen die kapot of beschadigd zijn, dan
kunnen wij die gedeeltelijk of geheel vernieuwen. Dit gebeurt op een ouderwetse en handmatige manier.

SENIOREN VERHUIZINGEN
Wij bieden u een unieke service van seniorenverhuizingen aan. Desgewenst
hoeft u zelf niets te doen, wij kunnen alles voor u verzorgen, zoals: het inpakken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken, en alle gaten en kieren wegwerken. Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken
en plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het aansluiten van
alle electrische apparatuur. Ook hebben wij een samenwerkingsverband met
twee erkende bedrijven voor het verzorgen van vloerbedekking, gordijnen en
behangwerk. Dit alles wordt met de grootste zorg gedaan. Ook kunt u een
gedeelte zelf doen, dat drukt natuurlijk de kosten.

Wij komen voor een vrijblijvende prijsopgaaf bij u thuis, dit is uiteraard geheel kosteloos. Of kom even langs in onze winkel

Kleiweg 135 (Hillegersberg) Telefoon 010 - 218 88 76
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27
Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Bij het in 2003 ingevoerde nieuwe wettelijk erfrecht kreeg de langstlevende ouder ‘automatisch’ het erfdeel van de kinderen onder de hoede. Als niet per testament is bepaald dat de langstlevende tot enig erfgenaam is benoemd, moeten de eventuele successierechten direct met de fiscus worden afgerekend. Dat kan leiden tot financiële problemen, zogenoemde liquiditeitstekorten.
De Rotterdamse notaris mr. Michiel van Ravesteyn droeg hiervoor in De Oud Rotterdammer van 26 juni een oplossing aan. Vandaag gaan we in op de reacties over dit onderwerp.

Pas op voor de fiscus bij overlijden!
Een aantal echtparen maakt zich
ongerust dat bij overlijden van een
van hen de langstlevende de successierechten niet bijeen kan sprokkelen.
We benadrukken dat dit alleen zou
kunnen voorkomen als er sowieso successierechten moeten worden betaald
boven de vrijstellingen in de erfdelen.
Voor de langstlevende is dat niet zo
gauw aan de orde, doordat haar of zijn
vrijstelling € 512.928 bedraagt. Voor
de kinderen, die voor hun erfdeel een
vordering krijgen op de langstlevende,
is dat echter al snel het geval, zeker als
de ouders een eigen huis hebben met
inke overwaarde, omdat hun vrijstelling is gemaximeerd tot € 10.000 per
kind ouder dan 23 jaar.
Notaris Van Ravesteyn gaf een voorbeeld waarbij een kind een vordering
op de langstlevende kreeg van €
40.000. Dat betekende dat voor dat
kind € 2500 direct aan successierechten op tafel moest worden gelegd. Dat
moet bij elkaar te schrapen zijn. Echter, als het om vier kinderen gaat, dan

is het al € 10.000. Als de langstlevende
ouder of de betreffende kinderen niet
over deze contanten beschikken, dan
ontstaat het ‘liquiditeitsprobleem’. Dan
zullen eerst bezittingen moeten worden
beleend (bijvoorbeeld een verhoging
van de hypotheek op het eigen huis)
of worden verkocht om de scus te
kunnen voldoen.
Een lezer stelde de vraag: ‘We
zijn beiden ouder dan 65 jaar. Ons
koopappartement is voor 80 procent
afbetaald. We hebben één zoon. We
hebben een testament laten opstellen,
waarin we elkaar als enig erfgenaam
hebben benoemd. Moet hij dan ook al
successierechten betalen als een van
ons overlijdt?’
Nee, deze ouder hoeft zich niet ongerust te maken. De directe afrekening
met de scus geldt niet als per testament is bepaald dat de langstlevende
tot enig erfgenaam is benoemd. De
betaling van successierechten door de
zoon komt pas aan de orde als ook de
langstlevende is overleden.
Een terugkerende vraag is ook wie de

successierechten moet betalen als een
van de ouders overlijdt. Moet dat de
langstlevende zijn of de kinderen als
er sprake is van een vordering op de
langstlevende?
Voor de scus maakt het niet uit wie
het geld opbrengt. Heel redelijk is dat
de langstlevende, die per slot van rekening ook de voorlopige beschikking
krijgt over het erfdeel van de kinderen,
dan ook maar de successierechten
voldoet. Meestal zal de betaling geen
probleem zijn, omdat men mag aannemen dat in rijke families genoeg geld
voor handen is.
Pas als de langstlevende onvoldoende
(liquide) middelen heeft of niet door
een lening aan het geld kan komen,
zouden misschien kinderen hiervoor
kunnen worden aangesproken. Als die
ook niet het (contante) geld hebben,
dan is de kwestie van Van Ravesteyn
aan de orde. Zijn aangedragen oplossing is dat er in de successiewet een
gezinsvrijstelling wordt ingevoerd of
dat over de hefng van de kinderen
een zogenoemde ‘conserverende

aanslag’ wordt opgelegd. Dat laatste
betekent dat met de scus pas wordt
afgerekend als de langstlevende ook is
overleden.
We hebben gepoogd deze zinnige opmerkingen van notaris Van Ravesteyn
voor te leggen aan de verantwoordelijke staatssecretaris De Jager van
Financiën. De persvoorlichting van het
ministerie laat echter weten dat niet
op onze vragen zal worden ingegaan.
Ook Tweede Kamerleden vinden de
tijd nog niet rijp om hierover aan de
staatssecretaris vragen te stellen. Zij
kennen het probleem dat volgens hen
ongetwijfeld weer aan de orde zal
komen als in de Tweede Kamer weer
gedebatteerd wordt over de successiewetgeving.
Elke keer weer gaan er overigens
stemmen op om drastisch het mes te
zetten in de successierechten voor
directe verwanten na overlijden van
ouders. Immers, er is dan sprake van
het nogmaals belasten van vermogen
waarover ouders eerder al aardig wat
hebben moeten dokken (inkomstenbe-

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Sociale voorzieningen
Met Anw én WAO
onder armoedegrens
Mijn man is indertijd om het leven
gekomen bij zijn werkzaamheden. Ik
kwam in aanmerking voor een volledige Anw-uitkering. Mijn verdiensten
uit een klein baantje mocht ik helemaal
houden. Later kwam ik in de WAO
waardoor ik werd geconfronteerd met
het armoedespook. Immers de WAOuitkering wordt volledig gekort op de
Anw-uitkering. Ik ben daarover zeer
verontwaardigd!
We gaan ervan uit dat uw man na 1 juli
1996 is overleden. Is hij daarvoor (onder de oude wetgeving) overleden, dan
kunnen de regels iets anders zijn. Het
probleem waarmee u te kampen heeft,
is dat uw Anw-uitkering inkomensafhankelijk is. Bij kleine inkomens uit
arbeid heeft dat nauwelijks gevolgen.
Maar inkomen in verband met arbeid
(zoals een WAO-uitkering) wordt
geheel gekort. De bedoeling daarvan
is om cumulatie (opeenhoping) van
uitkeringen boven de bijstandsgrens
te voorkomen.Heeft niemand u in uw
WAO-procedure daarop gewezen? U
mag over deze kwestie verontwaardigd
zijn, maar dat is nu eenmaal de wet.
Overigens is de eerste ruim 650 euro
per maand die u met arbeid bruto

verdient geheel vrijgesteld.
Een schrale troost voor u is misschien
dat uit uw opgaven van de SVB blijkt
dat uw inkomen onder de bijstandsnorm en het toeslagenbeleid van uw
gemeente is gezakt. Dus u kunt een
aanvraag indienen voor aanvulling
door de sociale dienst in uw gemeente.
Dan gaat echter weer wel uw vermogen (bijvoorbeeld de vrije waarde van
uw eigen huis) een rol spelen. Heeft u
geen of weinig vermogen dan komt u
volgens ons misschien in aanmerking
voor een aanvulling van de sociale
dienst van omstreeks 200 euro per
maand!
Consumentenzaken
Gezinsverzekering WA
niet voor autoschades
Ik had mijn auto aan mijn zoon uitgeleend. Hij heeft in een parkeergarage
een pilaar licht geraakt. Daardoor zijn
er grote krassen op het portier gekomen. Als ik daarvoor mijn autoverzekering gebruik, kost mij dat een eigen
risico en iets van mijn premiekorting.
Omdat het om een paar honderd euro
gaat, is dat niet aantrekkelijk. Mijn
zoon heeft een algemene WA-verzekering. Kan ik die voor de schade laten
opdraaien?

Helaas voor u, die vlieger gaat bij de
meeste WA-verzekeringen voor persoonlijke aansprakelijkheid niet op. In
de voorwaarden worden motorrijtuigen
waarvan de verzekerde de bestuurder is
uitgesloten.
U kunt natuurlijk wel uw zoon zelf
aansprakelijk stellen voor de door hem
veroorzaakte schade. Maar dat zal u
hem wel niet willen aandoen? Wat uw
eigen autoverzekering betreft, kunt u
natuurlijk een rekensom maken wat het
u aan eigen risico en no-claimkorting
kost ten opzichte van de hoogte van de
schade. Ook zou u kunnen overwegen
zelf met een lakstift aan de gang te
gaan. Dat is natuurlijk nooit perfect,
maar bij een oudere auto maakt het
ook niet zoveel uit als u daardoor
bijvoorbeeld een hoog eigen risico
uitspaart. Indien u uw auto inruilt met
deze opgelapte schade, dan krijgt u
er waarschijnlijk minder voor dan in
onbeschadigde toestand. Bij heel oude
auto’s (ouder dan tien jaar) maakt het
vaak niks meer uit.
AOW en pensioen
Ex vergeet verevening
van pensioenrechten
Ik ben na 25 jaar huwelijk in 1989
gescheiden. Volgens mij is dan het
zogenoemde Boon/Van Loon Arrest
van de Hoge Raad van toepassing. Ik

ben juni 2004 gepensioneerd. Mijn ex
heeft zelf ook pensioen opgebouwd.
Moet ik eigenlijk wel tot verrekening
c.q. uitbetaling overgaan, of krijgt
mijn ex te zijner tijd alleen bijzonder
nabestaandenpensioen?
De wettelijke regeling voor verevening
van pensioenrechten is pas per 1 mei
1995 ingegaan. Gaat het om echtscheidingsgevallen (zoals bij u) tussen
27 november 1981 (uitspraak Hoge
Raad in het Boon Van Loon Arrest)
en 1 mei 1995 dan kan inderdaad dit
arrest gelden. Echter, daarin moet een
van de echtgenoten (meestal degene
die er beter van wordt!) het initiatief
nemen en bij het pensioenfonds van de
ander ‘verevening’ claimen. U en de
pensioenuitvoerder moeten ook hieraan
willen meewerken.
Kennelijk reageert uw ex-vrouw niet.
Heeft zij soms tijdens uw huwelijk
meer pensioenrechten opgebouwd dan
u? In dat geval kunt u ‘verevening’
claimen! Het kan ook zijn dat in het
convenant dat de echtscheiding en
de boedelverdeling regelt hiervoor al
regelingen zijn getroffen (bijvoorbeeld
afkoop van pensioenrechten).
Reageert zij niet, terwijl zij wel recht
heeft op verevening, dan lijkt het ons
verstandig voor uw portemonnee om
dat zo te laten... Er zijn overigens
wel gevallen bekend van langdurige

lasting en vermogensrendementshefng in box 3).
Echter de overheid kan deze strop
in zijn inkomsten (jaarlijks enkele
honderden miljoenen) nog niet dragen.
Daarom zal het nog heel lang duren
voordat een kabinet deze stap – erg
aantrekkelijk voor rijke mensen – zal
nemen. De successiehefng is ook
een van de redenen waarom mensen
met hoge vermogens zich in België
vestigen.
Tenslotte willen wij erop wijzen dat als
lezers van De Oud Rotterdammer zich
zorgen maken over deze kwesties zij
zich moeten wenden tot een notaris of
scaal adviseur die hen kan adviseren
in ‘estateplanning’.

Hans
Roodenburg

en lastige procedures met advocaten
over en weer waarbij een ex met
terugwerkende kracht haar (meestal)
of zijn verevende pensioenrechten
(ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen opgebouwd tijdens het
huwelijk) opeiste. Hoe de rechter
daarin uiteindelijk heeft beslist, is ons
niet bekend. Wel worden door partijen
vaak dure schikkingen getroffen, die
van geval tot geval kunnen verschillen. Dus wij kunnen u maar één advies
geven, namelijk rustig blijven zitten
totdat de kapper u wil kortwieken!
Op 65 jaar van WAO naar
AOW en bedrijfspensioen
Ik heb een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar word binnenkort
65 jaar. Wat gebeurt er dan? Ik heb
waarschijnlijk ook nog recht op een
klein bedrijfspensioen. Wat gebeurt
daarmee en wat met mijn koophuis?
Indien u 65 jaar wordt, krijgt u AOW
en eventueel een bedrijfspensioen.
Uw WAO-uitkering vervalt dan. De
invloed van een eigen huis daarop is
nihil, tenzij u nog aftrekposten voor
hypotheekrente van de eigen woning
heeft.
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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:

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

met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past

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

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

Droomvlucht Slaapcomfort;

Zit & Méér Comfort;

dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte

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

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

Zomeractie:

Maatwerk
in
Matrasadvies

Bij aankoop van
een matras:

Maatwerk in caravan
en boot matrassen

Gratis Tempur
Fietszadeldekje

TEMPUR

Nieuwe Supreme
Bedcollectie

Hoofdkussens:

Ruim
40 soorten
modellen
hoofdkussens

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

TEMPUR® Matrassen
en Hoofdkussens
hebben de eigenschap
om rug- en nekproblemen te
verminderen
en te voorkomen.
Changing the way
the world sleeps.

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

RUGPIJN
HEUPPIJN

Electrisch verstelbaar
rug + benen

KNIEPIJN
PROBLEMEN
MET
BLOEDSOMLOOP

€ 599,-

Extra sta-op-hulp
van € 899,- nu voor

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

Zevenhuizen:

&

Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport

Rechtstaan

Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

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

Bloedcirculatie

Actieprijs:

ISCHIAS

€ 399,-

Twee speciaalzaken op één adres!

Rusten

Zitkussens, Lendekussens, Reiskussens,
Beenkussens, Rolstoel zitkussens en zelfs
speciale ﬁetszadeldekjes.

20

ARMPIJN

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

M é é r Comfort bieden
wij met onze collectie:

Diverse
showroomils
u
relaxfaute
%
t/m
korting

Wereldwijd aanbevolen HOOFDPIJN
door meer dan 30.000 STIJVE NEK
medisch specialisten. FIBROSITIS

Actie:

Krimpen:

Relaxen

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

*Vraag naar
de voorwaarden

vanaf

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!

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

's-GRAVELAND
De koffie
staat klaar

CAPELLE
WEST

CAPE
LLE A/D
ROTT IJSSEL
ERDA
M

C.G
.R

oo

sw

eg

Industrieweg
Verbindingsweg

2 minuten
na de
Algerabrug

Nwe Tiendweg

C.G

.R

oo

sw
eg

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

OUDERKERK
A/D IJSSEL
LEKKERKERK
SCHOONHOVEN

CARPE DIEM

P

Parkeren
voor de deur

Tiendweg

IDEJO

KRIMPEN
A/D LEK

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

De pil steekt van wal

Geen traan
Hij lag op zijn buik, midden in de woonkamer. Een stevig
gebouwde donkere man van 62 jaar. Vrouw en kinderen er
omheen. Ik kon niet anders dan de dood vaststellen en vertelde de familie mijn bevindingen.

Met fluisterboot varen
door pittoresk Schiedam
Ruim één uur duurt de rondvaart door de pittoreske grachten
en havens van Schiedam. Uiteraard met uitleg van een gids
over de bezienswaardigheden die de jeneverstad biedt.

Het varen geschiedt in een open en
milieuvriendelijke uisterboot, die
minder geschikt is voor rolstoelers.
Honden mogen niet aan boord. Wie
een rondvaart meemaakt, merkt al
snel dat Schiedam er vanaf het water
heel anders uitziet dan op straat.
Schiedam is vooral bekend om
haar jenevergeschiedenis. De vele
pakhuizen, branderijen, mouterijen en

de zes hoogste molen ter wereld (Drie
Koornbloemen (1770), De Vrijheid
(1785), De Noord (1803), De Nieuwe
Palmboom (herbouwd in 1993), De
Walvisch (1794) en De Nolet (nieuw
gebouwd, draait sinds 2006). De
molens zijn allemaal te bezichtigen
of te bezoeken: zie www.schiedamsemolens.nl
Voor groepen heeft de VVV Schiedam uitgebreide arrangementen voor

- De uisterboot vaart ook
onder de Appelmarktbrug
door die de beide oevers
van de Lange Haven met
elkaar verbindt
Foto Ellie Schop -

de uisterboot of maakt er een op
maat. Ook avondvaarten zijn mogelijk. Inlichtingen via 0900-1192192
en email:
vvv.schiedam@kabelfoon.nl
De afvaarten zijn tot eind oktober van
dinsdag tot en met zondag om 12.00,
13.30 en 15.00 uur bij museummolen
De Nieuwe Palmboom aan de Noordvest 34. Volwassenen betalen 6,50
euro en kinderen van 4 tot en met 11
jaar 3,50 euro.
Voor informatie: 010-4262654 of
www.rondvaartenschiedam.nl

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.
Oplossing foto 10 juli
Deze foto is genomen op 24 juli 1949 in het Stadion
Feijenoord tijdens de damesatletiek-interland Nederland-Italië. De verrichtingen van de dames werden
gevolgd door 20.000 toeschouwers. Grote publiekstrekker was Fanny Blankers-Koen (1918-2004), die
het jaar daarvoor met vier gouden medailles furore had
gemaakt op de Olympische Spelen in Londen. Fanny
is ook de dame die hier hoogspringt, want naast het
hardlopen blonk zij eveneens uit in het ver- en hoogspringen. Het publiek kon die dag ook genieten van de Friezin
Foekje Dillema, een belangrijke concurrente van Fanny op de 100 en 200 meter. Dillema werd in 1950 – na een dubieuze seksetekst – geschorst voor het leven. Vandaag de dag wordt aangenomen dat Jan Blankers verantwoordelijk
is geweest voor de uitschakeling van de rivale van zijn vrouw.
Hoewel Fanny Blankers-Koen geen bijzondere band met
Rotterdam had, staat haar standbeeld al sinds 1956 aan de Van
Aerssenlaan bij Diergaarde Blijdorp (Wist u dat haar eigen stad
Amsterdam destijds voor dit beeld bedankt heeft?). In mei 2007
is een soortgelijk standbeeld van de atlete onthuld in Hengelo.

Nieuwe foto
Ditmaal weer een voetbalfoto, per slot van rekening was en is
Rotterdam dé voetbalstad van Nederland. Het jaar is 1953 en het
gaat om een bijzondere wedstrijd in Rotterdam tussen twee niet
zo voor de hand liggende ploegen. Er waren die middag beroemde spelers actief en ook de scheidsrechter is geen onbekende. ?

Ik verwachte dat de emoties zouden
losbarsten, doch de enige reactie
kwam van de kersverse weduwe. Zij
bukte naast het lijk, pakte een hand
en begon de ringen er af te halen. Uit
een broekzak trok ze zijn beurs. Hadden ze dit verwacht, wilde ik weten?
Er werd bepaald niet liefdevol over
hem gesproken. Er was sprake, zo
leek het, van een zekere opluchting.
De man had zijn gezin en vooral zijn
echtgenote jarenlang geterroriseerd.
Gezien de medicatie die hij gebruikte
leek een hartinfarct een voor de
hand liggende diagnose, maar de
man en zijn gezin, het was tijdens
een weekenddienst, waren mij totaal
onbekend. Was er soms sprake van
een onnatuurlijke dood? In dat geval
kon ik geen verklaring afgeven van
natuurlijke dood. De familie liet ik
weten dat ik de doodsoorzaak wilde
laten vaststellen, omdat ik niet op basis van mijn gegevens kon uitmaken
waaraan hij was overleden. Daarom

moest ik de politiearts laten komen.
Die zou verder onderzoek doen naar
de doodsoorzaak. Geen probleem,
vond de weduwe.
Zal toch wel een infarct zijn geweest,
dacht ik bij mezelf. Maar ja, hoe
zeker weet je dat?
Soms blijven partners bij elkaar tot
de dood hen scheidt, ondanks de
belabberde relatie die ze hebben. De
buitenwereld, inclusief huisarts, heeft
hier vaak geen weet van. Zo heb ik
de afgelopen 26 jaar tijdens condoleancebezoeken verhalen gehoord
van weduwen, mannen gaan eerder
dood, over huwelijken van soms 40
jaar ellende. Bij onze generatie zal
dit minder vaak voorkomen, omdat
een scheiding tegenwoordig beter
wordt geaccepteerd. Vroeger zaten
er veel meer haken en ogen aan:
kinderen, famile, kerk….Vroeger
was het credo: ‘scheiden doet lijden’.
Nu denkt men: ‘scheiden doe je niet
zomaar’.

Film ‘Escape to victory’ in OVM
Het OorlogsVerzetsMuseum (OVM) vertoont zondag 5 en
woensdag 8 augustus de lm ‘Escape to victory’. Dit is een
lm over echte voetbalhelden, die zich afspeelt in de
Tweede Wereldoorlog. In een krijgsgevangenkamp spelen
geallieerde soldaten onder leiding van de international
John Colby partijtjes voetbal.

Het is een inspirerende lm met veel
clichés en als hoogtepunt een voetbalwedstrijd waarin naast Sylvester
Stallone ook voetbalsterren als Pele,
Bobby More en Osvaldo Ardiles
acteren. De rolprent duurt bijna twee
uur en begint om 14.00 uur.
Het OorlogsVerzetsMuseum is

gevestigd aan de Veerlaan 82-92
op Rotterdam-Katendrecht en is
geopend van dinsdag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op
zondag van 12.00 tot 16.00 uur.
Voor informatie: 010-4848931,
e-mail: info@ovmrotterdam.nl en
www.ovmrotterdam.nl

Broersveld 11
3111 LC Schiedam
Tel. 010 - 4260299
Naast het Masker!
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Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

PARKETSPECIAALZAAK

“In één dag
mooie tanden”

4NJMFDMJOJDTUBBU
WPPS
DPNQMFUF
EJFOTU
WFSMFOJOH

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

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

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

4IPXSPPNHFPQFOE
NBUN[BVVSrWSJKEBHLPPQBWPOE

010 - 450 93 05

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG
0OEFSEFFM
WBO

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

4MPUQMFJOCapelle

a/d IJssel

010 - 412 72 46

5FMFGPPO 
XXXTNJMFDMJOJDOM

+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.

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

van: € 14.450,voor:
€

8.950,-

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

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



2





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



Narcosebehandeling onder deskundige leiding van een anesthesist
Al 35 jaar ervaring!
Modernste technieken
Voor alle tandprothetische en tandheelkundige behandelingen
Dagelijks tandarts aanwezig
Volledige en goede begeleiding.
Het permanent witmaken van tanden.
Implantaat

INSCHRIJVING NIEUWE PATIËNTEN MOGELIJK

Schuite
Tandtechniek

DE NISSAN PRIMERA
OP = OP

VANAF % 19.995

% 1.750
CONTANTE
KORTING

NOG
18 STUKS
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Te koop:
Moderne schakelvilla met uitzicht
op de skyline van Rotterdam
Onder de Linden 4
Krimpen a.d. IJssel
- Riante living van 70m2
- Fraaie architectuur
Bouwjaar 2002. Inhoud 800m³.
Indeling:
Representatieve entree met luxe toilet
(zwevend), vaste kast, deur naar garage
met elektrische garagedeur en een grote
kelderruimte van 30m².
1e Verd.: Riante living met lichte stenen vloer van 70m² bestaande uit woonkamer (met fraai
uitzicht, schuifpui naar zonnig terras en zeer hoge plafond) en een niveau hoger gelegen grote
gezellige woonkeuken (met lichte keuken in hoekopstelling en alle inbouwapparatuur).
2e Verd.: Overloop met laminaat en luxe toilet (zwevend), 3
slaapkamers met laminaat, luxe badkamer met ligbad met thermostaatkraan, extra grote douchecabine met thermostaatkraan,
2 wastafels, designradiator en fraaie tegels tot plafond (sanitair
Villeroy & Boch).
3e Verd.: Grote slaapkamer van 27m² met laminaat en heerlijk
dakterras, aparte wasruimte met aansluiting wasmachine en
HR-combiketel.
Bijzonderheden:
Aankomende bij deze schakelvilla valt direct de architectuur op,
die goed inspeelt op de omgeving. Er is gekozen voor traditionele materialen in rustieke kleurcombinaties. Ook binnen zijn de
materialen met zorg op elkaar afgestemd en geven met recht
een rijk en prettige gevoel. Het is goed “thuiskomen”. Het hoge
plafond van 3.80m in de woonkamer in combinatie met de grote
raampartijen en het schitterende uitzicht zorgen voor een optimaal gevoel van licht en ruimte.
En dan buiten! De terrassen zijn gesitueerd op het zuid-westen en zijn riant van opzet. Hier is
het goed toeven. Niet alleen op hoogzomerse dagen, maar ook in het voorjaar en najaar geniet
u hier volop van de zon en van een typisch Hollands, immer boeiend, schouwspel van wolken,
wind, weer en water. Het is een plek waar de verveling niet snel zal toeslaan.

€ 724.500,- k.k.
Voor meer inlichtingen: 06-23662412

fauteuils
bankstellen

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,- *
Het Sansovino Hof:
32 luxe seniorenappartementen






oppervlakte vanaf 85 m2
huurprijzen vanaf & 670,- per maand
woningen voor het leven
alle voorzieningen binnen handbereik
uitstekend bereikbaar met auto, metro en bus

* Actievoorwaarden zijn op te vragen bij PWS Rotterdam.

Meer informatie: afdeling seniorenhuisvesting

Telefoonnummer

010 - 750 67 00
www.pws-rotterdam.nl

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!

ENLIJKE PR
O
S
T
A
F
N
E
E
R
VOO

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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Handzaam nieuw boekje:

Rotterdamse Architectuur, per fiets of boot
Zojuist is een bijzonder handzaam Rotterdams architectuurboekje verschenen van zo’n 160
bladzijden over oude en nieuwe architectuur in onze stad. Handzaam, doordat haast alle
historische gebouwen met foto en tekst zijn opgenomen. Met veel feiten en historie. Zo ook
een pagina over de thans jubilerende Diergaarde Blijdorp met een fraaie foto van de huidige
oude Rivièrahal naar een ontwerp van architect S. van Ravesteyn, gerealiseerd in 1941.

Zo is er in het boekje (14,90 euro) getiteld Rotterdamse Architectuur, per
ets of per boot’ te lezen: ‘‘Leeuwen
en kamelen liepen los over de straat,
nadat in 1940 een groot deel van Rotterdam was platgebombardeerd. De
eerdere plek van de diergaarde aan
de Diergaardesingel in RotterdamCentrum werd toch al te klein, dus
waren er plannen voor verplaatsing.
In 1939 werd begonnen met de bouw

- John Noteboom (foto: Paul Hosek) -

op de nieuwe locatie, maar door
het uitbreken van de oorlog en een
langdurig vorstverlet werd het project
pas in 1941 voltooid.
De architectuur van Van Ravesteyn
bekleedt een aparte plaats in de
Nederlandse architectuurgeschiedenis. Terwijl de ‘modernen’ zo strak en
functionalistisch mogelijk bouwden en de ‘traditionelen’ veelal in
baksteen, bouwde Van Ravesteyn in
beton, maar wel met veel versieringen. Hij werkte daarvoor veel samen
met beeldend kunstenaars.’’
Architectuurjaar
Het boekje is een ‘eigenwijze’
aanvulling op wat het Architectuurjaar 2007 reeds te bieden heeft. Zo
staat onder meer ook beschreven
het bekende Bouwcentrum aan het
Weena van de architecten J.W.C.
Boks, W. Eijkelenboom en A. Middelbeek, gerealiseerd in 1946-1948
met uitbreidingen in de jaren vijftig,
zeventig en negentig. Verder het
bekende Hulstkampgebouw aan het

Noordereiland uit de jaren 1889-1895
en 1913-1915, maar ook moderne
en zeer recente gebouwen zoals
Montevideo aan de Wilhelminapier
uit 2003-2005. Het aardige van ‘Rotterdamse architectuur’ is dat er een
routekaart in zit hoe per ets of zelfs
per watertaxi de gebouwen bekeken
kunnen worden aan de hand van het
boekje. Met allerlei informatie en
praktische tips. In het voorwoord
schrijft Orhan Kaya, de Rotterdamse
wethouder van cultuur in Rotterdam,
onder meer: ,,Rotterdam is ook
een monumentenstad, een stad met
historie. Je kunt dwalen langs de
landschappelijk aangelegde singels
met rijk gedecoreerde architectuur
uit de negentiende eeuw en vroeg
twintigste eeuw, zoals de Heemraadssingel of de Westersingel. Je kunt je
laten imponeren door fraaie staaltjes
wederopbouwarchitectuur in het centrum zoals het Groothandelsgebouw
of het Bouwcentrum ertegenover.
Op de Kop van Zuid proef je door
gebouwen als Las Palmas en Hotel

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

G
OO
AD

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

VIE

- Studenten van de Hogeschool, sectie architectuur, samen met de uitgever met
het nieuwe architectuurboekje over Rotterdam: (v.l.n.r.) Ardy van Broekhoven,
John Noteboom, Joris Koolen en Jaco van Oord. (foto: Paul Hosek) -

New York nog de tijden van havenactiviteiten en landverhuizingen. Maar
ook de experimentele woningbouwprojecten zoals de Kiefhoek en het
Stuhlemeijercomplex uit het begin
van de twintigste eeuw zijn de moeite
waard.’’
Het boekje is een initiatief van de
stichting Cool Publishers, Rotterdam
van John Noteboom in samenwerking met de studenten van de
Hogeschool Rotterdam, Ribacs sectie
architectuur. Bert Hooijer, directeur
van deze Hogeschool, reikte het
eerste exemplaar vorige week uit

MED I SC

S C ENT

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR

H

RU

M

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

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

Gratis CBR Keuring

Zuidpein Hoog 457
Winkel nr. 13
Ook voor
gehoorapparaten



Wij zijn gespecialiseerd in woningontruiming.



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

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
Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

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

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



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



Wij werken door het gehele land.

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

Jim Postma

Vanaf heden inschrijven
nieuwe patiënten.

www.huis-ontruiming.nl
Uitvaartverzorging

aan Francine Houben, directeur van
Mecanoo Architectuur. Zowel voor
oude en jonge Rotterdammers als
niet-Rotterdammers is ‘Rotterdam
Architectuur’ eigenlijk een ‘must’
om onze stad nog beter te leren kennen. Want er is nog veel te ontdekken
aan wetenswaardigheden zowel uit
het verleden als uit het heden. Het
boekje is te verkrijgen bij erkende
boekhandelaren als Van Gennep aan
de Oude Binnenweg en Donner aan
de Lijnbaan.

Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212
Voor info: 010-414 86 43 of 06-1812
email: info@huis-ontruiming.nl

4248

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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Rotterdams ziekenhuis zet professionalisering door

Havenziekenhuis
start grondige renovatie
Het Havenziekenhuis verbouwt. Nu de samenwerking met het Erasmus MC een feit is, is het
Rotterdamse ziekenhuis gestart met het professionaliseren van de dienstverlening. Het is tijd
om te voldoen aan de moderne eisen die gesteld worden aan een deskundig en vriendelijk
ziekenhuis. De verbouwing zal merkbaar zijn voor patiënten en bezoekers. Maar het ziekenhuis zal er alles aan doen de overlast tot een minimum te beperken.

Het gaat goed met het Havenziekenhuis. Het 80-jarig bestaan dit jaar
geeft dat ook al aan. “We zijn volop
in ontwikkeling”, zegt directeur Johan
Dorresteijn. “De verbouwing is hier
onderdeel van. We willen een modern
en professioneel ziekenhuis zijn in de
Rotterdamse regio en meegaan met
de tijd. Het Havenziekenhuis blijft
belangrijk voor Rotterdam, maar
heeft ook nationaal een belangrijke
functie op het terrein van tropengeneeskunde.”
Het renoveren van de gevel is de
voorloper van de grondige verbou-

wing, die is gestart op 1 juli 2007.
Het ziekenhuis staat vanaf nu drie
maanden in de steigers. De hele
verbouwing gaat vijf jaar duren. Verpleegafdelingen, OK en poliklinieken
krijgen een metamorfose. De keuken
in het ziekenhuis is inmiddels al helemaal vernieuwd. Het personeel en de
patiënten worden goed geïnformeerd
over alle werkzaamheden. Overlast
zal er zeker zijn, maar die proberen
wij tot een minimum te beperken.
Over het Havenziekenhuis
Het Havenziekenhuis is dit jaar reeds

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

80 jaar een thuishaven voor wereldburgers, Rotterdammers, zeelieden en
binnenschippers. Het is een algemeen
ziekenhuis met een regionaal karakter.
Het verricht de zorg deels als dochteronderneming samen met het Erasmus
MC. Het Havenziekenhuis heeft als
extra specialisatie tropengeneeskunde,
tegenwoordig ook reizigersziekten
genoemd. Het ziekenhuis beschikt
hiervoor over een Travel Clinic met
ruime ervaring, waardoor reizigers
goed en veilig op reis kunnen.
-Het Havenziekenhuis in de steigers -

RET start met taxibusje
De RET rijdt sinds begin juli met een taxibusje (lijn 43) waarbij enkele leuke bestemmingen
door het Kralingse Bos worden aangedaan. Zo stopt de bus onder meer bij de manege, het
strandbad, de kinderboerderij en het hertenkamp.

Het busje rijdt tot zaterdag 28 oktober elke zaterdag en zondag om het
half uur van 10.15 tot 18.45 uur via
de volgende route: Kralingse Zoom
(metro/busstation) Kralingseweg
- Kralingse Plaslaan, Langepad,
Prinses Beatrixlaan Kralingseweg
Kralingse Zoom (metro/busstation).
Alle vijftien haltes op de route van

Paradijslaan
Met veel plezier heb ik de wandeling door de Paradijslaan gelezen. Als ik uit mijn school aan de Hammerstraat
in Noord kwam, voer ik met het pontje van De Vries naar
de andere oever van de Rotte. Dat was tegenover de
oude toegang tot de Algemene Begraafplaats Crooswijk.

In een van de huizen van de
Crooswijksebocht zaten op een
grote tafel meestal twee kleermakers in kleermakerszit kleding te
naaien. Daar voorbij was een poort
met deuren naar het binnenterrein
van de planten- en heesterkwekerij
Roozenbeek. Daarna kwam de
steenhouwerij van De Nijs en dan
een houtzagerij, die ook aan de
waterkant opslagruimte had.
Groenteboer Koole stond in zijn
winkel in de Paradijslaan met zijn
vrouw en dochter Lena achter de
toonbank. Zijn zonen Willem,
Bram, Izaak en Gerard reden
met handwagens met daaronder
trekhonden langs de deuren. Met

melkboer Pauk ben ik menigmaal
als ik vrij was van school met zijn
witte hit en wagen mee langs de
deuren geweest. Zijn vrouw en
dochter stonden in de winkel.
IJsboer Janus (van Schaik??)
was van oorsprong zeeman. Bij
hem heb ik menig ijsje en ook
snoep gekocht. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog verkocht hij wafels
met prutslagroom. Daarna gelukkig weer heerlijke oublies gevuld
met échte slagroom. Bij Jamin
kocht ik een zuurbal voor één cent
en een toverbal voor twéé en een
halve cent. Sommige van mijn
herinneringen dateren al van 65
jaar terug.’

lijn 43 vallen in tariefzone 5311,
waardoor mensen slechts één strip
hoeven af te stempelen. De chipcard
is niet te gebruiken op het taxibusje. De taxibuschauffeur verkoopt
geen kaartjes. Wel zijn in de hal
van metrostation Kralingse Zoom
strippenkaarten verkrijgbaar uit de
kaartautomaat. Rotterdamse ouderen

die meedoen aan de proef gratis OV
voor 65+, reizen gratis met lijn 43,
op vertoon van de OV-chipkaart
met de al afgestempelde papieren
65+ gratis reizencoupon. Voor meer
informatie over deze busregeling van
de RET, kijk op www.ret.nl of vraag
de dienstregelingfolder bij een RETverkoop en Informatiepunt.

Lijn tien
Als tramlijn 10 weer z’n
rondjes gaat rijden, weet de
Rotterdammer dat de zomervakanties zijn aangebroken.
Vanaf volgende week dinsdag is het zo ver. Tramlijn 10
rijdt dit jaar van dinsdag 31
juli t/m zondag 2 september.
Er wordt gereden op dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. Per dag vertrekken
er drie ritten vanaf het Willemsplein: om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur.

Bovendien worden in het weekend
van 8 en 9 september (Wereldhavendagen), naast de reguliere ritten van
tramlijn 10, extra ritten gereden om
10.30, 12.30 en 14.30 uur vanaf het
Willemsplein. Tramlijn 10 rijdt ook
in het weekend van 15 en 16 september. In verband met evenementen
rijdt tramlijn 10 NIET op zaterdag 11
augustus (Dance Parade) en zondag
19 augustus (Bavaria City Racing).
Zondag 9 september rijdt lijn 10 een

andere route in verband met het evenement “Rotterdam Road Races”.
Hoewel lijn 10, geëxploiteerd door
de Stichting Romeo, speciaal voor
toeristen is ingesteld, zullen toch ook
jongere en oudere Rotterdammers
zich op hun gemak voelen. Lijn 10
wordt gereden met de welbekende
RET-vierassers; een type tram dat
rond 1930 in het Rotterdamse
straatbeeld verscheen. Tot ver in de
jaren ’60 van de vorige eeuw was de

vierasser dé tram in Rotterdam. Er
zijn zelfs (oud)Rotterdammers, die
niet willen geloven dat dit type tram
tot een (rijdend) museum behoort.
Lijn 10 laat de passagier niet alleen
het moderne stadscentrum zien,
maar gaat ook door of rijdt langs het
Oude Westen, Delfshaven, Spangen,
Kralingen, de Kop van Zuid en het
Scheepvaartkwartier. Tijdens de rit
geven sommige trambestuurders uitleg bij de plaatsen die men passeert.
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De Rotterdamse haven
in de jaren 50/60
Rotterdam was in de jaren vijftig een snel groeiende stad
waar iedere dag geheid werd, met een zeehaven die uit
zijn jasje barstte. Met 12383 zeeschepen in 1950 werd
een record gebroken. Eind 1959 kwam de telling op 22702
zeeschepen, in de tonnage zelfs een verdubbeling. Ja, de
haven bruiste van het leven en zodra er een kade vrij kwam
werd de plaats ogenblikkelijk ingenomen door een op
‘stroom’ wachtend zeeschip.

het manoeuvreren van de hijsen. De
douaneambtenaar keek toe dat alle
goederen begeleid waren door een
geldig document en de loodsadministrateur had slechts enkele dagen om
de complete boot (alle exportdocumenten) met een laadmanifest aan de
douane over te dragen.

Voor wie de handen uit de mouwen durfde te steken, waren er
volop mogelijkheden. De expeditie-,
transport- en controlebedrijven,
scheepvaartagenturen, stuwadoors,
en ga zo maar door hadden jonge
mensen nodig. In de expeditie zorgde
je dat de goederen werden afgehaald en aangeleverd. Je leerde hoe
je goederen moest monsteren; van
portowijnen op het ‘Hofje’ tot granen
in de Maashaven, naast de douanepapieren en andere formaliteiten. Bij de
stuwadoors werden de schepen gelost
en geladen. Dikwijls werkten er net
zoveel ploegen in het schip als op de
langszij liggende lichters en de op de
kade staande wagons. Ik denk aan de
‘Bluefunnel-schepen’ in de Merwedehaven of de schepen in de Lekhaven

Amsterdammer
Andere koek was een ‘balenboot’.
Hier kwam het op hard werken aan
en af en toe was het zelfs nodig een
‘amsterdammer’ te draaien, waarbij
een hijs met zakgoed opzettelijk fout
werd opgezet, waardoor de hijs bij
het uitdraaien uit elkaar viel. Dan
was het opruimen geblazen en kon je
een blaasje nemen. Natuurlijk wist de
kras dat er sabotage in het spel was,
maar als het tempo te hoog lag, was
dit een middel om even te rusten.
Een slimme botenbaas die dit wilde
voorkomen gaf de ploeg een ‘klaar
naar huis’ voor zo’n 150 tot 200 ton
zakgoed. Met een ‘klaar naar huis’
zat je twee uur eerder op je ets,
richting moe of om een pikketanissie
te pakken. De keuze tussen 150 ton

bij de Blackdiamond-loods. Het laden
van zo’n 6000 ton stukgoed was
een regelmatig terugkerend karwei.
Lichters, rijnschepen afgeladen met
chemicaliën en machinerieën en
wagons vol Philipsartikelen gaven de
tallymannen en de ploegen de nodige
hoofdbrekens om alles ‘conform’
binnenboord te krijgen. Daarnaast
waren er honderden partijen diverse
goederen in de loodsen opgeslagen. Een intensieve organisatie en
rigoureuze controle zorgden dat het
iedere keer lukte. De botenbaas en
zijn krassen hadden hun handen vol
om de goederen correct aan boord
te brengen, zodat de stabiliteit van
het schip geen gevaar liep. De kras
(ook wel de ploegbaas genoemd)
assisteerde de kraanmachinist tijdens

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.

-Het was hard werken op een balenboot -

of 200 ton hing af van een moeilijkheidsfactor, die weer afhing van het
gewicht van de zakken en hoe de te
lossen zakken waren gestuwd in het
zeeschip.
Verdienen
Als je werkelijk goed wilde verdienen, vroeg je om in de huidenploeg te
worden opgenomen of het diepvries
in te gaan. De toeslagen waren aantrekkelijk en douchen, een noodzaak,
was eveneens mogelijk. Vrijdags in
de namiddag stonden er tientallen
bootwerkers in de rij om in het week-

einde te werken, dubbel betaald.
Ja, als je pienter was, werd je tallyman of koos je voor kras om later
botenbaas te worden. Al snel werd
je dan naar ‘de Havenvakschool’
gestuurd en leerde je de theorie van
het havenwerk. Functies als loodsbaas, botenbaas, voorman of nog
verdere promotie, zoals de hoofd- en
kadebaas, behoorden tot de mogelijkheden. Zeer goed betaalde functies,
die echter veel inzet vroegen.
Piet Bartelse

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

Openhaarden &
Kachelcentrum

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

BERTUS
BUSSIE
voor informatie:
Tel. 06-53536107

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

Coolhaven
postbus 6137
3002 AC Rotterdam

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

Uw auto laten WASSEN & STOFZUIGEN

Pearl Buckplaats 33-35, Rotterdam, tel. 010 - 455 97 57
Mobiel op weg.................

De scootmobielspecialist van Rotterdam & Omstreken

Onder een genot van een kopje koffie.
klaar terwijl u wacht

capelle

19,95

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

OP ZOEK NAAR WERK?
BEL MARO SERVICE:

0180 - 411 310
VOOR ONZE KLANTEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:
Administratief
Algemeen
Technisch
personeel:
personeel:
personeel:
Boekhoudkundig
Magazijnmedewerkers
Flensmonteurs
Secretarieel
Heftruckchauffeurs
Sleutelaars
Data-entry
Industrieelreinigers
Constructiebankwerkers
Commercieel
Schoonmakers
Machinebankwerkers
Administratief
Bouwopruimers
Onderhoudsmonteurs
ondersteunend
Productiemedewerkers
IJzerwerkers
Lassers
Boltensioners







































Uitzenden
Detacheren
Payrollen
Projecten
24 Hrs. Service

Neem sn
el conta
voor pri
ct op
ma
arbeidsv salaris- en
oorwaa
rden.

Zuideinde 148,
2991 LK Barendrecht
E-mail: andre@maroservice.nl
internet: www.maroservice.nl

Welke dame mag ik Nl. Hr. 59 blij maken? Br. schouder,
correct, fris, begrip, goed gesprek. kopje/glaasje, kennismaken? (be)zoek u; handicap/geb/tintje/tatt/pierc o.k..
Vr/bied: Fris, discreet, respect, begrip. Reageren via postb.
176, 2910 AD Nwk a.d. Ij., o.v.m. 59jr hr. linksboven

De BEDOEIEN organiseert
een gezellige 50+ avond
De avond zal gehouden worden op:

Zaterdag 15 september a.s.
Volkstuinvereniging De Tochten
(ruime parkeergelegenheid)

De prijs voor deze
swingende avond bedraagt

€ 22,50

Tel. reserveren: 010-2201323
of email: bedoeien@kpn-ofcedsl.nl
www.debedoeien.nl
NL hr. 70+ regio R’dam Zakenman, zoekt dame, gezelschap, eten, binnen/buiten/op weg, goied gesprek,
gekleed, manieren, discreet. Geen handicap/verpleging,
intern mog. indien passend. Reageren via postb. 176,
2910 AD Nwk a.d. Ij., o.v.m. 70+ hr. linksboven
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Na 82 jaar een punt erachter? Nee toch!
De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, Rotterdam - Overschie
dreigt te worden opgeheven door gebrek aan bestuursleden. Dat kan en
mag niet de bedoeling zijn voor zo’n
oude vereniging.
Het zittend (dagelijks) bestuur wil na (tientallen) jaren actief geweest te zijn voor de vereniging, graag
de fakkel overdragen aan een nieuw bestuur om een
frisse wind door de vereniging te laten waaien.
Daarom zoekt het bestuur vrijwilligers die geen lid
hoeven te zijn (geen contributieplicht) van de vereniging en zelfs geen verstand van EHBO behoeven
te hebben, maar die zich kunnen en willen inzetten
voor het voortbestaan van de EHBO-activiteiten.
Wij denken aan mensen die in de VUT zitten of
gepensioneerden met nancieel inzicht of een nanciële achtergrond. Ook denken wij aan een arts die
in zijn of haar vrije tijd enige kennis kan overbrengen. Dus mensen die (in de toekomst) het dagelijks
bestuur willen vormen, zoals een voorzitter, 1 e
en 2e penningmeester en een secretaris. Uiteraard
mogen de kandidaten ook dames zijn, leeftijd speelt
geen rol. Bij aanmelding kunnen zij rekenen op alle
benodigde ondersteuning van de huidige bestuursleden en een ruime inwerkperiode.
Het bestuurswerk vergt 21 avonden per jaar vanaf
half september tot half februari. Men kan onderling
afspraken maken over de aanwezigheid.
Mocht u meer informatie willen of u willen aanmelden, dan verzoeken wij u contact op te nemen met
de voorzitter de heer P. Martijn op telefoonnummer
010 - 46201 36. Ook kunt u vanaf 17 september
op de maandagavond van 19.30 - 21.30 uur binnenlopen aan de Delftweg 15, te Overschie in de
voormalige pastorie van de Petrus Banden kerk.
Hoewel er nog gezocht wordt naar een 2e kaderinstructeur, gaan dit jaar de cursussen EHBO voor
“beginners” en voor “herhalers” met enige kunstgrepen in september gewoon van start.

Lutusca en de
Gastronoom
Soms komen er herinneringen boven die ik allang
vergeten was. Zoals de bioscoop Lutusca, een naam
gevormd uit de vooroorlogse bioscopen Lumiere,
Tuschinki en Scala . Het was een noodbiosoop,
maar erg mooi van binnen. De eerste lm die ik in
Lutusca heb gezien was “The Rapsody In Blue”,
met Robert Alda als George Gerswin en Oscar Levant als de pianist. Ik was er helemaal stuk van. Er
zijn nog veel goede lms gevolgd, maar die eerste
lm is mij altijd bijgebleven. Het ging mij erg aan
het hart toen de bioscoop in 1960 werd afgebroken.
Soms gingen we, na aoop van de vroege voorstelling, naar de Gastronoom, even verderop. Daar was
het altijd reuze gezellig, met jne muziek, gespeeld
door het orkest van Jack Wilson.
Ook herinner ik mij dat ik lid was van de kampeer
en toneelvereniging TOP, dat ‘Tot Ons Plezier’ betekende. ’s Zomers kampeerden we in Nieuw Helvoet
en ’s winters werd er een revue opgevoerd. Meestal
was dat in Odeon in de Gouvernestraat. Na aoop
was er dan ‘Bal Na’ met het orkest van pianist
Jack Wilson. Op een keer waren wij, de meisjes,
ons aan het afschminken en omkleden toen de
deur van onze kleedkamer open ging en Jack onze
kleedkamer binnen stapte, hij had zich in de kamer
vergist. Grote hilariteit natuurlijk. Hij was duidelijk
geschrokken dus hebben wij als troost het lied over
Adam voor hem gezongen.
Dit is weer een herinnering aan mijn jonge jaren zo
rond het eind van 1940.
Wil Ketting – van Zijl

- Willem Kooy
(rechts) in 1950 in
zijn bakkerij aan de
Buitendijk. Links van
hem Piet Wolters die na
het bakken ook nog brood
aan huis bezorgde. Foto’s
collectie Rein Wolters -

Meerijden op
klep van vaders
broodkar was een avontuur
Mijn vader, Piet(er) Wolters (1920-1986) werkte van 1946 tot 1951 bij
brood- en banketbakker Willem Kooy aan de Buitendijk 193 in IJsselmonde.
Ongeveer op die plek is nu het tankstation aan de Molenvliet. Als vader zijn
driewielige bezorgkar ’s middags naar de bakkerij terug bracht, mocht ik
als joch van vier soms meerijden op de dichte klep. Als het regende ging ik
er zelfs onder. De klep bleef dan op een kier, anders werd ik bang.
Meerijden vond ik een leuk avontuur.
Zeker tegen de hol op die de Groenezoom
en Beukendaal verbond met de Buitendijk.
Die was steil. Pa moest uit het zadel en
zijn kar naar boven duwen. De Buitendijk
was een echte dijk met huizen en boerderijen. Van baas Kooy kreeg ik meestal een
aai over mijn krullenkopje en een eierkoek
of een beschuitbol. Echter wel eentje die
niet verkoopbaar meer was, maar nog wel
consumeerbaar.
De terugrit naar huis maakte ik op de bagagedrager achter op de ets. Mijn benen
hield ik ver uit de spaken van het achterwiel. Een enorm litteken op mijn rechtervoet herinnert nog steeds aan een eerder
etstochtje toen ik twee was. Vader nam
me op een zondag mee in de richting van
Smitshoek. Onderweg sukkelde ik in slaap.
Mijn voetje kwam tussen de spaken en
werd half afgesneden. Hevig bloedend verleende een boerin van de Charloisse Lagedijk eerste hulp en wikkelde een theedoek
rond de wond. Als een speer bracht vader
me, met de snelheid van een wielrenner,
naar het Zuiderziekenhuis, waar de zaak
met een tiental hechtingen werd gerepareerd. Vaag herinner ik me hoe ik daarna in
het rond strompelde met een groot verband
rond mijn voet en onderbeen.
Rangeren
Niet lang nadat ik op de bakkerskar mocht
meerijden, ontdekte ik het rangeerterrein
van de Nederlandse Spoorwegen langs de
West-Varkenoordseweg en ook de Bree-

brug. Uren stond ik er te kijken naar de
enorme rookwolken uitbrakende locomotieven, die op het terrein driftig wagons
opduwden tegen een rangeerheuvel.
Eenmaal over het hoogste punt heen, reden
ze met een behoorlijke snelheid naar beneden naar een baanvak dat vooraf bekend
was bij een wisselwachter. Die man liep

achtergevels van de Groene Hilledijk. Bij
de Eemstein was er nog eentje, maar die
was bij mij niet favoriet, omdat er nogal
eens een hond zijn poot optilde of er een
hoop stront achterliet.
Met behulp van een kleine metselsteen
trok ik allerlei sporen in het - bij voorkeur
- natte zand. Net zo grillig als op het emplacement. Van kleinere stenen stelde ik
een denkbeeldige trein samen, die ik door
handmatig verplaatsen over het circuit liet
rijden. Uren kon ik op die manier bezig
zijn. Dat lukte alleen als het niet druk was
en andere kinderen niet door mijn creatie
banjerden.

- Het rangeeremplacement West-IJsselmonde gezien vanaf de Breebrug. Op de achtergrond de Varkenoordsebrug met
rechts daarvan de scheepswerf en machinefabriek van Piet Smit jr. -

zich rot om de wissels tijdig om te zetten.
Als er een wagon een verkeerd baanvak
zou oplopen, betekende dat een scheldkanonnade door de treinbestuurder. Die moest
de onjuist ingereden wagon eerst komen
oppikken voordat het rangeren verder kon
gaan.
Het lijnenspel van de rails inspireerde me
bij het spelen in de zandbak in de hoek van
het Hendrik Idoplein in witte dorp De Kiefhoek in Bloemhof. Dat was een openbare
zandspeelplaats die doorliep tot bijna de

- Tramlijn 12 op de Varkenoordsebrug onderweg naar het eindpunt aan de Mijnsherenlaan en Pleinweg. Deze brug over het
NS-emplacement is ook alweer een jaar of tien verdwenen.. -

Slimme inbrekers
In de 2e klas van mijn St.-Franciscus jongensschool in de Christiaan de Wetstraat in
de Afrikaanderwijk stond meester C.M.A.
Vergouwe voor de klas. Hij was een gedreven mens en woonde aan de Korte Dreef
62, het gedeelte tussen de Groenezoom en
de Enk. In die periode, 1953, ging Vreewijk gebukt onder vandalisme en een golf
van inbraken. Het bleek dat veel bewoners
hun achterdeur wel afsloten, maar achteloos de sleutel in het slot lieten zitten.
Inbreken bleek vrij simpel door in de
ruime spleet tussen de onderdorpel en de
onderkant van de deur de pagina van een
krant te schuiven. Vervolgens werd vanaf
de buitenkant de sleutel uit het slot geduwd, waarna de krant met daar de sleutel
op naar buiten werd getrokken. De deur
ging zonder braak open en waardevolle
spullen veranderden van eigenaar. Meester
Vergouwe vertelde onze klas dat hij deze
inbrekerstechniek had vernomen van zijn
buurman, een politieagent. Dus ook toen
waren er al slimme inbrekers!
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“Hagen”

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

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.

UWZ

Rotterdam

Uitvaartverzorging

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

Dag en nacht bereikbaar bij
een overlijden 010 24 29 812

Mode voor
ieder moment!

Rijdagen juli & augustus:

Mode in maat 36-50
Vermaakservice!

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

De uitverkoop
is begonnen!
Kortingen oplopend

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

bens
bens
bens

tot 60%!
wij
In de maand augustus zijn
ten
slo
ge
g
da
op de maan

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
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ABN en SMS
Je behoeft geen Neerlandicus te zijn, om te zien dat het schriftelijk gebruik van de Nederlandse taal langzamerhand veel te wensen overlaat. De komst van de mobiele telefoon en
daaraan gekoppeld de mogelijkheid SMS-jes te verzenden, heeft de kwaliteit van onze taal
geen goed gedaan. Even wachten werd is SMS-taal ff w8n en tot ziens werd cu (= see you).
Uw (klein)kinderen tussen de 12
en 35 jaar zullen u exact kunnen
vertellen, wat de verschillen zijn
tussen Algemeen Beschaafd Nederlands, de SMS-taal en de straattaal.
De laatste taal is als Chinees voor
mij; straattaal in Rotterdam is een
mix van Nederlands, Arubaans,
Papiamento, enig Arabisch en een
snufje Turks. Het geheel wordt
afgedekt door wat Engels. Auto- en
allochtoon spreken het vloeiend;
een 50-plusser staat met klapperende oren te luisteren.
Wat het vroeger allemaal beter? Als
het om opleiding en onderwijs gaat,
zeg ik volmondig ja. Zeker in het
onderwijs, zowel lager als voortgezet, werd je doodgegooid met
grammatica, opstellen en dictees.
Als je bij een aardrijkskundige test
taal- of stijlfouten maakte, kreeg
je van de leraar aardrijkskunde op
je falie.
Heel anders is het nu: regelmatig
zie ik rapporten, verslagen en
scripties voorbijkomen, die zijn
bestemd voor diverse college’s of
hogere scholen in onze stad. Als
ik dan tegen de makers van dit
schrijfwerk zeg, dat het niet ‘hij
hebt’ maar ‘hij heeft’ is en dat ‘zeg
is’ toch echt ‘zeg eens’ moet zijn,
krijg ik de reactie dat de leraar niet
op taalfouten let. Het gaat hem om
de inhoud van het geschrevene.
Dus vanaf heden mag ik sgreife
wad ik wil, u begreipd de inhaud
van dit stukje tog wel.
In de jaren ‘50 maakte ik op
taalgebied iets ‘dramatisch’ mee.
Mijn vader was sinds 1948 de
trotse eigenaar van een slagerij
in het Zwaanshals 261. Tussen
Ooievaarstraat en Zaagmolenstraat
had hij een 4-5 meter brede en 8-10
meter lange slagerij kunnen kopen.
Uit ervaring weet ik, dat de eerste
jaren voor mijn ouders (nancieel)
zeer moeilijk zijn geweest. Een
dubbeltje werd pas uitgegeven, als
er voor 11 cent waarde kon worden
aangeschaft. Vandaar dat er in de
beginjaren op de etalageruit nog
geen naam of zoiets stond. Die beschildering kwam pas midden jaren
’50. Vader wilde met de ruitbeschildering aangeven, dat zijn zaak
vertrouwd en volgens ouderwetse
vakeisen gevoerd werd. Hij koos
daarom voor de naam ‘Vleeschhouwerij G. v.d. Struijs’. Op een dag
verscheen een ruitenbeschilderaar
(of welk beroep de goede man
ook had) en op de tweede dag zei
mijn vader, dat ik maar eens moest
komen kijken. In oud-Hollandse

letters, met het nodige goud en rood
stond het geheel op de ruit.
De volgende dag ging ik vanuit
school niet naar mijn huis in de
Schans, maar etste naar het Oude
Noorden. Door de nieuwigheid
vielen de letters goed op en met
bewondering las ik ‘Vleeschouwerij G. v.d. Struijs’. Ik wilde
de winkel inlopen, om vader te
complimenteren, maar doordat ik
iets vreemds zag, keek ik nog een
keer: ‘Vleeschouwerij’. Ik zag
het ineens, ik miste een h. Vader,
die mij vanachter de winkeltoonbank zag, wenkte me naar binnen.
“Nou, is-ie mooi of niet?” Ik slikte
tweemaal en zei zachtjes, dat er
iets fout zat. “Wat?....Harder!”,
commandeerde hij. Toen de waarheid tot hem doordrong, meende
ik hem ‘achteruit’ te horen bidden.
“Ik ben met de oplevering akkoord
gegaan en heb gelijk betaald. Ik zit
er nu mooi mee”. Ondanks de fout
in de beschildering, verhoogde hij
diezelfde dag nog het verzekeringsbedrag voor de etalageruit.
Nog geen veertien dagen later werd
hij midden in de nacht door de politie van het bureautje Vlethoek uit
z’n bed gebeld: een doorgedraaide
jongeman was vanaf de hoek van
de Zaagmolenstraat, gewapend
met een hamer, het Zwaanshals
ingelopen. Beginnend bij Jamin had
hij de etalageruit kapot geslagen,
daarna bij de sigarettenboer, de
reparatieradio- en tvzaak, patatboer
Van der Sande en zo verder. Ook
de ruit van vaders’ slagerij was niet
ongeschonden gebleven: rechtsonder zat een groot rond gat, vanwaar
barsten over de rest van de ruit
liepen. De volgende dag zat er al
een nieuwe ruit in; twee dagen later
was de beschilderaar weer aan het
werk. Vader was het oud-Hollandsche vergeten en hield het verder
eenvoudig (zie foto onder).

door Aad van der Struijs

Jubileum
Koningin Wilhelmina
In het vorige Spionnetje plaatste ik
een foto met de vraag waarom er
honderden Rotterdammers voor een
gebouw stonden. Henk van Linn
meende het te weten: ‘Het pand
was het oude hoofdkantoor van het
toenmalige Rotterdams Nieuwsblad aan het begin van de Oude
Binnenweg, hoek Schiedamsevest.
De foto is eind augustus of begin
september 1948 gemaakt. Koningin
Wilhelmina vierde haar gouden
regeringsjubileum en deed troonsafstand voor haar dochter Juliana.
Het dagblad deelde speldjes uit die
je gratis kon afhalen. Het was een
goudkleurig stukje metaal van twee
bij vier centimeter. Op de voorkant
stond een portret van de nieuwe
koningin en aan de achterzijde van
de aftredende vorstin. Verder zat er
een rood, wit en blauw lintje aan
vast en een soort veiligheidsspeld,
waarmee je het op je jas kon bevestigen. Er was veel vraag naar en ik
heb als negenjarig ventje lang in de
rij gestaan om er eentje te krijgen.’
De afbeelding van Koningin Wilhelmina op de foto herinner ik me

ook nog wel. De lijst en de kroon
waren van lampjes voorzien en als
deze ’s avonds brandden was het
een schitterend gezicht. Ik herinner
me ook nog een groot bloemenperk op de Coolsingel vol oranje
afrikaantjes.
Liep je de Oude Binnenweg op, dan
kon je vanaf de straat de persen van
de krant zien draaien en dat ging
in die tijd al razendsnel. Op het
bewuste punt staat nu het kantoorgebouw De Coolse Poort.
De dag van de inhuldiging, op
6 september 1948, staat me nog
helder en duidelijk voor de geest.
Het was een bewolkte dag en het
traditionele oranjezonnetje liet
verstek gaan. In die tijd hadden
veel mensen ‘dankzij’ de Duitse
bezetter geen radio meer in huis.
De plechtigheid in de Nieuwe Kerk
in Amsterdam werd via dit medium
uitgezonden; televisie had je nog
niet. De gemeente had daarom aan
de muziektent op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid luidsprekers opgehangen, zodat de mensen
in de openlucht de plechtigheid
konden volgen. De publieke
belangstelling was enorm, want

Zuid was nog zeer koningsgezind.
Ik ben die dag met mijn neef Joop
van Linn en mijn vriendje Appie
Kraan naar het Afrikaanderplein
gegaan.
Doordat we niet stil konden blijven
tijdens de toespraak van onze
nieuwe koningin, eindigde deze
historische gebeurtenis voor ons
drietal met een drievoudige goed
gerichte schop van omstanders
tegen ons achterwerk.
Aan de hele troonswisseling heb
ik een warm gevoel overgehouden.
Enkele dagen was het zitten voor
mij op de houten schoolbank een
pijnlijke aangelegenheid. Het was
beter er thuis niets over te vertellen, want dan werd je daar nog een
keer onder handen genomen.
24 juli 2002
Het is alweer vijf jaar geleden, dat
‘mijn’ Nina bij een verkeersongeval op slag dodelijk verongelukte.
Nina was niet alleen mijn vrouw,
het was ook zó’n vrouw!
Men zegt vaak, dat de tijd alle
wonden heelt. Zij die dat zeggen,
mogen van mij gelijk krijgen.
Maar bij mij is het verlies en al
het bijkomende verdriet nog net
zo vers als op de vroege avond van
die 24ste juli; Nina lag toen in de
verongelukte auto zo’n 20 minuten
dood tegen me aan. De gedachte
daaraan gaat gewoon met de tijd
mee.
Mocht u vandaag een kaarsje
opsteken, een borrel voor ‘zomaar’
inschenken, een geurkaars laten
branden, een es wijn openen of
een (schiet)gebedje doen: denk dan
heel even aan Nina Hokke (http://
dit.is/delaatstedag).
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -ats in Groot Rotterdam staan de krantenrekjes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio.

Welke straat vierde dit bevrijdingsfeest
Deze foto van een bevrijdingsfeest is in 1945 vrijwel zeker ergens in Crooswijk gemaakt. Niet bekend is waar de
bewoners poseerden. Rechts van het midden is een verhoging als podium voor een kwartet dat de dansmuziek
verzorgde. De muzikanten zijn vrijwel zeker: Manus Stedehouder (slagwerk), Eddie van de Bent (accordeon), Jan
Korporaal (trompet) en Karel Reys, de broer van Rita, op de saxofoon. Uiteraard zijn we nieuwsgierig naar de
straat waar het feest werd gevierd, naar verhalen en/of anekdotes en natuurlijk of er lezers van De Oud-Rotterdammer zijn die zichzelf of anderen herkennen. De foto is beschikbaar gesteld door Joop Stedehouder, die als
musicus in de voetsporen van zijn vader is getreden. Daarbij heeft hij in Oostvoorne een eigen opnamestudio.
Redactie de Oud Rotterdammer, info@deoudrotterdammer.nl

Reünie Crooswijk

Bevrijders

Alle mensen die vroeger in Crooswijk hebben
gespeeld (in de speeltuin), gewoond of hebben
gevoetbald op het gras of koolas, roepen wij op 8
september 2007 bij ons de reünie te bezoeken. Het
is vanaf 12.00 tot 20.00 uur. Neem foto’s of andere
herinneringen mee om aan elkaar te tonen.
Ik kom zelf uit Crooswijk en ben geboren in de
Frederikstraat in 1949. Ik heb op het Schuttersveld
gevoetbald en bij Swift Boys.
Wij vragen iedereen die wil komen contact op te nemen met de website: www.speeltuinvereningcrooswijk.nl, dan de link reünie en daar uzelf opgeven.
Het kan ook per telefoon: 010-4125143 of per
fax:010-4114677. Adres Schuttersweg 74, 3034
RN in Rotterdam.
Wij hopen zo’n 1500 mensen bij elkaar te krijgen. Ik
vind De Oud-Rotterdammer een vreselijk goed blad
en een hele goede manier om zelfs mensen uit het
buitenland op de hoogte te houden. Petje af voor
uw blad.
Willem van Bracht
voorzitter speeltuin Crooswijk
------------------------------------------------------------

Ik zoek mensen die mij informatie kunnen verschaffen over de Canadese bevrijders van Hillegersberg.
Zij zijn waarschijnlijk van 8-5 tot 17-5-1945
ingekwartierd geweest bij Huize Elisabeth aan de
Straatweg en daarna verhuisd naar de Hoyledesingel. Het precieze pand is mij niet bekend. Ik zou
graag met mensen spreken of mailen die hier iets
over weten.
John Evenwel
M v Eijsden-Vinkstr 359
john_evenwel@hotmail.com, tel; 010-4201972
-----------------------------------------------------------

Poot
Tot 1958 heb ik bij garage P. Poot gewerkt op de
toen nog Smeetlandsedijk, tegenwoordig is het de
Aristotelesstraat. Die garage was achter de witte
villa die er nog staat, recht tegenover autoverhuur
Trio en Suzukidealer Vari. Naast garage Poot was
een mooie boerderij van Veldhoen. In het woongedeelte zaten kunstenaars, waaronder de later bekend
geworden Woody van Aamen, In de schuur zat de
firma Van Pelt die dragline’s en kranen repareerde.
Wie heeft er nog foto’s of een adres hiervoor?
A.W. Van Gruijthuijsen
Burg. Hazenberglaan 299
3078 HE Rotterdam
Tel. 010-4791309 /06-21697679
E-mailadres a.gruijthuijsen@chello.nl
-----------------------------------------------------------

Vet-de Weger
In De Oud-Rotterdammer nummer 12 las ik een
stukje van mevrouw Vet-de Weger uit Canada, die
voor haar emigratie in de Hofstedestraat woonde.
Tot 1961 heb ik daar gewoond op nummer 45
tegenover de school. Mijn vader was houtdraaier
en had daar zijn bedrijf. Ook heb ik op de mulo in
de Grote Visserijstraat gezeten een klas lager dan
mevrouw Vet (Annie, zoals men haar toen noemde).
Het adres van mevrouw Vet was niet volledig
genoeg om haar te schrijven, maar wellicht leest ze
dit stukje.
L. v.d. Tang-Oldenhof
De Blekerij 17, 3831 CT Leusden





Geachte redactie,
Ik lees regelmatig de oproepjes in De Oud Rotterdammer en heb zelf al eens een oproep gedaan
voor mijn stamboom, waarop ik veel reacties heb
gekregen. Daaruit blijkt dat uw periodiek door heel
veel mensen wordt gelezen.
Ik zoek nu familieleden met de naam Van der Kubbe
en wel de nazaten van:
1e Clazina Margaretha geb. 13-02-1869 te Bergschenhoek , gehuwd met Cornelis Groenendijk
2e Johannis Franciscus geb. 04-10-1872 te Berkel
,gehuwd met Tonia van het Hoff
3e Gerardus Johannis geb. 09-07-1874 te Berkel,
gehuwd met Wilhelmina van Diest
4e Johanna Maria Catharina geb.15-05-1876 te
Berkel gehuwd met ?
5e Hermanus Leonardus geb. 11-07-1879 te Hillegersberg, gehuwd met Maria Catharina Harmsen
6e Henriëtte geb. 02-05-1885 te Bergschenhoek,
gehuwd met ?? en overleden in Montreal Canada
R.J. van der Kubbe
3042 CX 298 Rotterdam
jkuub@hotmail.com
------------------------------------------------------------

Puntstraat
Later dit jaar wordt een reünie gehouden voor de
Rotterdammers die tussen 1940 en 1960 hebben
gewoond in de Puntstraat of aangrenzende straten,
dan wel indertijd hebben deelgenomen aan de
kinderkampen van de buurtvereniging in Ulvenhout.
Heeft u zich nog niet aangemeld, maar heeft u wel
interesse of kent u namen en adressen van kinderen
op deze straatfoto uit 1950, laat het ons weten.
De reüniegroep
Riet Oosterling- van Est (0181 – 640285)
Jane Muntz (010 – 4215219)
Jaap Piena
e-mail: puntstraat@planet.nl
------------------------------------------------------------

Ineke Hollaar
Ik zoek Ineke Hollaar-van de Rande. Wie kan mij
helpen met gegevens over de verblijfplaats van
Ineke (geboren 1 augustus 1946). Ze
woonde begin jaren zestig in de Icarussstraat in Rotterdam en werkte toen bij
de Goudse Verzekeringsmaatschappij in
Rotterdam. Haar zus Jopie had in 1972
twee kinderen van 8 en 9 jaar. Ze is met
Nico Hollaar naar Durban in Zuid-Afrika
gegaan en daar 8 juli 1969 met hem
getrouwd. Daar werkte ze bij American
Express. Het laatste contact met haar
daarvandaan was eind 1972.
Elly Letterman-Boeren
tel. 0167-540205
e-mail lette167@planet.nl
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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

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
Havenziekenhuis
Haringvliet 2
Lectuurshop Populair
Zuidplein
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

Primera
Carnisse Veste
Hans Anders
Carnisse Veste

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
Tabac&Gifts
Bermweg 47
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

Ridderkerk
Bibliotheek Ridderkerk
St Jorisplein 77
Bibliotheek
Reyerweg 62
Bibliotheek
Maaslaan 2
Boekhandel Sanders
Amerstraat 18
Drogisterij A. Flach
Dillenburgplein 12
Super De Boer
Ridderhof 72
Super De Boer
Vlietplein 191
Super De Boer
Dillenburgplein 5
Gemeentehuis Ridderkerk
Koningsplein 1
Zevenhuizen
Bibliotheek Zevenhuizen
Dorpsstraat
C 1000
Dorpsstraat 129
De Zevenster
Leliestraat 3
Dierenkliniek
Zuidplasweg 1a
Schiedam
Bibliotheek Schiedam
Stadserf 1
Bibliotheek
Bachplein
Bristol
Nieuwe Passage 6
MIRO Tabak
Rubensplein 6a
J & L Supermarkt
Mesdaglaan 14
Tabaksshop Nathalie
’s Gravelandseweg 559
Maas Tabacco
Hoogstraat 168
Vlietland Ziekenhuis
Burg. Knappertlaan
Bleiswijk
C1000
Dorpsstraat 29
Bibliotheek Bleiswijk
Nachtegaallaan 4
De Leeuwerik
Leeuwerikstraat 4
Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice
Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum

Smitshoek 18
Zuid-Beijerland
Herenkapper ‘t Kruintje
Gravin Sabinastraat 2b
Oud-Beijerland
Bibliotheek
Mijnsheerenland
Bibliotheek
Puttershoek
Bibliotheek
Heinenoord
Bibliotheek
Strijen
Bibliotheek
‘s-Gravendeel
Bibliotheek
Numansdorp
Bibliotheek
Klaaswaal
Bibliotheek
Hoek v. Holland
Wijkcentrum De Hoekstee
Mercatorweg 50
Zuidland
Multishop
P.J. Oudweg 40
Relax Comfort Zuidland
Kerkweg 17
Overige
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34
Avia
Walburg, Zwijndrecht
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Nico van der Ham houdt
Rotterdam al zestig jaar
onder de lakverf
Tienduizenden liters verf zijn sinds het bouwen en daarna
ná de officiële opening op 27 maart 1937 uitgesmeerd op
Stadion Feijenoord. Nico van der Ham is daar verantwoordelijk voor. Vele liters lak zijn sinds 1982 ook verwerkt op
kunstwerk Het Maasbeeld. Dat is de ijzeren (kunst)waslijn
van Auke de Jager boven de Nieuwe Maas bij de Nieuwe Willemsbrug, die ruim één miljoen gulden kostte. Ook de tuien
van deze op 1 juli 1981 door koningin Beatrix en kroonprins
Willem-Alexander geopende brug zijn al eens geschilderd
door Nico van der Ham. En de blauwe kleur op het beton
van Reewegviaduct van de A15 tussen Rhoon en Heijplaat is
eveneens aangebracht door het bedrijf.

Het zijn klussen waar de 75 werknemers niet van schrikken. “In
tegendeel”, lacht directeur Nico
van der Ham. “Zulke uitdagingen
nemen we graag aan. Schilderen is
niet onze enige specialiteit, maar ook
bouwkundig onderhoud, timmerwerk,
glasverwerking, metaalconservering
en betonreparatie. Door de jaren heen
zijn we uitgegroeid tot een allround
bedrijf.”
De 54 jaar geleden op het Rotterdamse Noordereiland geboren en daarna
getogen (nu) Puttershoeker weet
waar hij over praat. Op zijn zestiende
kwam Nico, na het voltooien van de
mulo, in het bedrijf van zijn vader.
Grootvader Van der Ham richtte het in

1943 op, na overname van schildersbedrijf Van Assendelft, waarvoor hij
al sinds de jaren dertig werkte. Onder
meer bij het schilderen van De Kuip.
Hij vestigde het bedrijf aan de Maaskade op het Noordereiland.
Intussen staat de vierde generatie,
Niels van der Ham, ook op de loonlijst van het nationaal actieve bedrijf.
“We werken bijvoorbeeld ook op
Schiphol, waar we vliegtuighangars
en andere opstallen in onderhoud hebben”, aldus Nico trots.
“Ruim tachtig procent van onze vaste
relaties verstrekt al meer dan een
kwart eeuw opdrachten aan ons. Dat
zijn alle grote wooncorporaties en
niet in de laatste plaats de gemeente

- Nico van der Ham (midden) bij zijn werknemers Eric en Toon Coenders die schilderen aan een bankgebouw van ABN-AMRO in de Gerrit Verboonstraat in Schiedam. Het pand op de achtergrond van architect W.M. Dudok is ook bij Van der Ham in onderhoud. Foto Ellie Schop -

Rotterdam, waarvoor we scholen,
bibliotheken, gymnastiekzalen,
gemalen en dergelijke onderhouden.
Maar we werken ook voor grootwinkelbedrijven als Kruidvat, Ici Paris en
Trekpleister. Unilever is eveneens een
van onze grotere opdrachtgevers.”

huisjes en dat werkte niet echt lekker.
Nu hebben we een centrale vestiging
in de Hekendorpstraat in IJsselmonde.
Een aanzienlijke verbetering”, zegt hij
lachend.
“Néé, aan uitbreiden denken we
vooralsnog niet. De omvang van ons
bedrijf is precies goed. Hiermee kunnen we het werk prima aan en onze
klanten de kwaliteit en service bieden
die ze verlangen.”
Dertig jaar geleden trouwde Nico
met zijn Anja uit de Pimpernelstraat

Centrale vestiging
Tot voor enkele jaren was het bedrijf,
dat vijftien onderhoudswagens heeft
rijden, gevestigd aan de Maaskade.
“Overal in de regio hadden we pak-

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 1 AUGUSTUS op naar:

Honderden puzzelaars zijn de afgelopen twee weken bijna radeloos geworden van het kruiswoordraadsel in De Oud-Rotterdammer van 10 juli. Niet dat de puzzel zo moeilijk was, maar wat was nou toch die
slagzin die onderin de balk ingevuld moest worden. VIK PISAIGVOL RNRBRFL OM TFERK kwam
eruit. Gelukkig begrepen veel puzzelaars dat er iets was misgegaan. De puzzelontwerper had per abuis een
cijferdiagram meegestuurd van een andere puzzel, waardoor de cijfers in de aangewezen vakjes niet correspondeerden met de cijfers in de oplossingsbalk. Onze excuses daarvoor. Desondanks stuurden enkele
honderden hun oplossing naar de redactie, dikwijls vergezeld van vele vraagtekens en opmerkingen als;
‘hier kan ik geen chocola van bakken’, ‘welke taal is dit’ ‘is dit een codekraker’ en dergelijke.
Omdat veel mensen besloten hun oplossing deze keer maar niet in te sturen, heeft de redactie gemeend
voor deze ene keer maar geen prijzen te verloten. Het is vervelend, maar we hopen het met de nieuwe
puzzel goed te maken.
Horizontaal
1. hoge staatsambtenaar in het oude China; 7. zuivelproduct; 13. boomsoort; 14. frisdrank;
16. alcoholhoudende drank; 17. metaalsoort; 20. bouwland; 21. vuurwapen; 23. Internationaal
News Service (afk.); 24. dorsvloer; 26. heldendicht; 28. onderricht; 29. spoedig; 31. soort
verlichting; 33. openbaar ministerie (afk.); 34. zwemvogel; 35. muurholte; 37. specerij; 40.
karaat (afk.); 41. boomsoort; 43. boomsoort; 45. mannelijk dier; 46. omroepvereniging (afk.);
47. muzieknoot; 48. grote kraaiachtige vogel; 50. paardenslee; 52. rivier in Italië; 53. doorgaans
rond stuk hout; 55. laatstleden (afk.); 56. café waar iemand stamgast is; 57. neodymium
(scheik. afk.); 58. kus; 60. landbouwwerktuig; 61. militaire rang (afk.); 62. corner; 64. voegwoord; 65. bloeiwijze; 67. voordeel opleverend; 69. bladgroente; 71. onder andere (afk.); 72.
oogholte; 73. teken van de dierenriem; 75. stap; 77. venster; 79. muzieknoot; 80. in voce (afk.);
82. biet (wortelknol); 84. schaakterm; 85. donkere kamer (afk.); 87. mortel of metselspecie;
89. watering; 90. land aan de Middellandse zee; 92. jongensnaam; 94. offertafel; 96. vreemde
muntsoort; 97. Europees land; 99. explosieven opruimingsdienst (afk.); 100. per telegraaf overgebracht bericht (afk.); 101. scheepsgezagvoerder.
Verticaal
1. vertegenwoordiger van een staat; 2. niets uitvoeren; 3. scheepsvloer; 4. grappige dieren; 5.
bevroren water; 6. inwendig orgaan; 7. rijstbrandewijn; 8. den lezer heil (Lat. afk.); 9. Belgische
kiezelzandsteen; 10. oneffen (ruig); 11. gerecht van gebakken eieren; 12. slabbetje; 15. de
onbekende (Lat. afk.); 18. rivier in Oostenrijk; 19. Europeaan; 21. lijm; 22. lidwoord; 25. ivoor;
27. duw (stoot); 30. aardig; 32. kermisattractie; 34. god van de liefde; 36. muzieknoot; 38.
getijde; 39. maanstand (afk.); 40. krypton (scheik. afk.); 42. ontvangkamer; 44. mannelijk dier;
46. rijtuig (landauer); 47. cowboyfeest; 49. Engels bier; 51. spinnenwebweefsel; 52. aardkluit;
54. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (afk.); 58. iemand die vaak zeurt; 59. faam
(bekendheid); 62. vacht (pels); 63. overnachten in een tent; 66. verbrandingsrest; 67. deel van
bijbel (afk.); 68. voorzetsel; 70. langspeelplaat (afk.); 72. hijsblok (lier); 73. baardje; 74. meisjesnaam; 76. slaatje; 78. lokspijs; 79. in de grond levend zoogdier; 81. nagerecht; 83. American
Economic Association (afk.); 85. meelmengsel; 86. allerwegen; 87. lekkernij; 88. grondsoort;
91. vlaktemaat; 93. oude lengtemaat; 95. totaal (afk.); 97. familielid; 98. natrium (scheik. afk.).

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC
Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar: info@deoudrotterdammer.nl. Succes!!
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in Bloemhof en de twee zetten in
hun drukke leven twee kinderen op
de wereld: zoon en dochter Niels en
Sharon. Niels heet eigenlijk Nicolaas,
net als zijn vader, grootvader en
overgrootvader. Tussen de drukke
werkzaamheden door vindt Nico van
der Ham af en toe tijd voor een partij
golf op de baan in Rhoon langs de
Oude Maas. “Voor de rest is het werken, werken en nog eens werken”,
zegt hij tot besluit.
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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

Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol ‘De Putse Pauw’ in deelgemeente Feijenoord geopend
berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het Ontmoeting en recreatie voor ouderen
wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
complex ‘Putselaan’ en omgeving
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 een vraag of misschien een
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Woont u in Hoogvliet en wilt u overdag
wat meer aandacht en gezelligheid
om u heen? Dan is de dagopvang van
Humanitas-Hoogvliet wellicht iets voor u!

Echt gebeurd!

‘Nu pas begreep
ik hoe leuk het is
zieken te bezoeken’

Op vrijdag 29 juni werd de ontmoetings- en activiteitenruimte
‘De Putse Pauw’ in het levensloopbestendige Humanitascomplex aan de Putselaan feestelijk geopend.
Een van de zeer oude dames
lag op sterven. Het spreekt
Na het welkomstwoord van di- door accordeoniste Willie Klijmij, vanzelf dat de dokter haar al
recteur Coert Veenstra en en toe- die oud-Hollandse deuntjes ten maandenlang alle soorten
lichtingen van manager zorg, wo- gehore bracht.
voedsel verboden had. En rare
nen en welzijn Hans Camphens
drankjes natuurlijk ook. Slecht
en Gerrit Kruisinga van de bewo- Het doel van het activiteiten- voor de maag. Lelijk voor de
nerscommissie, had de heer G.H. aanbod is om ervoor te zorgen darmen. Ellendig voor de lonNales, als oudste bewoner van dat de veelal oudere bewoners gen. De dame in kwestie was
het complex, de eer om het lint van het complex en omringende eigenlijk Française. Maar de
door te knippen, zodat de ruimte buurtbewoners een aanbod krij- laatste 40 jaar had zij uitsluiofficieel in gebruik kon worden gen voor recreatie en ontmoe- tend Nederlands gesproken.
genomen. Voordat dit gebeur- ting. Hierdoor kunnen zij een Nu zij het einde voelde nadede gaf Gerrit
ren, praatte zij, in haar koortsKruisinga een
dromen, weer Frans. Zoals
defibrillator
vroeger...
(hartritme-apEen brave pastorale werker
paraat) cadeau
vroeg mij haar te bezoeken.
aan teamleidToen ik aan haar bed zat, vroeg
ster
Wilma
ik : ‘Zal ik eens iets voor u koHaasnoot.
pen?’ Tot mijn verbazing was
Onder het gehaar antwoord: ‘Echte chamnot van een
pagne en echte Franse worst.’
glas champagOp de gang vroeg ik aan de
ne en de nodidokter of dat mocht. Hij zei:
ge lekkere hap- De oudste bewoner, de heer G.H. Nales, verricht de offici- ‘Deze laatste week mag zij aljes vermaakten ele opening onder toeziend oog van Hans Camphens
les!’
de bewoners en bezoekers van plezierige en zinvolle invulling
de activiteiten en dagverzorging geven aan hun dag, teneinde het
zich. De muziek werd verzorgd welzijn te bevorderen.

Bent u bekend met
de mogelijkheden
die de dagopvang
in Hoogvliet biedt?
Als u (of uw familielid of partner) meer
aandacht nodig
heeft, als de dag
lang duurt, of als u
zich eenzaam voelt,
Gezelligheid kent geen tijd bij de Hoogvlietse dag- dan kunt u terecht
opvang met Kees Bol en mevrouw Corrie van Dam. op de dagopvang.
Links medewerkster Angelique Martinez
Daar organiseren
we gezellige activiteiten. Zo drinken we gezamenlijk koffie, nuttigen de warme maaltijd en doen spelletjes. U kunt er ook de krant
lezen of met een dagtochtje mee. De medewerkers zijn er om het
u naar de zin te maken. U weet het: bij Humanitas staat welzijn
bovenaan! De dagopvang Hoogvliet is ook geschikt om partners
Pleinverhalen, -anekdotes en -foto’s gevraagd
of mantelzorgers te ontlasten, zodat zij een dagje ‘vrij’ kunnen nemen. Als u geïnteresseerd bent, of eens wilt komen kijken, de kof- Het Sociaal Platform Rotter- om ontmoetingen te stimuleren.
fie is zo gezet, dan kunt u vragen naar Jolanda de Werk, telefoon dam roept mensen op met ver- Heeft u iets te melden over een
010 - 295 96 34. Mogen wij u eens een keer ontmoeten?
halen, anekdotes en foto’s over van deze pleinen of interessante
foto’s, laat u dit dan weten aan
de volgende pleinen:
Dick Pettinga van de afdeling
• Afrikaanderplein
Valt u graag in de prijzen? De Evenaar ook! • Plein 1953
Voorlichting & Publiciteit van
Humanitas. U kunt hem bellen
Onder dit motto deed De Eve- bewoners, aangeboden door het • Johan Idaplein
• Rododendronplein
op 010 – 461 53 53 of verhalen
naar op 24 juni jl. mee aan de Nationaal Fonds Ouderenhulp.
•
Ganzerikplein
en digitale foto’s emailen naar
Vergeet-mij-nietdag. Vervol- De Vergeet-me-nietdag is door
pettinga@humanitasmac.nl.
gens bleek dat deze Humani- het Nationaal Fonds Ouderentasvestiging uit 121 gegadig- hulp in het leven geroep en is Bij het activeren van deze plei- Heeft u wel foto’s, maar niet diden was verkozen tot één van bedoeld als speciale actie om ou- nen zullen deze ingezonden ver- gitaal, dan kunt u die ook langsde tien verzorgingshuizen die deren in de zomermaanden niet halen en foto’s worden gebruikt brengen. Ze worden dan gescand en u kunt ze dan meteen
met hun originele invulling van te vergeten.
weer meenemen. Wij bieden u in
deze dag een prijs gedat geval een speciale rondleiwonnen hadden!
ding aan door ons bekende HerDe prijs werd gewoninneringsmuseum! Het adres is:
nen met het ZomerAchillesstraat 290, 3054 RL Rotprogramma met eenterdam.
maal per week een
zomeractiviteit met
o.a. een Rad van Avontuur met ‘actieve’ prijzen die vrijwillgers,
familie, medewerkers
etc. aanbieden. Bij- De bewoners van De Evenaar genoten o.a. van
voorbeeld het ma- een rit met de Strandtrein in Petten
ken van een wandeling, piano Het Zomerprogramma vindt iespelen, vissen, ijsjes eten of der jaar in De Evenaar plaats. Het
zomaar op bezoek gaan bij een thema is dit jaar ‘Nederland met
bewoner. De prijzen worden een knipoog’. Tijdens de maanvan tevoren verzameld.
den juli en augustus is er elke
Verzorgenden IG:
woensdagmiddag een speci010 - 461 51 51
De door De Evenaar gewon- ale activiteit om de zomer meer
jobs@humanitas-rt.nl
nen prijs was een dagtrip op 4 ‘kleur’ te geven, zodat ouderen
www.werkenbijhumanitas.nl
juli naar de kust voor een 50-tal elkaar en anderen ontmoeten.

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

Als goede zuinige Nederlander
reed ik vier slijterijen af. ‘Hebt u
ook een piepklein flesje echte
champagne?’ probeerde ik. Dat
lukte dus niet. Toen de volle grote fles op haar nachtkastje
stond, schitterden haar zielige
ogen nog een keer. ‘Samen drinken’, zei ze. U begrijpt, zoiets laat
Anton zich geen tweemaal zeggen. Wij hadden een prettig half
uur. En de volgende dag weer.
Dagelijks bezocht ik haar en de
champagne werd vervangen
door voortreffelijke bordeaux.
De saucisson werd goede Normandische paté en kaas: boursin, brie en camembert. Nu pas
begreep ik hoe leuk zieken bezoeken eigenlijk is.
Tante Pauline heeft nog maanden en maanden geleefd. En
toen zij, de zomer daarop, in
haar kleurige jurk de trap van
de basiliek in Oudenbosch opklom, dacht ik: ‘De dokter had
gelijk’.
Anton de Man,
Bewonersvoorzitter
Humanitas-Prinsenwiek

