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Een zwembad aan de Strevelsweg?
Op 1 februari is het 54 jaar geleden
dat Nederland werd getroffen door
een watersnoodramp van ongekende omvang. Rotterdam kreeg er
een ﬂinke portie van mee, vooral de
wijken op Zuid. Op die zondagmorgen
1 februari 1953 was ik vroeg wakker, vader en moeder óók, door het
aankloppen van bovenbuurvrouw mevrouw Baart. Ze kwam vertellen dat
het land was overstroomd, dat overal
dijken waren doorgebroken, straten
blank stonden en water in de huizen.
Maar niet in onze Pantserstraat (het
middelste – intussen verdwenen poortstraatje tussen de Putselaan en
de Slaghekstraat), waar de straatstenen droog waren.
Geschrokken verbood moeder me naar buiten te
gaan. Eigenwijs als ik was, trok ik me daar niets
van aan. In de directe omgeving viel van water
niets te bespeuren. Wel stond er een verschrikkelijk harde wind, bemerkte ik na het onderdoorlopen van de poort naar de Putselaan. In de
verte, richting Maashaven, zag ik een enorme
waterplas in de middenberm van de Putselaan. Rails lagen schots en scheef door elkaar.
Het leek alsof ze door een enorme hand waren
opgepakt en vervolgens weer neergekwakt. Ik
geloofde mijn ogen niet. Een trein kon daar niet
meer rijden, ﬂitste het door me heen.
Nieuwsgierig wilde ik het allemaal van nabij bekijken. Ik zette het op een lopen om mij vooral
maar snel tussen die massa kijkende mensen te
voegen. Met de wind in de rug ging het snel,
véél te snel. Bij de Wielerstraat had ik mezelf
niet meer onder controle. De keiharde storm
dwong me tot nóg harder lopen, stoppen kon ik
niet meer en me laten vallen durfde ik niet.

- Sandelingplein-tunnel onder water, 1 februari 1953 -

Paniek
Gillend om hulp legde ik tientallen meters af
met olympische snelheid en ik zag mezelf zo
in het water van de Maashaven rennen. De
gruwelijke herinnering aan het bijna verdrinken bij het opvissen van bananen, wat ik een
jaar eerder had meegemaakt, bracht me in
paniek. Ter hoogte van het sigarenmagazijn

- Lange Hilleweg, 1 februari 1953 -

G e m a k k e l i j k , g e zo n d e, l e k ke re
kant-en-klaar maaltijden bij u thuis gebracht?
Chef Rafaelo Maaltijdenservice brengt diepvriesmaaltijden
bij u aan huis. U heeft daarbij keuze uit meer
dan 90 verschillende maaltijden.

Alle maaltijden kosten
slechts C 3,99 per stuk
Wij bezorgen deze maaltijden op een vaste dag in de week
bij u aan huis. Nieuwsgierig? Bel voor informatie!
Of kijk op onze site : www.chefrafaelo.nl

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

van Abbrink (hoek Putselaan/Slaghekstraat)
doorzag een meneer mijn probleem en deed
een geslaagde greep naar me. Samen rolden
we over straat en door plassen water. Mijn
doldwaze draverij was gestopt, gelukkig.
Verbouwereerd bedankte ik de meneer, wiens
hoed bij de actie aan de haal was gegaan.
Gelukkig werd die door een andere meneer
weer in zijn handen gedrukt. De rest van de
dag bleef ik braaf in de buurt van moeder.
Zwembad
De andere dag kon ik mijn nieuwsgierigheid
niet meer bedwingen. Met eigen ogen wilde
ik zien of al die verhalen van straten onder
water ook waar waren. In de Steinwegstraat
klotste een behoorlijke laag water tussen de
huizen en bewoners van de Hillekop maakten
noodgedwongen gebruik van een roeiboot.
Ook het water van singels als de Hillevliet
en Lange Hilleweg stond extreem hoog
boven het straatniveau. Het vreemdst was
het zwembad dat zich had gevormd in de
verkeerstunnel tussen de Strevelsweg en Bree
onder de Groene Hilledijk door. Daar stond
men rijendik naar te kijken. Ook buurtschap
De Laantjes in de ‘put’ tussen de Slaghek-

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

straat, Beverstraat en West-Varkenoordseweg
trok veel bekijks. In alle woningen stond
water. Ouderen, die ijlings naar de bovenverdieping waren gevlucht, werden met een
roeiboot naar het droge gevaren.
Bitterkoekjes
Een paar dagen later was het water weggezakt of weggepompt. Bij de kruidenierswinkel van Van Berkel aan de Brede Hilledijk
lag, als trieste herinnering aan het onder
water lopen van de voorraadkelder, een
berg niet meer verkoopbare producten in
afwachting van de vuilniswagen. Daartussen
ook bitterkoekjes, die er best nog smakelijk
uitzagen. Dus at ik er een paar van op, tot
grote woede van Giel van Berkel van de winkel. “Daar hebben ratten ook van gevreten”,
riep hij me boos toe. “Je wilt toch niet ziek
worden of dood gaan?” Een stevige schop
onder mijn zitvlak deed me afzien van verder
knabbelen.
Het duurde weken voordat de rails weer een
eigen plek hadden en de treinen en trams
weer als vanouds over de Putselaan reden.
Rein Wolters

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

Het vertrouwen van vijf generaties
Tel. 010 - 447 99 00 www.vanderspekuitvaart.nl
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TANTE POST(BUS)

Wie, wat, waar?
Inderdaad, precies een week nadat
Reinier Paping onder barre weersomstandigheden de 12de Elfstedentocht
had gewonnen, begon voor Rotterdam
de plaag van het zoute drinkwater.
Ik herinner me dat nog goed. Ik was 22
jaar en verslaggever bij de Rotterdamse
redactie van dagblad Trouw. Dat was
indertijd nog een avondkrant met een
editiestelsel. (Dat wil zeggen dat de
abonnees in de verschillende delen van
de Rijnmondregio een krant, met binnenin één of meer pagina’s met nieuws
uit de eigen streek bezorgd kregen. Zo
had je b.v. de Eilandeneditie, de Waterwegeditie en de Stadseditie).
Mede daardoor misten we die vrijdag,
25 januari 1963, op een haar na de
primeur van dat zoute drinkwater,
want toen mijn collega’s en ik tot onze
afschuw ontdekten dat het water uit de
kraan zout was, waren we al te laat om
het nog in de stadseditie van die dag te
krijgen. De krant voor de stad Rotterdam rolde al van de pers (bij de drukkerij van NRC en Algemeen Dagblad,
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Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-Rotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen).

verderop in de Witte de Withstraat).
Er kwam dan ook weer veel boven bij
het lezen van het openingsartikel “Waternood in de zestiger jaren” in het eerste nummer van De Oud Rotterdammer
in dit nieuwe jaar. Jammer alleen, dat
nergens wordt vermeld wie de schrijver
of schijfster is van dit overigens goed
gedetailleerde en humoristische verhaal.
En wat dat voor werkplaats was waar
de heer Rinus van Leeuwen chef van
was (De schrijver was L.E. van Boven
en hij werkte bij de Roteb/red)
Iets dergelijks geldt ook voor het artikel
van Piet Varkevisser over de kleuterschool van Juffrouw Hanke. Waar stond
die school (aan de Grift/red) en bestaat
het gebouw nog dat hij zo beeldend
beschrijft en zo ja, is het dan nog steeds
een kleuterschool? (in het gebouw is
nu onder meer de bibliotheek (zie foto)
gevestigd/red).
Ton Hougee, Maeterlinckdreef 13
3146 BL Maassluis
-----------------------------------------------Mijn ‘Rotterdam’
Daar stond hij weer, een foto van “mijn

Rotterdam”, in de Oud Rotterdammer
van woensdag 27 december 2006. Als
oud-Heyplaatse heb ik haar zien bouwen. Je zag haar als het ware groeien.
Ook mijn nu 86-jarige vader heeft erop
meegewerkt als scheepstimmerman.
Natuurlijk ging heel Heyplaat kijken
toen ze van stapel liep, altijd weer een
machtig gezicht.
In bijna elk huis op Heyplaat hing later
een zwart-wit afbeelding in een witte
lijst. Maar het mooiste moment was
dat ik als 8-jarig meisje mee mocht met
mijn opa om haar te bezichtigen op een
soort open dag.
Het was een warme, zonnige zondag en
ik hoefde niet naar de zondagsschool.
Het was heel druk en aan opa’s hand
schuifelden we door lange gangen,
smalle trappetjes, diverse dekken en
langs een prachtige balzaal met een
glanzende dansvloer. Volgens mij was
er ook een zwembad aan boord.
En altijd weer, als ik een foto zie van
de Rotterdam, denk ik weer aan die
zondag, zo lang geleden. Als ze terug
is in Rotterdam zal ik zeker naar haar
gaan kijken.
Met vriendelijke groeten,
Nel Plugers-Korteweg.
Japanlaan 10, 2622 JX Delft
-----------------------------------------------Nog één keer Hoyledestraat
De waterstokerij in de Hoyledestraat
was van mijn grootvader en later van
mijn vader, Louis Jansen. Op de plaats
achter het huis waren grote hokken,
waarin trekhonden zaten. Daar heeft
mijn vader nog een eerste prijs mee
gewonnen. De honden werden onder
de handkar ingespannen, waarmee

Gezond en ontspannen

ZITTEN

kolen werden vervoerd. Die werden
dan eerst bij de kolenhandel op de
Ceintuurbaan ingeladen en vervolgens
naar de klanten gebracht. Op maandag
was het altijd een drukte van belang
en werden emmers kokend water voor
de was afgehaald of door mijn vader
weggebracht.
De waterstokerij werd later verkocht
aan de heer Geleynse, die grossier was
in snoepgoed. Geleynse is dus geen
waterstoker geweest. De waterstokerij
deed geen dienst meer en werd gebruikt
als opslag. De moeder van mijn moeder
woonde recht tegenover de waterstokerij en de ouders van mijn vader
woonden daar schuin tegenover op
nummer 13. Wanneer je bij opa Jansen
op de veranda stond, keek je naar de
achterkant van bakkerij Den Hartigh.
De familie Den Hartigh woonde daar
ook. Mevrouw Den Hartigh fokte
Airdale terriers, die daar soms luid
blaffend buiten op het dak van de bakkerij rondrenden. Naast ons woonde
de familie Loovens, waar ik kind aan
huis was. Jo Walop van de toffeefabriek
was getrouwd met een broer van mijn
moeder, dus woonde er aardig wat
familie in de Hoyledestraat. De familie
Van Houtert die een taxibedrijf hadden,
woonde naast de drukkerij. Hun dochter
Blenda was en is nog altijd mijn beste
vriendin. Boven de drukkerij woonde
de familie Van Baarle. Tiny StentIer
kan ik mij ook nog goed herinneren;
ik vond haar stukje in tante Post erg
leuk. Andere kinderen in de straat die ik
mij nog herinner waren Aadje en Ellie
Klein, Sjakie Versteeg, Gerrie Boef,
Ellie en Jopie Geurts, de kinderen van

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

modellen
Diverse show
d...
sterk afgeprijs
rbaar
en direct leve

Het meervoud van lef is leven!
Was jou op het lijf geschreven
´Het leven was lijden´ wie kent het
niet?
Je warme stem niet meer te horen
Je sympathieke kop niet meer te zien
Helaas, het is ons niet meer gegeven!
Het meervoud van lef is leven!
Was jou op het lijf geschreven
‘Iedereen doet ‘t’ zong je vrolijk
Jij vertolkte in al je mooie liedjes,
Gedachten en gevoelens die wij hadden
Al durfden we dat niet toe te geven!
Het meervoud van lef is leven!
Was jou op het lijf geschreven
‘Flink zijn’ was een prachtige tekst
van toepassing op jouw vroege einde
Nu van toepassing op ons allemaal
Gelukkig heb je ons dat meegegeven!
Astrid van der Star

UW VOORNEMEN
VOOR 2007...
DE WARE LIEFDE
VINDEN ?
Op zoek naar een partner voor een
duurzame relatie?

Het juiste comfort! Dat is het belangrijkste om heerlijk ontspannen te zitten en eenvoudig op te staan. Onze fauteuils
worden daarom aangepast aan uw wensen.
In onze showroom kunt u een keuze maken uit allerlei
comfortabele fauteuils. Verwen uzelf en kies voor gezond
zitten en gemakkelijk opstaan. Dat maakt het leven een
stuk aangenamer.

Verbeek, Eigelsheim, Stoutjesdijk,
Gerard Kimpe, Leny en Rietje Deutz
en Rietje Buitenwegh. Ook nadat wij
verhuisd waren kwam ik nog vaak in de
Hoyledestraat op bezoek bij mijn grootvader, tante Riek Loovens en natuurlijk
bij Blenda van Houtert.
S.Oudwater-Jansen.
Rodenrijsestraat 71, Rotterdam
---------------------------------------------Robert Long, I.M
Het overlijden van Robert Long heeft
ook mij aangegrepen. Hij was misschien
geen goede vriend van mij, zoals van
Gerard Cox, maar ook bij mij kwam
de klap hard aan. Ik heb daarom een
gedicht voor en over hem geschreven.

J.D. (Joke) Dubbelt

J.D. Dubbelt
Uitvaartverzorging
Voor een waardig afscheid.

* Grootste bureau
* Erkend AVR
* Geschillencommissie

U heeft de keuze uit
diverse rouwcentra

Bel voor een eerlijke voorlichting:
Mevr. van Dalen : 010-4660419

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

Gratis brochure:
Postbus 1432, 4700 BK Roosendaal

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL

Wij verzorgen uitvaarten
in de gehele regio
Kosteloos en vrijblijvend hulp
bij het vastleggen van uw wensen
op papier (Wilsbeschikking)

HET OPTIEK ARSENAAL

Zeer persoonlijke begeleiding
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

w

Nieu

Nergens
voordeliger

Multifocus glazen
Gun uzelf ook zo'n heerlijke Comforthuys fauteuil! Hartelijk welkom!

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

Heeft u geen eige
n verv
Bel ons: (010) 456728 oer?
0
wij halen en

Géén speciale voorwaarden

brengen u gratis

Rotterdam (Alexanderpolder) - Henk Speksnijderstraat 8
(naast Burchthuys Interieur) Telefoon: (010) 456 72 80)
Geopend van dinsdag t/m zaterdag. Vrijdag koopavond.

Uw Varilux Advies- en Informatiecentrum

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

Tel. Oogarts: 010 – 481 41 11

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
O 06 51606587 O 06 41247482
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Frans en Reinie Govers dertig jaar op Asterlomarkt
In juni worden vlaggen gestoken op de 78 kramen van de warenmarkt aan de Asterlo. Op
de 3de van die maand is het dertig jaar geleden dat toenmalig wethouder Henk van der Pols
de vrijdagse weekmarkt voor de wijken Zuidwijk en Pendrecht ofﬁcieel openstelde. Reinie
Govers-Overgaauw (64) en haar man Frans (65) herinneren zich dat moment nog goed. Vanaf
de eerste minuut verkoopt deze vierde generatie van een bekend marktgeslacht er groenten
en fruit. En zij niet alleen: er zijn nog elf kramers van het eerste uur actief, onder wie lingerieverkopers Ger en Wil Linders.
Het zijn gegevens die marktmeester Andries Haak opsomt. Sinds
1998 regelt hij de gang van zaken
aan de Asterlo. Eerder werkte hij
zeventien jaar op de markten van
Hoogvliet en Afrikaanderplein,
waar Govers op zaterdag ook een
standplaats heeft.
“De Asterlo is een rustige, gezellige en ﬁjne markt, waar ik mijn
werk graag doe”, vertelt Haak.
“Wel is het jammer dat het bezoek
nu iets is teruggelopen.”

- Gerrit van Driel (links) werd op 8
november 1986 voor zijn inzet voor
Charlois door deelraadvoorzitter Joop
Franken onderscheiden met de Karel
de Stoutespeld -

Reinie Govers weet: “Dat komt
door de vergrijzing en het slopen
en bouwen van nieuwe woningen. Maar klagen doe ik niet, we
draaien nog steeds redelijk.”
Het geslacht Govers staat al
honderd jaar op de markt en aan
die lange periode komt een eind als
Reinie en Frans op hun lauweren
gaan rusten.
“Zover is het nog lang niet. Nog
steeds gaan we met plezier naar de
markt. Het omgaan met mensen is
het leukste dat er is. Néé, klanten
van het eerste uur krijgen we niet
meer voor de kraam. Die zijn intussen overleden of verhuisd.”
Ger en Wil Linders (allebei 57
jaar) krijgen nogal eens oudere
dames aan de kraam. “Zij komen
voor zo’n ouderwets en degelijk
corselet of voor een pantylette. Die
verkopen ze vrijwel nergens meer,
maar wij hebben ze van Nederlands
fabrikaat en in alle soorten en maten”, vertelt Ger. “Natuurlijk verkopen we ook lingeriesetjes van mo-

derne snit en daar komen jongere
klanten graag voor naar ons.” Het
in Rotterdam geboren en getogen
duo verkoopt ook op de markten
van Spijkenisse, Ommoord en het
palingdorp Volendam.
Stimulator
Bij het woord ‘paling’ veert
Andries Haak op. “Ooit werd op
de markt levende paling verkocht.
Die werd gevild waar de klant bij
stond. Afschuwelijk! Gelukkig is
dat verboden, evenals het op de

- Reinie Govers-Overgaauw in 1977 op de
stek die ze dertig jaar later met haar man
nog steeds trouw inricht voor het verkopen
van groenten en fruit Foto F. Govers -

- Reinie en Frans Govers ﬂankeren marktmeester Andries Haak. Het echtpaar
heeft nog steeds veel plezier in hun werk op de markt Foto Ellie Schop -

markt verkopen van dieren.”
De 86-jarige winkelier Gerrit
van Driel maakte zich in de jaren
zeventig sterk voor de komst van
de markt naar de Asterlo. Op 20
december 1972 had het college
van B & W dat besluit al genomen,
maar het duurde nog bijna vijf
jaar voordat de eerste marktdag
een feit was. Van Driel opende in
1957 als eerste een ﬁliaal van zijn
kantoorboekhandel in de winkelgalerij Asterlo. Hij was een actief
stimulator van leuke activiteiten in

de deelgemeente Charlois.
Voorzitter R. Laan van de Stichting
Volkshuisvesting Zuidwijk opende
op 5 juni 1958 het winkelcentrum
Asterlo. Wellicht is dit gegeven
aanleiding volgend jaar weer een
feestje te vieren.
De viering van het derde decennium van de markt wordt gekoppeld aan leuke activiteiten en een
gratis verloting met mooie prijzen.
“Ik ben druk bezig met de voorbereiding”, verklapt de 61-jarige
marktmeester.

CCtje Jaap van de Merwe (2)
Drie eskadrons huzaren zijn gereden
Op die Pinksterdag in mei
Drie patroeljes- geen is weergekeerd
Uit de Gelderse Vallei.
Elk van die drie patroeljes,
Die moest verkennen waar de vijand stak,
Is in hinderlaag gelopen.
In de pan gehakt.

c foto burosolo.nl

Simon Thomas was er bij, en Cruijff,
Kooistra, Scholten, kleine Bruinsma,
Beemsterboer en Duif.
Drie patroeljes- geen is weergekeerd
Uit de Gelderse Vallei.
…..

Cox Column

Bovenstaand lied, dat natuurlijk nog veel meer
coupletten kent, waarin beeldend wordt beschreven hoe die jongens in de eerste oorlogsdagen van
mei ’40 het onderspit dolven tegen de Moffen, (de
hoeveelste mei was eigenlijk die Pinksterdag, weet
iemand dat?), heb ik enige jaren geleden op CD
gezet, met begeleiding van Eric van de Wurf. Het
is een van Van de Merwe’s mooiste liedjes. Ik hoop
altijd dat het rond de tiende mei op de radio wordt
gedraaid door een zeldzame DJ met historisch besef.

Ik schreef al, Jaap was een merkwaardige man. Zeer
moeilijk om mee te werken. Iemand die een tijdje
goed met hem overweg kon was TV-regisseur Rob
Touber, “Drie patroeljes” is dan ook eind zestiger
jaren geschreven voor een TV- show die ik met hem
deed, ik denk “Wie wijst mij de weg in Hilversum”,
een liedje dat ik op mijn beurt weer had geschreven
op de Bacharach- song “Do you know the way to
San Jose”, dat nu weer gezongen wordt door Trijntje
Oosterhuis (die weer een dochter is van de gedropen
priester Huub.) Maar op een gegeven dag hadden
Jaap en Rob ook weer de grootste ruzie. Jaap, die
zulke prachtige en gevoelige teksten kon maken, was
maar een kleine persoonlijkheid. Voelde zich altijd
op de een of andere manier te kort gedaan, of benadeeld of opgelicht. Hetgeen nimmer het geval was.
Ook stak het hem geweldig dat ie als theaterpersoonlijkheid niet serieus genomen werd. En woedend als
je ook maar een letter aan zijn tekst veranderde, maar
dat heb je met meer tekstschrijvers. Hij schreef ook
zelf zijn muziek, dat kon ie ook wel, maar hij deed
dat voornamelijk voor de auteursrechten. In ’68 had
ie voor Frans, Adèle en mij een nummer geschreven,
waar de muziek ons niet zo van aan stond. Onze
pianist Boudewijn Leeuwenberg schreef een naar
ons idee betere melodie die we enthousiast gingen
repeteren in ons theatertje Lurelei. Toen we aan het
eind van het nummer, verlucht met danspasjes van
Johan Verdoner, elkaar opgelucht aankeken, zo van:
“Ja, nu wordt het goed”, klonk achteruit de zaal
een woedende, barse stem: “Wie heeft die muziek
vermoord!” Het was Jaap, die in het donker in de

zaal was gaan zitten.
In ’86 zochten Rients Gratama en ik hem op, omdat
ik een idee had voor een lied over het bombardement op Rotterdam. De journalist Joop Mekes, God
hebbe zijn ziel, had mij een verhaal verteld dat er
een kofﬁebranderij was getroffen en dat er door het
bluswater gloeiende kofﬁe door de straten stroomde, en je dat ook heel goed rook. Te mooi om waar
te zijn misschien, net als dat er allerlei wilde dieren
door de stad zwierven doordat de diergaarde was
getroffen, maar ook te mooi om niet te gebruiken.
Hij schreef toen voor ons het prachtige “De ballade
van het wonderorgel”, over het bioscooporgel in de
Hoogstraat, dat onder het ingestorte dak tijdens het
bombardement heeft staan loeien. Ook te mooi om
niet waar te zijn.
Ergens in de jaren negentig is Jaap overleden. Op 14
mei heb je wel eens kans dat Radio Rijnmond “Het
wonderorgel” draait.
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BROMMOBIEL?
Met een Ligier van Cito rijdt u het

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

KLOPPERS

hele jaar comfortabel en droog!
NIEUW & OCCASIONS

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

Voor ons geen kunst!

CiTO
houdt u

LIGIER
X-TOO

MOBIEL

AUTORIJBEWIJS NIET NODIG
Advies, reparaties, onderhoud en installaties

I&P Computerservice
VOOR UW COMPUTERPROBLEMEN
TELEFOON:0181-649831
MOBIEL:06-15422495
(OOK ’S AVONDS EN WEEKEND)
NO CURE, NO PAY
www.inpc.nl / info@inpc.nl

BANDje VERSTANDje
Autobanden nieuw/gebruikt

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

Bromfietscertificaat, rijbewijs AM, A of B vereist.

Boek “Rob Babyboomer”
(ISBN 90-9018243-8)
Prettig vlot geschreven sfeervol tijdsbeeld van de
periode 1945 tot heden van de geboren Rotterdammer
Robert van Leeuwen. Alleen voor de lezers van dit blad
blijvende aanbieding € 13,95 incl. verzendkosten, te
storten op gironr. 2892804 t.n.v. “EGO”-BarendrechtUitgevers te Barendrecht. Moet U gelezen hebben! Ook
een leuk cadeau voor Uw familie in het buitenland.
Voor meer informatie: www.rob-babyboomer.nl

“EGO”-Barendrecht
Uitgevers

ALTIJD VOORDELIGER
Geopend iedere dag van 10.00 - 16.00 UUR
Nieuwe Binnenweg 328
Rotterdam, tel. 010 - 476 01 06
DE VIDEO EN KLEUREN T.V. SPECIALIST

Kopen bij de man die uw KTV of Video ook maken kan

AUTODEMONTAGE EN HANDELSONDERNEMING

TUJCB
WWW.DEPOPULIER.COM
Nikkelstraat 97 • 3067 GR Rotterdam • Fax: 010 - 420 14 87
INTERIEURADVISEURS

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

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

Mag ik mij even voorstellen mijn naam is Henk de Jong. Ik ben samen
met mijn twee zoons een klein maar knus bedrijf begonnen in Rotterdam. Na ruim 25 jaar in diverse landen te hebben gewerkt als in meubelstoffeerder/ontwerper en restaurateur (o.a. in Engeland, Italie en
Frankrijk), ben ik weer terug op eigen bodem.
Samen met mijn twee zoons, die zelf ook ruime ervaring hebben in
stoffering en leerbewerking, ben ik bewust een klein bedrijf begonnen,
zodat wij nog de ouderwetse kwaliteit en service kunnen bieden zoals
het vroeger was.
Tevens verzorgen wij ook complete verhuizingen voor senioren, want
na jaren van land naar land te zijn verhuist weten wij hoeveel zorgen en
ongemak dit met zich meebrengt, wij hebben daar ruime ervaring in.
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.

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.

Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd
van een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij onsaan het goede adres.
Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl
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

www.uitvaart.nl/mourik

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

MARC TEUNISSE

‘N AUTOWRAK? BEL DAN: 010 - 421 65 00

MEUBELSTOFFERDERS

SUBARU ROTTERDAM

KLAVERBAAN 62 CAPELLE/
GRENS R’DAM 010-4676789
www.citoautobedrijf.nl

Altijd gratis prijsopgaaf + garantie aan huis;
24 uur service, Tevens het goedkoopste adres voor
uw: Gebruikte Kleuren-TV, Stereo en Wasautomaat

de POPULIER

M

CiTO

VOOR AL UW VIDEO-, KLEUREN T.V.EN WAS-AUTOMATEN REPARATIES

0180 619 411
Paul Bestebreurtje Barendrecht

Klavecimbelweg 13
2992 ND Barendrecht

Een echte LIGIER X-TOO 45-KM WAGEN is er
al v.a. € 10.600,- Aflevering bij u thuis
Offical
Ligier
Dealer

’n goed kunstgebit?

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

Openhaarden & Kachelcentrum

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

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

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.

6 standaardpunten van ons bedrijf
* Gratis halen en brengen
* Altijd vijf jaar garantie
* Grote collecties stof en leer

* Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
* Service en kwaliteit
* Geen aanbetaling

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

Kleiweg 135 (Hillegersberg) Telefoon 010 - 218 88 76
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27
Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 30”
Als iets duidelijk wordt bij de
vele herinneringen, die ik bij
de ‘Waar-was-dat-nou foto’s
krijg, is het de herinnering
aan de vele winkels uit de
oude woonbuurt.
Ook bij de laatste raadfoto
was dat het geval. Ik liet de
Wolphaertsbocht vanaf de Westduelstraat richting Karel de
Stouteplein/Boergoensestraat zien en had daar m’n vraag bij
gesteld: Waar was dat nou?
De afgelopen week was ik met
fotograaf op die plek en zag in eerste
instantie niets bekends meer. Nadere
bestudering van de gevels liet zien, dat
de zaak vakkundig gerenoveerd is. Alleen alle winkels op de begane grond
zijn verdwenen:
Jan de Regt, beter bekend als Jan Zonruiter (Nieuwerkerk a/d IJssel): “Die
tweede naam kwam, omdat mijn opa
en een oom van mijn moeders kant
een textielwinkel hadden en daarom
heeft mijn vader de zaak ook Zonruiter genoemd in verband met met de
inkoop en de naamsbekendheid. De
foto is in de Wolpheartsbocht genomen, de panden stonden tegenover de
Pompstraat en van links naar rechts
gezien, kreeg je eerst de Gasfabriek,
schoenwinkel van Zummeren, daarna
een hoedenzaak en later rijschool
Gebr. Blad. Daarnaast de boekwinkel
van mevrouw Ut. Dan kreeg je de
snoepgroothandel van Van Niemansverdriet. Daarnaast zat mijn vader
met zijn textielwinkel, dan kreeg je
slager Vucht en daarnaast bakker
Griesdoorn, waar ik als kind nog wel
eens een gebakje ging halen bij ome
Kees. Dan kreeg je een groenteboer,
ik geloof Hoetmeer en daarnaast een
poelier in het keldertje Aart Verhoef
en Kegge de visboer. Al deze zaken
zijn net op de foto te zien. Leuk weer
eens met je jeugdjaren geconfronteerd
te worden.”
Iemand noemt zich Kees de Spuitgast
(Assen), maar komt duidelijk van
Zuid: “Tja, dit is voor mij gesneden
koek en ik dacht: kom ik doe ook eens
even bij Aad de oplossing geven. Wij
zien hier Lijn 2 op de Wolphaertsbocht, net voor de Pompstraat in de
richting van de Grondherenstraat. Dit
is de plek waar ik ben opgegroeid.
Op de oude trams ging ik veel aan de
verkeerde stand staan op de treeplank,
zodat ik vanaf de Waalhaven niet naar
huis hoefde te lopen. Het huizenblok
aan de rechterkant had vele winkels.
Net achter de tram had je de Gasfabriek, waar ik vele malen gaspenningen moest halen. In de bomen van
de bocht was het ’s morgens, bij het
naar school gaan, een luid gezang van

vogels. De hele bocht is veranderd,
ook wat winkels betreft, alleen de
kapperszaak op de hoek van de Pompstraat heeft nog steeds deze functie.
Als klein boefje heb ik heel vaak
verkeersagentje gespeeld en de tram
tot stoppen gemaand. Ja ja, geloof het
echt waar....de trambestuurders kenden mij al en wisten na diverse malen
ook waar ik woonde. Soms namen ze
me mee en bracht mijn oom (die ook
bij de RET zat) me weer thuis..waar
is de tijd?”
Zeer kort, maar ook krachtig schrijft
W.A. van Helden, Bolderik 11, 5374
DG Schaijk: “Wolphaertsbocht richting Grondherendijk.”
De Rotterdamse attentie gaat richting
Schaijk.
Gerard Wielinga (Berkel en Rodenrijs)
is Rotterdam nog niet vergeten: “Lijn
2 was net het Karel de Stouteplein
gepasseerd op weg naar zijn eindpunt
Grondheerendijk voor de school.
Hij reed dus op de Wolphaertsbocht,
waar net achter de bijwagen nog te
zien is, waar aan de rechterkant het
kantoor en de werkplaats waren van
het gasbedrijf van het GEB. De foto
is na 1956 gemaakt, te zien aan de
Opel die rechts geparkeerd staat. Het
zou mijn auto geweest kunnen zijn,
want ik kocht veel boutjes, schroeven
en zulk soort spul in de ijzerwinkel
op de hoek. Het was toen nog rustig
rijden, alleen moest je uitkijken voor
het Moordenaartje die bij het Karel
de Stouteplein de Wolphaertsbocht
overstak op weg naar de Boergoensevliet en verder naar Spijkenisse met
eindpunt Oostvoorne.
Wat denkt u hier van: “Ik ben Art
Takahashi en woon in Tokyo, Japan.
Ik heb het misschien verkeerd, maar
was dat niet op Rotterdam-zuid. Ik
ben de naam kwijt van de straat. Ik
dacht namelijk als je uit de Maastunnel kwam rechts af, dat is the street
met links op de hoek de Verboomstraat. All de best vanuit Tokyo
Japan.” (De Verboomstraat is wel
links van de Wolphaertsbocht (gezien
vanaf het Karel de Stouteplein), maar
kwam niet op de Bocht uit AvdS).
Yvon Davis (Melbourne – Australië)

TOEN
geeft een verkeerd antwoord: “Groene
Hilledijk?”
Ria Meijer-Bohnen (als hier niets
staat, wordt Rotterdam bedoeld) heeft
haar nostalgische herinneringen aan
dit stukje Wolphaertsbocht: “Volgens
mij is dit de Wolphaertsbocht op
Charlois met lijn 2 naar eindpunt
Grondherenstraat met als lus de
Rietdijk. Veel nostalgie komt bij
mij naar boven bij het zien van deze
foto. De Wolphaertsbocht met zijn
vele zijstraten, waarvan links vanaf
de tram gezien de Westduelstraat is,
waar ik geboren ben en opgroeide. In
1969 trouwde ik en ging wonen op de
Wolphaertsbocht 69, tweehoog, boven
de viswinkel Kegge. Een huisje onder
de huurwaarde dat er na een half jaar
verbouwen leuk uitzag. Op de foto
zien we de gasfabriek, waar ik als kind
gaspenningen moest halen voor mijn
moeder, om thuis te kunnen koken.
Er waren op de Wolphaertsbocht vele
winkels, zoals Blad, een autorijschool,
Zonruiter-manufacturenzaak, Succes,
een boekenwinkel, slagerij Vught,
bakkerij Everaers v/h Griesdoorn,
waar ik als kind een kuchie van vijf
cent mocht kopen. Later vertelde men
dat het gemaakt werd van kruimels en
opveegsel van de grond. Menig kind
vond het erg lekker. Naast de bakker
een keldertje waar een groenteboer
was, daarna woonhuizen en daarna de

NU
viswinkel Kegge en nog vele winkels,
teveel om te noemen. Het was er druk,
vanwege de tramaansluiting en het
was er erg gezellig. De Wolphaertsbocht is lang en loopt van de Waalhaven tot aan de Maashaven.”
Arie van Ooij (Terneuzen (Z.Vl))
laat mij weten: “De oplossing van
fotoraadsel nr. 30 is de Wolphaertsbocht, met name het oudste gedeelte
tussen het Karel de Stouteplein/Boergoensestraat en de Doklaan. Daar
woonde een vriend van mij, Chris,
die ik met andere vrienden regelmatig
opzocht om over de Rotterdamse tram
te kletsen. De driedelige Duewagtram
van lijn 2 is op weg naar het eindpunt
aan de Grondherenstraat en bevindt
zich nu tussen de Pompstraat en de
Westduelstraat in.”
Voor Koos Mout (Zoetermeer) is de
raadfoto gesneden koek: “De foto is
genomen op de Wolphaertsbocht ter
hoogte van de Westduel/Pompstraat
en -gezien de modernere tram en
het autopark - een behoorlijk stuk
na de oorlog. De tram lijn 2 is op
weg naar het vroegere eindpunt aan
de Grondherenstraat. Rechts van de
neus van de tram en dan in de verte
is de gasfabriek te zien. Het zichtbare huis hoorde bij de gasfabriek
en werd later bewoond door -de
ouders van- m’n vriend Cor Noordzij
(v/h v.Dieststraat). In dat rijtje huizen

kwam later de autorijschool van Gebr.
Blad te zitten, waar ik m’n scooterlessen gehaald heb. In de winkel aan de
rechterkant van de foto zat vishandel
Kegge. Mooi oud-Charlois.”
H.Stubbe (Spijkenisse) was ter plekke
ook niet onbekend: “De tram van lijn
2 rijdt hier in de Wolphaertsbocht
op weg naar het eindpunt aan de
Doklaan. Op het moment van de
opname bevond de tram zich, zo te
zien aan de hand van de stoepranden,
tussen de Pompstraat en de Westduelstraat en was dus de gevaarlijke kruising met de Boergoensestraat al veilig
gepasseerd. Immers daar kruisten lijn
2 en de RTM tram Rotterdam-Oostvoorne resp. Hellevoetsluis v.v. elkaar.
Ondanks het feit dat de conducteur
moest uitstappen, naar voren moest
lopen, zodat de Boergoensestraat
goed ingekeken kon worden of er een
RTM-tram aankwam ja dan nee werd
het veilig sein, een scherp ﬂuitsignaal
op zo’n scheidsrechtersﬂuit, kennelijk
te vroeg gegeven of er werd niet goed
gekeken, want het ging soms wel eens
mis daar, want twee voertuigen op
hetzelfde tijdstip op een plek kon niet.
De tram op de foto was ook het Karel
de Stouteplein al gepasseerd. Op
zomerse dagen was het bij en in het
kinderbadje druk, dit geldt ook voor
de muziektent die er toen stond als er
een uitvoering werd gegeven.”

Nieuwe opgave no. 32
Hoewel ik het node doe, kondig ik hier toch de laatste ‘Waar-was-dat-nou foto’ aan, waarop een tram de hoofdrol speelt.
Het aantal ‘tramfanaten’ gaat bij de oplossingen de meerderheid krijgen en dat is niet de bedoeling van deze krant.
Daarom vanaf de volgende uitgave ‘gewone’ Rotterdamse straten in deze rubriek.
Deze keer is de opgave of een makkie óf een hersenkraker. Ik durf te zeggen, dat in deze straat(?) al jaren geen tram meer
rijdt. Ook de huizen zijn inmiddels door nieuwbouw vervangen. Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen,
anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 22 januari 2007 per post zenden aan
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam
of via email naar
waarwasdatnou@xs4all.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op de
gelukkige winnaar.
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Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

Gedenktekens

KUNSTGEBITTEN
●
●
●

met een persoonlijke signatuur

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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.
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Droomvlucht Slaapcomfort;

Zit & Méér Comfort;

dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte

genieten op een relaxfauteuil en Méér.......
Bij Zit & Méér Comfort in Krimpen vindt u het grootste assortiment draai- en
relaxfauteuils. Zowel handverstelbaar als volledig elektrisch met eventueel sta-op
bediening. Zelfs leverbaar met massage-unit of stoelverwarming.

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

Hoofdkussens:

Maatwerk in
Matrasadvies

Comforthoogte:
2 Persoons
Ledikant +
Nachtkastjes
vanaf

Ruim
40 soorten
modellen
hoofdkussens
Actie:
Lattenbodem
elektrisch verstelbaar
Incl. pocketveermatras
Rug, hoofd, knie
en beenverstelbaar

€ 995,-

vanaf

Met welke klacht gaat u slapen?

Orthopedische hoofdkussens
en drukverlagende matrassen
Wereldwijd aanbevolen
door meer dan 30.000
medisch specialisten.
TEMPUR® Matrassen
en Hoofdkussens
hebben de eigenschap
om rug- en nekproblemen te
verminderen
en te voorkomen.
Changing the way
the world sleeps.

HOOFDPIJN
STIJVE NEK
FIBROSITIS
ARMPIJN

M é é r Comfort bieden
wij met onze collectie:
Zitkussens, Lendekussens, Reiskussens,
Beenkussens, Rolstoel zitkussens en
zelfs speciale ﬁetszadeldekjes.

RUGPIJN

Actieprijs:

HEUPPIJN

Actieprijs:

KNIEPIJN
PROBLEMEN
MET
BLOEDSOMLOOP

€ 399,-

€ 399,-*

€ 649,-

*Model Helsinki, uitvoering kruispost

Krimpen:

Zevenhuizen:

&

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253 Swanlaweg 6-8, Tel. 0180 - 328231
2 min. na de Algerabrug, naast Idejo keukens
PULLMAN

EXCLUSIEF
LUND DEALER

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

Krimpen:
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo

Openingstijden:

Ma
Di., wo., do.
Vr. Koopavond
Za.
U kunt gratis parkeren voor de deur en heeft u géén vervoer? Maak dan gebruik van de Gratis Haal & Breng Service. Zo.

Tiendweg 45a, Krimpen, Tel. 0180-512253

€ 899,-

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Twee speciaalzaken op één adres!

Actieprijs:

Diverse kleuren mogelijk. Diverse kleuren mogelijk. Luxe lederen, relax
Draai mechanisme,
Massief houten onderstel, fauteuil, elektrische
draai mechanisme, rug + sta-op hulp + rug
rug + zit verstelbaar
zit verstelbaar
+ benen elektr.
Nu:
verstelbaar
Nu:
Inclusief
Inclusief
voetstoel
voetstoel
Leder
Leder
Nu:

ISCHIAS

13.00 - 17.30 uur
09.30 - 17.30 uur
09.30 - 21.00 uur
09.30 - 17.00 uur
gesloten

KRIMPEN
A/D IJSSEL

Algerabrug
CAPELL
E A/D
ROTTER IJSSEL
DAM

's-GRAVELAND
De koffie
staat klaar

CAPELLE
WEST

C.G

.R

oo

2 minuten
na de
Algerabrug

sw
eg

Nwe Tiendweg

Industrieweg
Verbindingsweg

C.G
.R

oo

sw

eg

IN
T D
TIEERR US
N EINTR
IE
D
W
EG

OUDERKERK
A/D IJSSEL
LEKKERKERK
SCHOONHOVEN

CARPE DIEM

P Parkeren
voor de deur

Tiendweg

IDEJO

KRIMPEN
A/D LEK

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

‘De verzorgingsindustrie is een jungle’. Dat was de conclusie van een opiniestuk van Hans Roodenburg
in De Oud Rotterdammer van 26 december 2006 naar aanleiding van een publicatie door socioloog en
schrijver Herman Vuijsje. Hierop heeft directeur H. Becker van Humanitas in De Oud Rotterdammer
van 9 januari 2007 gereageerd. Nu is het de beurt aan Jantine Kriens, wethouder van Volksgezondheid,
Welzijn en Maatschappelijke Opvang in Rotterdam. Nadere reacties in deze discussierubriek kunnen
worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

WMO moet de kracht van
samenwerking benadrukken
Door Jantine Kriens
Alleen al het woord verzorgingsindustrie roept veel op: grootschaligheid,
onpersoonlijk handelen en bureaucratie.
Het schrikbeeld van deze grootschaligheid
en de gevolgen hiervan is mijns inziens
juist een pleidooi vóór de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Deze nieuwe wet maakt het namelijk
mogelijk om de regie op zorg terug te
brengen op lokaal niveau en de menselijke
maat weer centraal te stellen. Het is nu
niet meer de staat die aangeeft wat wij
nodig hebben. De lokale gemeenschap kan
zelf bepalen hoe zij de maatschappelijk
ondersteuning vorm gaat geven. Ik vind
dit een goede ontwikkeling.
Het geeft ons de mogelijkheid in te spelen
op de kracht van de stad en speciﬁek van
de deelgemeenten. Een kleinschalige
manier van werken, waarbij wij onze
kennis over de wijken en de behoeften
daar kunnen inzetten. Bovendien betekent
dit een manier van werken waarbij wij

zorg en welzijn beter met elkaar kunnen
verbinden.
Het aandeel van welzijn binnen de WMO
wordt nogal eens vergeten. Maatschappelijke ondersteuning gaat niet alleen
over huishoudelijke zorg, maar ook over
de behoefte aan bijvoorbeeld alternatief
vervoer als een scootmobiel, een wijkbus
of het ondersteunen van buurtactiviteiten.
Wij kunnen het klassieke opbouwwerk weer nieuw leven inblazen. Het
gaat immers niet alleen om individuele
voorzieningen, mensen kunnen ook steun
bieden aan elkaar. Het opbouwwerk kan
bij uitstek betekenisvolle netwerken van
inwoners ondersteunen.
Voorwaarde is wel dat wij binnen de
WMO een manier van werken ontwikkelen waarin daadwerkelijk sprake is
van coproductie van beleid en uitvoering
tussen overheid, maatschappelijk middenveld en Rotterdammers. Dit vraagt wel
wat van ons.

Het vraag om samenwerking. Bijvoorbeeld tussen vrijwilligers en welzijnsprofessionals, maar ook tussen thuiszorgmedewerkers, leerkrachten en huisartsen.
Kortom iedereen die met beide voeten in
de wijk staat, ziet en hoort wat er speelt
en nodig is.
In Rotterdam kennen wij al talloze
voorbeelden van succesvolle kleinschalige
projecten die in de wijk worden uitgevoerd. Of er vanuit deze projecten wordt
samengewerkt met andere projecten,
professionals of instellingen berust nu nog
teveel op toeval. Om nu dit toeval om te
buigen naar een vanzelfsprekende situatie,
gaan wij de komende jaren werken met
wijkactieprogramma’s.
Schiebroek is inmiddels begonnen met een
proefproject. De activiteiten die hieruit
voorkomen, worden op verschillende
niveaus tot stand gebracht, waarbij de
verschillende partijen hun verantwoordelijkheid hebben.

Naast bestaande sociale programma’s
wordt gewerkt aan nieuwe programma’s
als kindvriendelijke wijken en ouderenteams en worden innovatieve programma’s ontwikkeld op gebied van voeding en
bewegen voor senioren. Vanzelfsprekend
moet bij de uitwerking aan een ﬂink aantal
voorwaarden worden voldaan.
Ik noem er enkele:
• gezamenlijk optrekken met zorg- en
welzijnsaanbieders (ontkokering);
• vraaggericht werken door rekening te
houden met de wijkbewoners en hun
persoonlijke voorkeuren;
• het inrichten van fysieke en virtuele
vraagwijzerloketten naast individuele
huisbezoeken;
• ontwikkelen van vernieuwende en
creatieve manieren om bewoners te
betrekken bij de wijkplannen;
• efﬁciënter en effectiever gebruik van
voorzieningen;

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
-----------------------------------------------Erf- en schenkingsrecht
-----------------------------------------------Verklaring van erfrecht om
betalingen te kunnen doen
Mijn dochter heb ik gemachtigd om voor
mij geld van mijn girorekening te halen.
Dat werkt prima! Als ik er niet meer ben,
mag zij dan over het geld op de rekening
beschikken om bijvoorbeeld mijn begrafeniskosten te betalen?
Indien zij de enige erfgenaam is, dan
kan dat na uw overlijden snel geregeld
worden. Zij moet dan door een notaris een
‘verklaring van erfrecht’ laten opstellen. In
die verklaring staat wie de erfgenamen zijn
en als dat alleen uw dochter is, dan kan
een notaris die snel leveren. Lastiger wordt
het als er nog meer erfgenamen zijn (bijvoorbeeld andere kinderen) die ook recht
hebben op een deel van de rekening. Dan
moeten zij uw dochter machtigen zodat zij
namens de gezamenlijke erfgenamen over
de rekening kan beschikken.
Nog lastiger wordt het indien een van de
erfgenamen bezwaar heeft tegen het geven
van een machtiging aan een van hen voor
het beheer van de rekeningen. In dat geval
zal een onafhankelijke derde daarvoor
moeten aangewezen of een in te schakelen
notaris. Nog vervelender wordt het
indien er sprake is van een gezamenlijke
rekening van ouder en kind (bijvoorbeeld
een zogenoemde en/of-rekening) en het
kind claimt dat (bijvoorbeeld) de helft van
de rekening voor hem of haar is. Als de
andere kinderen het daar niet mee eens
zijn, moet aangetoond of uitgerekend
worden welk deel van de rekening het
kind werkelijk toebehoort.

En dan hebben we het hier maar niet over
welke conﬂicten er kunnen ontstaan tussen
erfgenamen of kinderen als men vermoedt
dat de gezamenlijke rekeninghouder met
de ouder gelden voor eigen gebruik heeft
opgenomen. Notarissen kunnen hierbij
bemiddelen. Daaraan hangt uiteraard een
prijskaartje.
-----------------------------------------------Financiële kwesties
-----------------------------------------------Invloed erfenis
op huurtoeslag
Ik krijg een erfenis van naar alle waarschijnlijkheid ongeveer 15.000 euro. Ik
ben gepensioneerd en krijg naast mijn
AOW en pensioen een huurtoeslag van €
243 per maand die is gebaseerd op mijn
huur en mijn inkomen. Ik vermoed dat als
je vermogen hebt, je geen huurtoeslag
meer krijgt. Bij welk bedrag is dat voor
mij als alleenstaande? Thans bezit ik
overigens niks want ik heb 25 jaar in de
bijstand gezeten. Mag ik de erfenis ook gebruiken om een paar leuke dingen te doen,
zoals een nieuw bankstel en een goede
koelkast kopen en op vakantie gaan?
Met ruim 15.000 euro aan vermogen, raakt
u uw huurtoeslag niet kwijt. Mensen die
ouder zijn dan 65 jaar en van wie het totale
bruto jaarinkomen niet meer bedraagt dan
€ 13.326 mogen een vermogen hebben per persoon van € 45.774, dus ruim
driemaal zoveel dan u binnenkort bezit.
Bent u 65 jaar of ouder en uw inkomen
ligt tussen € 13.325 en € 18.540 dan mag
u nog een hefﬁngsvrij vermogen hebben
van € 32.736.
Met uw erfenis bent u vrij om die uit te
geven waaraan u zelf wil.

-----------------------------------------------Fiscale zaken
-----------------------------------------------DigiD-inlogcode of op
papier aangifte doen
De Belastingdienst wil dat de elektronische aangiften voor het jaar 2006 met een
DigiD-inlogcode worden opgestuurd via
internet. Daarvoor is nodig een activeringscode, gebruikersnaam en een inlogcode. Dat vind ik niet gemakkelijker dan
met de elektronische handtekening die ik
tot nu toe bij de Belastingdienst gebruikte
bij aangifte. Ik doe voor mensen in de wijk
en in verzorgingstehuizen aangifte. Totaal
wel voor enkele honderden mensen. Is het
mogelijk om de elektronische handtekening nog te gebruiken en dat de aangifte
dan per diskette wordt verstuurd? Of zijn
er andere mogelijkheden zonder gebruik te
maken van de DigiD-inlogcode?
De Belastingdienst propagandeert om
bij aangifte over 2006 gebruik te maken
van de gezamenlijke (nieuwe) digitale
handtekening voor vele overheidsdiensten,
de zogenoemde DigiD-inlogcode. U kunt
echter ook nog elektronisch aangifte doen
op de ‘oude’ manier als u eerder een zogenoemde digitale pincode hebt gebruikt. U
meent dat de DigiD-inlogcode niet gemakkelijker voor u is. Dat betwijfelen wij.
Indien u die eenmaal hebt aangevraagd
(ook voor alle oude mensen die u helpt
bij de belastingaangifte), is deze ‘digitale
identiteit’ te gebruiken voor een reeks aan
overheidsdiensten, waardoor u zaken voor
uzelf maar ook voor uw klanten veel sneller en efﬁciënter kunt regelen.
Het aanvragen van de nieuwe DigiD-inlogcode vergt natuurlijk wel enige extra

werkzaamheden en een persoonlijke brief
met activeringscode aan de betreffende
burger voor wie u hem aanvraagt. Maar als
dat eenmaal is gebeurd, kunt u vele jaren
met deze persoonlijke code belastingaangifte doen of eenvoudiger gebruik maken
van andere overheidsdiensten (onder meer
huur- en zorgtoeslag).
Het is een goede zaak dat u als vrijwilliger
vele mensen helpt bij hun belastingaangifte. Zoals al eerder geschreven in deze
rubriek kunnen oude mensen met ziektekosten vaak belasting terugvorderen. Als u
voor al deze mensen de DigiD-inlogcode
moet aanvragen, dan betekent dat veel
extra werk voor u. Maar in de toekomst
heeft u er ook baat bij want te verwachten
valt dat de oude digitale pincode van de
Belastingdienst vroeg of laat niet meer
geldig zal zijn.
Voor particulieren biedt de Belastingdienst
nog altijd de mogelijkheid een papieren
aangifteformulier aan te vragen. Maar voor
mensen die met pc’s en internet kunnen
omgaan, is dat hetzelfde als de herinvoering van de postkoets.
-----------------------------------------------AOW en pensioen
-----------------------------------------------WAO’er en AOW’er
willen samenwonen
Ik ben een alleenstaande vrouw van 61
jaar, heb een WAO-uitkering en ben al
jaren gescheiden. Mijn nog zelfstandig
wonende vriend is 66 jaar, heeft AOW en
is van tafel en bed gescheiden van zijn
vrouw. We hebben plannen om gezamenlijk
verder te leven in de zin dat hij bij komt
inwonen. Wat zijn de ﬁnanciële consequenties? Wat zijn de gevolgen voor mijn

• doorbreken van bureaucratie en
ambtelijke cultuur.
Begin februari starten alle deelgemeenten
en wijkraden met een wijkactieprogramma
en kunnen we verspreid over de hele
stad ervaring opdoen met deze nieuwe
manier van werken. Ongetwijfeld zullen
wij op weg naar een stadsbrede invoering
nog vele hobbels en obstakels tegenkomen. Maar samenwerken betekent voor
mij ook het uitwisselen van kennis en
ervaring tussen de verschillende wijken
en deelgemeenten. Uiteindelijk staan wij
gezamenlijk voor dezelfde opgave: het
opheffen van belemmeringen en realiseren
dat iedereen in onze stad, deelgemeente
en wijk kan meedoen.
(Jantine Kriens is wethouder van Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke
Opvang en Rotterdam en als zodanig
politiek verantwoordelijk voor de WMO)

Hans
Roodenburg

huur- en zorgtoeslag? Worden we dan ook
aansprakelijk voor ieders schulden?
Het inwonen van uw vriend heeft geen
gevolgen voor uw WAO-uitkering.
Wel voor zijn AOW en voor uw en zijn
eventuele huurtoeslag en zorgtoeslag.
Aannemende dat uw vriend thans de
AOW-uitkering voor alleenstaande heeft,
zal hij na het vormen van één huishouden
met u de AOW voor partners krijgen.
Maar hij maakt ook kans op een toeslag
voor u (jonger dan 65 jaar), afhankelijk
van de hoogte van uw WAO-uitkering.
Is uw WAO-uitkering te hoog voor een
aanvullende toeslag voor hem, dan gaat
hij er circa 300 euro bruto per maand op
achteruit.
Dat verschil komt doordat de wetgever
ervan uit gaat dat bij de vorming van één
huishouden een ﬂink aantal vaste lasten
(zoals huur, energie en huishoudelijke
uitgaven) aanzienlijk lager zijn dan wanneer ieder apart een eigen huis aanhoudt.
Ook eventuele huur- en zorgtoeslagen zijn
afhankelijk van het gezamenlijk inkomen
in één huishouden. Dat zou kunnen betekenen dat die toeslagen ook lager worden
of zelfs helemaal vervallen. Dat hangt af
van ieders ﬁnanciële situatie.
Voor eventuele wederzijdse aansprakelijkheid van ieders schulden hoeft u niet
bang te zijn zolang u niet met elkaar bent
gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Zelfs dan is het te
voorkomen dat men aangesproken wordt
voor de schulden van de ander indien
bij een huwelijk of het aangaan van een
geregistreerd partnerschap daarover
voorwaarden worden vastgelegd.
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Vakantie in het

van Brabant

Speciale aanbieding!
Zomerarrangement € 485,00
Paasarrangement 6-10 april € 305,00
(U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar)

Een geheel verzorgde vakantie temidden
van de vennen en bossen in Oisterwijk in
Hotel de Paddestoel. Speciaal voor Senioren biedt dit hotel u een geheel verzorgde
vakantie op basis van vol pension incl.
uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voorzien
van douche, toilet, kitchenette, koelkast,
telefoon met nachtbel en TV. Alles

begane grond en goed toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
De prijs voor het week-arrangement
bedraagt € 485,00 en voor het Paasarrangement (vr. t/m di.) € 305,00,
geen toeslag voor éénpers.kamer.
Opstapplaatsen vanaf Rotterdam:
Zuidplein en Alexanderpolder Busstation

Voor meer informatie en of folder kunt u bellen met tel. 013-5282555,
Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk of bezoek onze website:
www.hoteldepaddestoel.nl, email: hoteldepaddestoel@planet.nl
Dansen voor senioren op zondagmiddag 4 februari: “Terug in de tijd”
met muziek uit 40-50 jaren, van 13.30 - 16.00 uur bij:

Danslessen voor Senioren
op woensdag en donderdag overdag
Bel voor info: 010 - 404 82 00
www.dansschooldeklerk.nl

Schiestraat 16-18 (dichtbij Hofplein en openbaar vervoer)
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Oisterwijk, Parel van Brabant

Warme huiselijkheid in
Hotel de Paddestoel
Een vakantie in het drie sterrenhotel De Paddestoel in Oisterwijk betekent een warm ontvangst, comfortabele kamers, een uitstekende Hollandse keuken, volop recreatiemogelijkheden, geslaagde ﬁets- en wandeltochten en leuke uitstapjes in de omgeving. Dit hotel is ook uitstekend
geschikt voor mensen die gebruikmaken van een rollator of rolstoel.
Het is goed toeven in
dit gezellige hotel waar
serviceverlening vanzelfsprekend is. Gasten worden
in Hotel de Paddestoel
met de bekende Brabantse
hartelijkheid en gastvrijheid
ontvangen.
De huiselijke inrichting
van het hotel en de groene
omgeving zorgen ervoor
dat men helemaal tot rust
kan komen. En wie er op uit
wil trekken kan terecht in
de prachtige omgeving van
het hotel. Oisterwijk wordt
niet voor niets `Parel Van
Brabant`genoemd. Oisterwijk, in het hart van Brabant
met de eeuwenoude dorpskern en zijn lindeboom, de
karakteristieke gevelhuisjes,
vriendelijke mensen, gezellige terrasjes en winkeltjes,
biedt een rijk scala aan
ontspanningsmogelijkheden,

zwemmen, kanoën, vissen, golfen, maar ook de
vele wandel-en ﬁetsroutes
zorgen voor een sportief
cachet. De gemeente is
al heel lang een begrip
voor actieve rustzoekers
die nog stilte, ongerepte
natuur en cultuur weten
te waarderen. Dromerige
vennen, wandelen over
de heide, ﬁetsen door de

bossen, maar ook gezellig
winkelen, lekker eten; het
is gewoon volop genieten
in Oisterwijk. Of men
nu voor een lang of kort
verblijf naar Oisterwijk
komt; men zal zich er
volkomen thuis voelen.
Voor meer inlichtingen:
Hotel de Paddestoel,
tel. 013-5282555

Belastinghulp voor iedereen!

OO

Vanaf heden inschrijven
nieuwe patiënten.

GMED I S CH

Dr. D.T.T. Tjia
Oogarts

Uitvaartverzorging

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR

Aangifte inkomstenbelasting 2006

AD

VIE

Bel snel met de Fiscoop afsprakenlijn:

S C ENT

R

Gratis CBR Keuring

088 0700700

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

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

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

Zuidpein Hoog 457
Winkel nr. 13

010 – 481 41 11

tel. 088 0700700

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
J. Hagen
Tandprotheticus
LID. O.N.T.

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

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

Algemene afspraaklijn:

info@ﬁscoop.nl

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

Voor lezers van de Oud Rotterdammer

UM

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

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

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

19 februari bij de Rano 107.5 Fm:

Annie de Reuver doet De pil steekt van wal
een boekje open
Dementie
Op 19 februari a.s. hoopt de Rotterdamse
zangeres Annie de Reuver haar 90e verjaardag te vieren. Voor haar aanleiding
om samen met journalist Rein Wolters
haar herinneringen aan het papier toe te
vertrouwen. Haar boek “Onverbloemd” zal
in februari tijdens een feestelijke bijeenkomst worden gepresenteerd.
Voor René Toonen en Peter van der
Goor aanleiding om bij Annie de Reuver langs te gaan om het verhaal uit haar
eigen mond te horen. Dat Annie (en
geen “Mevrouw de Reuver”) een vlotte
prater is zult u al snel merken. In drie
uitzendingen van een uur vertelt Annie
de Reuver haar verhaal. Ze laat maar
weinig Nederlandse artiesten onbesproken. Met z’n drieën wandelen ze door
Annie’s leven en luisteren ze naar oude
en nieuwe opnames. Eddie Christiani,
Ben Cramer, Pierre Kartner maar ook
Rita Reijs en Greetje Kaufeld zij komen
allemaal aan bod.

Het programma “Annie 90 jaar” is te
beluisteren op RANO 107.5 fm op de
kabel in Rotterdam, Hoogvliet en Hoek
van Holland op:
maandag 05 februari om 15:00 uur,
herhaling dinsdag 06 februari
om 10:00 uur
maandag 12 februari om 15:00 uur,
herhaling dinsdag 13 februari
om 10:00 uur
maandag 19 februari om 15:00 uur,
herhaling dinsdag 20 februari
om 10:00 uur

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

Hoe vaak komt het niet voor dat
we binnen een paar minuten de
naam vergeten van iemand met wie
net kennis is gemaakt. Of zou dat
meer met gebrek aan belangstelling te maken hebben? Als het
geheugenverlies een negatieve invloed op het dagelijks functioneren
gaat hebben en er komen ook nog
klachten bij als spraakstoornissen,
het niet meer herkennen van personen en het niet meer weten hoe met
bepaalde voorwerpen om te gaan,
dan is er vrijwel zeker sprake van
dementie.
Er zijn vele vormen van dementie.
Ze kunnen worden veroorzaakt

door ziekten van het zenuwstelsel
of door vergiftiging, maar meestal
is de ziekte van Alzheimer de oorzaak. Bij deze aandoening ontstaat
schade aan de hersenen door opslag
van bepaalde eiwitten. Het leidt
ook tot een tekort aan acetylcholine
in de hersenen, waardoor de functie
van de hersenen wordt aangetast.
Er wordt veel onderzoek gedaan
naar het bestrijden van de progressie van deze aandoening en er zijn
al wat medicijnen verkrijgbaar die
een geringe afname van de klachten
kunnen geven. Meestal zijn het de
partner of de kinderen die opvalt
dat er sprake is van geestelijke

achteruitgang. Het is belangrijk
dat dementie in een vroeg stadium
wordt vastgesteld. Met bloedonderzoek kunnen bepaalde ziekten
en tekorten aan bepaalde vitamines
worden vastgesteld en met een psychologische test kan de dementie
worden bevestigd. Wat de familie
te vertellen heeft, is van grote
waarde. Zij kennen het verloop van
de ziekte.
Ook vóór het 65e jaar kan Alzheimer voorkomen. Dan zal er meestal
sprake zijn van een familiaire
aandoening. De behandeling is hetzelfde als voor boven deze leeftijd.

Nieuwe huisartsenpost
Hellevoetsluis

Palace
Ik las in de krant dat zalencentrum Palace was afgebrand. Ik heb goede herinneringen aan het danspaleis
van Marcel Mulders. Het noodgebouw aan de Zomerhofstraat werd al in 1941 geopend, nadat het oude gebouw
aan de Botersloot, met de zelfde naam, door het bombardement was verwoest.
Ik heb in mijn jonge meisjesjaren veel bals en feestavonden
meegemaakt in gebouw Palace.
Beneden was de grote zaal met
een ﬁjne dansvloer. Boven was de
dansschool van Marcel Mulders
waar ik met 15 jaar mijn eerste
dansles kreeg. We kregen les
van een vrij strenge dansleraar
en een aardige assistente. Als ik
mijn ogen dicht doe zie ik ze nog
de nieuw te leren dans voordoen
en hoor ik nog het kraken van
de gouden dansschoentjes en de
glimmend gepoetste zwarte schoenen. De lessen werden gegeven
bij pianomuziek. In het weekend
was er vrij dansen. Mijn vriendin
Paula en ik bezochten die avonden
vaak, want dansen was onze lust
en leven.
Mijn eerste bal was op tweede
kerstavond 1946. Mijn haar zat
prachtig in de krul, gekapt à la de
Andrew Sisters, met een zwarte
ﬂuwelen strik achter in het haar.
Van het bal kan ik mij niet veel
meer herinneren; alleen dat ik
een geleende lichtblauwe jurk
droeg met daarbij heel charmant,

Dat het geheugen achteruit gaat bij het ouder worden is
niet vreemd. Ouderdom komt met gebreken. Het is eerder opmerkelijk te noemen dat er soms hoogbejaarden
zijn met een bijzonder scherpe geest en een prima lichamelijke conditie. We vergeten allemaal wel eens wat.

door mijn opoe gebreide, witte
katoenen kuitsokken. Nylons
waren nog niet te koop, wel via
via, maar dan kostten ze 12 tot 15
gulden. Dat was voor mij een half
maandsalaris en dat kon Bruin niet
trekken. Gelukkig waren er nog
meer kuitsokken op de dansvloer,
dus viel ik niet erg uit de toon.
Na dat eerste bal zijn er nog veel
balavonden gevolgd. Die geleende
jurk werd vervangen, zo ook de
kuitsokken, maar het dansplezier
niet. De bals waren fantastisch,
de muziek werd meestal verzorgd
door het dansorkest van Jan de
Klerk. Als die band speelde waren
we helemáál gelukkig.
Het gebouw heeft, als noodgebouw, toch nog 65 jaar dienst
gedaan, het is jammer dat ook dit
door brand is verwoest, gelukkig
niet door een bombardement. De
dansschool bestaat allang niet
meer, maar heel veel mensen hebben er heel goed leren dansen.
Ik denk nog vaak met veel plezier
terug aan die gezellige en onbekommerde tijd.

In Hellevoetsluis is sinds kort Het Helius MC geopend.
Een prachtige nieuwe huisartsenpost, voorzien van de
modernste faciliteiten. Aan het Schelpenpad 2 zetelen
sinds begin dit jaar zes huisartsen, acht fysiotherapeuten en twee apothekers.
Een van de huisartsen die deze
nieuwe behuizing betrok is
onze eigen Pil, dokter Wolter de
Waard, die in elke uitgave van De
Oud-Rotterdammer een column
verzorgt.
Hij leidde De Oud-Rotterdammer
rond bij de ofﬁciële opening. “We
hebben hier een schitterend pand
gekregen”, meldt hij trots. “Ruim
opgezet, licht en modern. Een groot
voordeel is dat we hier een aantal
disciplines hebben samen gevoegd,

waardoor de patiënt hier voor heel
veel zaken terecht kan. Iedere
huisarts heeft zijn eigen kamer
plus een kamer voor de praktijkondersteuner, die veel routineklusjes
overneemt, zoals bloed prikken of
bloeddruk meten. Zij nemen ook de
administratie voor hun rekening en
handelen de binnenkomende telefoongesprekken af. Elke arts heeft
bovendien een eigen onderzoekkamer en er zijn zelfs twee kleine
operatiekamers. Daarnaast is er een

zeer modern ingerichte revalidatieafdeling waar de fysiotherapeuten
met hun patiënten aan de slag
kunnen. Ten slotte zit hier een
apotheek, zodat de patiënten hun
recepten meteen kunnen afhalen.
Het Helius MC is een toonbeeld
van efﬁciency, zonder dat het eigene van de huisarts verloren gaat.
Belangrijk om te weten is nog dat
vanaf 1 februari de specialisten van
het Ruwaard van Puttenziekenhuis
in het Helius MC avondspreekuur
gaan houden.”
Voor lezers van De Oud-Rotterdammer is het Helius MC tevens
een afhaaladres, waardoor een
bezoekje aan de huisarts ook nog
een prettige kant krijgt.

Een dagje Down Under...
The Dutch Outback Event houdt zaterdag 10 februari een
Aussie Event in de “grote zaal” van “de Aanbouw” - Achterweg 12 in Hoogvliet. De dag staat geheel in het teken van
Australië. Bezoekers kunnen kennis maken met de vele aspecten van het Australische leven en genieten van allerlei
leuke demonstraties.
The Dutch Outback Event spant
zich in om het prachtige Australië in
Nederland te promoten en wil zoveel
mogelijk mensen interesseren voor
de bekende en onbekende aspecten
van de Australische cultuur.
Tijdens het Aussie Event in Hoogvliet zijn er onder meer presentaties

over dit meeslepende continent, kunt
u genieten van de authentieke Australische didgeridooklanken en proeven
van oorspronkelijke Australische
gerechten, zoals Vegemite.
Voor de kinderen is er van alles te
beleven in de knutselhoek en ze kunnen meedoen aan een speciaal spel of

grabbelen in de
grabbelton.
Natuurlijk
is er volop
foldermateriaal
beschikbaar en
kunt u ook bijzondere geschenken
en souvenirs
kopen.
De entree voor dit Aussie Event is
gratis. De aanbouw is geopend van
10.30 tot 16.30 uur. U bent van harte
welkom!
Meer info op: www.dutch-outback.nl
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Willem Ruys in twee delen beschreven

Schitterend boek over een magisch
en beroemd passagiersschip
De Willem Ruys van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd was een magisch en beroemd
schip, dat na meer dan vier decennia bij vele Rotterdammers nog altijd de beste herinneringen oproept. Het 21.000 ton metende passagiersschip droeg de naam van de in augustus
1942 als gijzelaar gefusilleerde rederijdirecteur Willem Ruys.
De auteurs Frans Luidinga en Nico
Guns beschrijven de historie van dit
schip tot in alle details in een uit twee
delen bestaand boek, dat ‘Willem
Ruys - De kroon op de vloot’ heet.
Het eerste deel is verschenen; het
tweede volgt eind dit jaar.
Nooit eerder stond een passagiersschip zó lang op de bouwhelling als
bouwnummer 214 bij de scheepswerf
‘De Schelde’ in Vlissingen. Het als
vervanger van de Lloyd-schepen
Baloeran en Dempo bestemde 192
meter lange en voor zo’n 15 miljoen
gulden te bouwen schip werd in
1938 besteld; de kiel werd in januari
1939 gelegd. Oorspronkelijk had het
schip in 1941 klaar moeten zijn, maar
vanwege de Tweede Wereldoorlog
zou dit pas zes jaar later worden!
De romp van het in aanbouw zijnde
schip (dat toen nog naamloos was)
heeft al die tijd hoog boven de huizen
bij de Vlissingse werf uitgetorend. De
geallieerden hebben de werf diverse
malen gebombardeerd; er vielen doden en gewonden bij, maar het schip
bleef wonderwel zonder schade. De

Duitsers hadden de bouw in 1942
stilgelegd. Het ‘tropenmailschip’
Willem Ruys - de naam werd na de
oorlog als eerbetoon aan de omgekomen directeur gekozen - kon op 1 juli
1946 te water worden gelaten en lag
vijftien maanden later in al zijn glorie
aan de Lloydkade in Rotterdam.
Prachtig
Het was een prachtig schip, dat in
vier klassen ruim 800 passagiers kon
vervoeren tussen Rotterdam en Batavia: de route die de Willem Ruys zou
gaan varen. Er was veel aandacht besteed aan de inrichting van de hutten,
salons en restaurants. De rederij had
nogal wat geïnvesteerd in meubilering, beeldhouwwerk en andere kunst
aan boord van het schip. De Willem
Ruys had enkele sportdekken en een
binnen- plus een buitenzwembad.
Daar zou veel gebruik van worden
gemaakt, ook als het schip niet in de
tropen was.
Op 2 december 1947 begon de Willem Ruys onder commando van haar
eerste gezagvoerder C.H. Vellenga

- hij was één van de 471 bemanningsleden - met een groot aantal passagiers aan de eerste reis naar Nederlands-Indië (via Southampton, Port
Said en Singapore - terug werd ook
Colombo op Ceylon aangelopen).
Onder de passagiers waren diverse
‘handschoentjes’: dames die in Nederland ‘met de handschoen’ waren
getrouwd en op weg gingen naar hun
echtgenoten. Eén dag vóór Kerstmis
kwam het schip aan in Tandjong
Priok, de haven van Batavia. Kapitein
Vellenga noemde de binnenkomst
‘een ware triomftocht’.
Compleet
Luidinga en Guns - die de afgelopen
jaren in nauwe samenwerking ook
boeken hebben geschreven over de
Lloyd-schepen Baloeran/ Dempo,
Indrapoera en Sibajak - hebben met
hun boek over de Willem Ruys niets
overgeslagen. Nooit eerder is er zó’n
compleet boek verschenen over een
passagiersschip. Het eerste deel omvat zeven hoofdstukken, die uitvoerig
ingaan op het ontwerp van het schip,

- De Willem Ruys glijdt op 1 juli 1946 bij ‘De Schelde’ in Vlissingen van de bouwhelling -

de bouw, de interieurs, de technische
installaties en de eerste twaalf reizen
naar en van Indië. Het boek eindigt
met de overdracht van de soevereiniteit van de Indische archipel
door Nederland aan Indonesië op 27
december 1949. De Willem Ruys lag
die dag in Rotterdam, na terugkeer
van haar twaalfde rondreis. In deel
twee komen alle andere Lloyd-reizen
(onder meer rond de wereld), de
verkoop van de Willem Ruys in 1965
naar Italië en de ondergang na een
brand in de Indische Oceaan in 1994

MICRA ELLE
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aan bod.
‘Willem Ruys’ - De kroon op de
vloot’ is een schitterend boek
geworden, dat volop voldoet aan wat
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‘Zuster’ Anneke en haar stamgasten:

Café ‘Centraal Sociaal’
Veel alleenstaanden zijn reuze blij dat de eenzaamste periode van het jaar, tussen de Kerst en Oud en Nieuw, weer
voorbij is. Terwijl duizenden gedurende die tijd met hun
hart onder hun ziel ronddolen, was het in dat jaargetijde,
zoals vanouds, juist groot feest in café Centraal in de
Rotterdamse Zwart Janstraat. Een bruine kroeg speciﬁek
voor alleenstaanden, met stamgasten van vaak boven de
50 jaar.
Eigenares Anneke Maas zegt: “In ons
volkscafé voelt niemand zich alleen.
Met z’n allen vormen wij één grote
familie. Of je nu arm bent of goed bij
kas, iedereen helpt elkaar in goede
en slechte tijden. Sociaal staat bij ons
sociaal. Waar vind je dat nog?”
In Rotterdam en omstreken zijn
gelukkig meer kroegen en kofﬁehuizen waar een échte ‘huiskamersfeer’
hangt, maar in café Centraal gaat
het veel verder dan dat. Zo wordt er
meerdere malen in de week ‘kantoor’
gehouden. Speciaal voor oudere
klanten die de dagelijkse maatschappelijke problemen niet meer de baas
kunnen. Dan liggen er op cafétafeltjes
stapels papieren, soms hele dossiers, met huursubsidieproblemen,
belastingzaken, aanmaningen van
energiebedrijven of noem maar op.
In het ergste geval bedreigende aanschrijvingen van deurwaarders.
Anneke Maas: “Er zijn bij ons sloebers die thuis zo geïsoleerd leven dat
ze volkomen wereldvreemd zijn. Ze
kunnen niet op tegen die fantastische
overheidsmaatschappij van ons vol
regelgeving. Die stamgasten van ons
kennen heg noch steg in die jungle
van instanties. Hun angst voor de
brievenbus met de daarbij behorende
brievenbrij is zo groot dat ze hun post
niet meer durven open te maken. Met
als gevolg natuurlijk alle problemen
van dien, zoals afsluitingen van
gas- en licht of zelfs huisuitzettingen
vanwege huurschulden. Dan gaan wij
er mee aan de slag voor het te laat is,
bellen de belastingdienst of energiebedrijven en proberen de zaken
door het uit te leggen, weer terug te

draaien.”
De Vlaming
Zo komt er in dit volkscafé ene Chris,
een wat oudere kunstenaar, bijgenaamd ‘De Vlaming’. Chris komt
van origine uit het land van onze
zuiderburen en praat een ‘brabbeltaaltje’ waar haast niemand wijs uit kan.
Voor hem is het onmogelijk om met
instanties te praten, laat staan over de
telefoon. Vijftien jaar geleden verloor
hij zijn dochter door een hersenbloeding en is mede daardoor af en toe
volledig de kluts kwijt. Een tijdje terug moest hij gedwongen zijn woning
in Crooswijk verlaten als gevolg van
reeds lang geplande sloopwerkzaamheden.
“Chris was vanaf die tijd verloren in
de ambtelijke molens”, aldus Anneke
Maas. “Hij kreeg weliswaar een
vervangende woning, maar toen liep
alles mis. Hij raakte zijn huursubsidie
kwijt, kwam in het rood te staan, de
Eneco sloot hem af, het ene na het
andere probleem stapelde zich op.
Schandalig dat een overheid zich
dan niet over deze hulploze man
bekommert om hem uit de nood te
helpen. Ja, dan laten wij onze Chris
niet verzuipen, grijpen wij in en zijn
soms dagen en weken bezig om al die
rotzooi weer op te ruimen.”
In die zin is café Centraal meer dan
een Sociaal Instituut geworden.
‘Zuster’
Zodoende heeft Anneke Maas onder
de stamgasten de bijnaam gekregen
van een soort van Leger des Heilszuster. Zo vreemd is dat ook weer niet,

want na de Huishoudschool volgde
zij een verpleegopleiding, werkte
onder meer in het Dijkzigtziekenhuis
en in bejaardentehuizen. Totdat haar
vader, Lodewijk Maas, kampend met
personeelsproblemen haar vroeg als
noodhulp te komen in zijn café Bodega-West op de hoek van het Grote
Visserijplein en de Mathenesserdijk.
“In het begin vond ik dit vreselijk
moeilijk”, zegt zij. “Ik had nog nooit
een biertje getapt en had een hekel
aan dronken mensen. Waarschijnlijk
kwam dit door mijn vader, want die
kon stevig doorhalen.”
Uiteindelijk bleef zij vijf jaar in
de zaak en werd een zeer ervaren
barkeepster. De zaken gingen zo goed
dat vader Maas café De Posthoorn
erbij kocht, gevestigd vlak tegenover
Bodega-West. Daarna volgde in
de tachtiger jaren ‘De Prince-pub’
aan het Marinus Bolckplein in de
Alexanderpolder bij winkelcentrum ’t
Lage Land.
“Wat een andere mentaliteit heerste
daar in die Alexanderpolder, zo anders dan in het Oude Noorden of het
Oude Westen”, zegt Anneke na al die
tijd nog verbaasd. “De mensen daar
waren erg materialistisch. Als de één
net een nieuwe auto had, kwam de
volgende dag iemand anders pronken
met een nog mooiere wagen.”
Spaarkas
Om meerdere redenen wilden
vader Maas en dochter Anneke uit
deze zaak en in 1995 werd de pub
verkocht. Zij hadden toen hun zinnen gezet op café Centraal, één van
de oudste kroegen in Rotterdam,
daterend uit 1886. Maar door een
kortsluiting brandde het roemruchte
café in 1995 af.
Pas in oktober 1997 werden de
deuren weer geopend en enkele jaren
later, na het vertrek van vader Maas,
nam Anneke de zaak deﬁnitief over,
samen met haar nu al haast legendarische partner Frans Companje, bekend

- Anneke Maas: “Wij laten geen arme sloebers in de kou staan” -

als geen ander in de horeca- en
viswereld. Zo dreef Frans jarenlang
daarvoor een gerenommeerde viszaak
aan de Bergweg waar ooit de beste
haringen van Rotterdam werden
verkocht.
Anneke Maas: “Af en toe lijkt het
hier op een écht buurthuis, zoveel
spelletjes worden er gespeeld. Frans
is onze spelletjesman bij uitstek; kaarten, dobbelen, biljarten, veel lol en
pret. En één keer per jaar in december
is hier een grandioos feest als de
Spaarkas wordt verdeeld.”
De grootste hobby van Frans blijft
vissen, samen met de stamgasten. Of
ze vissen in de Maas of aan de Rotte
en één keer per jaar maken ze een
soort van vissafari in Ierland. Dan
is er ook nog elke vrijdagmiddag in
onze volkszaak gratis voor iedereen
een vers gebakken schol of een moot
vers gevangen snoekbaars.”
Caféprijzen
De bruine kroeg in het Oude Noorden
hanteert van heel Rotterdam zowat de
sympathiekste caféprijzen. Voor een
euro een goeie kop kofﬁe met koekje
en voor slechts 1,35 euro een limonade, biertje of borreltje. “Sinds de
invoering van de euro in 2002 zijn wij
nauwelijks in prijs omhoog gegaan.
En als je dan ziet wat ze in andere
zaken voor schrikbarend hoge prijzen
durven te rekenen, dan is dit meer dan
schandalig”, zegt Anneke boos.
Zij vult aan: “Ja ook wij zitten op een
hoge huur van meer dan 2.000 euro
per maand en worden schandalig gepakt door de overheid, die net zo hard
mee doet aan al die prijsopdrijvingen,
zoals 400 euro voor een vergunning
die om de drie jaar moet worden
vernieuwd. Of elk jaar nieuwe gokkastvergunningen, BUMA, SENA,
Videma en hoe ze allemaal mogen
heten, precariorechten, terrasvergunningen, om gek van te worden. Als

je dan ook nog eens met de poot van
je terrasstoel twintig centimeter over
je zogenaamde grens staat, word je
getrakteerd op forse bekeuringen. Je
bent dan in staat die mierenneukers
aan te vallen.”
Onverwacht
“Laatst komt hier een wijkagent binnen om 01.00 uur tijdens sluitingstijd
die mij wilde bekeuren omdat er nog
klanten in de zaak zaten. Die stonden
te wachten op taxi’s die vanwege het
slechte weer pas een half uur later
kwamen. Wilde die agent dat ik mijn
klanten als een stelletje honden de
straat op zou gooien. Ik weigerde
pertinent, dan maar een bekeuring. Zo
ga je niet met mensen om. Nu mag je
sinds het begin van dit jaar ineens een
half uur later open blijven voor taxi’s
en dat soort zaken.”
In café Centraal heerst zelden verveling. Er gebeurt altijd wel iets onverwachts. Zoals stamgasten die aan het
einde van de avond tot hun schrik
bemerken dat zij hun huissleutels zijn
vergeten. Die mogen dan – wel bij
hoge uitzondering – voor een nachtje
slapen op de bank bij Anna en Frans
thuis.
“Of die Spanjaard”, zegt Anneke in
volle lach. “Die kwam geheel nuchter
binnen lopen, maar werd in de zaak
plotseling lijkwit. Na de kofﬁe
raakte hij dusdanig onwel dat wij de
ambulance belden. Toen hij op een
brancard in de wagen werd geladen
schreeuwde hij: “Mijn poten kip, mijn
poten kip!”
Bleek dat hij bij binnenkomst een
tas met kippenpoten in onze ijskast
had gelegd. Een van onze stamgasten
pakte die tas, rende naar de ambulance en zette zo die koude kippenpoten op de buik van die Spanjaard.
Ja, zoiets maak je alleen mee in café
Centraal.”
Jim Postma
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

Vuil werk
Bij Kruwal in de Waalhaven en de SHV op pier 4 kon je
goed zwart worden als je daar toevallig bij een kolenbootje drinkwater moest leveren. Het was 1947, er werden
veel schepen met steenkool uit Amerika in de Waalhaven
gelost en per Engelse collier naar Engeland vervoerd. Ik
voer in die tijd, zo rond 1946, bij mijn vader aan boord op
een waterboot van Hatenboer, de Maas VI.
Op een dag in het voorjaar, moest
de brug in de witte lak. Ik had er
al een paar dagen werk aan gehad.
Alle oude verf had ik er afgestoken,
alles in de zinkwit gezet en dat een
paar dagen goed laten drogen. Het
was heel vroeg in het voorjaar en
het was lekker weer, dus dat liep
goed. We lagen die dag in de Koushaven en van kantoor hoorde ik dat
er weinig werk verwacht werd. Ik
zocht een mooie ronde kwast op
en maakte een pot witte lak van
Pieter Schoen open en ging aan de
slag. Nou was die brug wel een lap
om te doen, maar na een uur of wat
stond alles keurig in de witte lak.
Terwijl ik de kwast schoon stond te
maken kwam mijn vader, de ouwe,
de schipper zogezegd, ﬂuitend van
kantoor naar boord lopen. Van een

afstandje keurde hij mijn werk, hij
stak zijn duim omhoog en ik stommeling, was toch wel trots op mijn
werk. Hij stapte aan boord en zei
“waarschuw Tinus maar, we moeten
weg.”
Zwijgzaam
Tinus was onze machinist. Ik ging
naar beneden de machinekamer in,
waar hij aan het poetsen en schuren
was en waarschuwde hem dat we
weg moesten. Hij keek omhoog en
knikte dat ik kon starten. Ik draaide
de ﬂes voor de startlucht open,
liep naar de startklep en startte die
machtig mooie grote driecilinder ”
Deutsche Werke” van twee en een
halve meter hoog. Een prachtige
langzaam draaiende dieselmotor,
ongeveer 300 toeren per minuut,

ik hoor hem soms nog in mijn
verbeelding draaien…..dududuh,
dududuh, dududuh,…. Tinus opende
de koelwaterkraan onder de plaat en
ik ging weer terug aan dek om voor
en achter los te gooien. We gingen
achteruit het gat uit, de Maas op,
en draaiden rond. Vroeger zei de
schipper nooit veel, ook al was het
je vader, je moest maar afwachten
waar je heen ging. En ja hoor, ik
schrok me rot, we staken de rivier
recht over, de Waalhaven in.
Smerig
Dat hoefde nog niets te betekenen,

want niet alle schepen lagen kolen
te lossen, er lagen er altijd wel een
paar geladen te wachten op hun
beurt, er lagen zogenaamde Victorieschepen, afgeladen met paarden
voor Polen en er lagen altijd wel
schepen schroot te lossen bij Frans
Swarttouw. Daar gingen we graag
naar toe, want daar kon je tussen de
wrakken van oude auto’s ook nog
wel eens een nog goed werkende
autoradio vinden. Langzaam draaiden we de Waalhaven in, ik begon
hem toch wel een beetje te knijpen,
maar het ging goed, we liepen
rechtdoor tot achter in de haven en

kwamen terecht bij pier 1 … de kolenpier van de Rotterdamse Kolen
Centrale, de beruchtste en smerigste pier van de hele Waalhaven.
Nergens was het smeriger dan daar.
Nou ja, om een lang en verdrietig
verhaal kort te houden, de brug was
na een half uur niet toonbaar meer.
Ik heb een dag later de nog verse
lak er afgeboend met caustic soda,
maar echt mooi is die brug niet
meer geworden dat jaar.
Harm Jager
harm_jager@kpnplanet.nl

(Advertorial)

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing

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

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

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

TE HUUR IN HET OUDE NOORDEN
Vierkamermaisonnette
Servicecomplex
Kerkeplaats
Woongenot
In de multiculturele wijk Het
Oude Noorden vindt u woongebouw Kerkeplaats, gelegen
aan de Jacob Catsstraat 187
t/m 307. De Kerkeplaats is
een serviceﬂat voor 55-plussers.
In dit gezellige woongebouw
is een aantrekkelijke, gunstig
gesitueerde vierkamermaisonette te huur.
De geheel opgeknapte
woning biedt u op de
woonverdieping een grote
hal, een ruime woonkamer,
een halfopen keuken, en een
toilet. Op de slaapetage vindt
u een nieuwe badkamer met
toilet en drie slaapkamers.
Daarnaast heeft de woning
een balkon en een groot
dakterras met uitzicht op de
gezellige tuin.
Met het oog op de op de verdieping gelegen slaapkamers
en badkamer behoort het
installeren van een traplift tot
de mogelijkheden.
In de Kerkeplaats is een bewonerscommissie aanwezig,
die regelmatig activiteiten
organiseert in de grote,

gezellige recreatieruimte.
Voor raad en daad kunt u
de hulp inroepen van de parttime huismeester.
Gunstige ligging
De Kerkeplaats is gunstig
gesitueerd. Het gebouw
ligt vlak achter de Zwart
Janstraat/Noorderboulevard
met een groot winkel- en
horeca-aanbod. Tram- en
bushaltes bevinden zich op
loopafstand.
Wonen met zorg
In de Kerkeplaats woont u
veilig. U kunt zich abonneren
op alarmering mèt alarmopvolging.
Indien u zorg (thuis of
elders) nodig heeft kan de
regelmatig in het gebouw
aanwezige zorgconsulent van
Laurens dit voor u regelen.
Huur
De huurprijs bedraagt - inclusief servicekosten en een

voorschot op de stookkosten
– € 765,43 per maand. Huurtoeslag is niet mogelijk.
Bel voor een afspraak
Bent u geïnteresseerd in het
huren van deze prachtige
woning in de Kerkeplaats?
Maakt u dan een afspraak
voor een bezichtiging met
mevrouw C. Maeijer of
mevrouw J. Sookhlall.
Ook als u eerst meer informatie wilt staan zij u graag
te woord.

Sinclair Lewisplaats 20
3068 EC Rotterdam
T 010 407 07 04
F 010 407 07 00
E info@laurenswonen.nl
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Ontspoorde jongeren en Jan Noz
bouwden aan Coolhaven twee schepen
Nieuwe toekomst
voor OorlogsVerzetsMuseum
in Delfshaven
De lucht boven de onzekere toekomst
van het OorlogsVerzetsMuseum
(OVM) Rotterdam is opgeklaard. Tal
van gesprekken, onderzoeken en
rekenen hebben als uitkomst dat
het museum dit jaar (vrijwel zeker)
verhuist van Katendrecht naar de
Coolhaven 367 in Delfshaven, onder
de oprit van de Pieter de Hoochbrug.
Het voormalige garagepand van Wismeijer blijkt
uiterst geschikt. Natuurlijk moet wel eerst fors
worden verbouwd, voordat de collectie uitgestald
kan worden.
De nieuwe locatie is prima bereikbaar met het
openbaar vervoer. De Calandlijn van de metro
heeft er immers een halte, op nog geen vijftig
meter van het museum. Daarbij is het mogelijk
straks een bezoek aan het OVM te koppelen aan
een wandeling door historisch Delfshaven, op een
steenworp afstand. De deelgemeente Delfshaven
krijgt er een attractie bij. Het OVM claimt met
het nieuwe onderkomen met nadruk een plaats
die recht doet aan haar naam en die uniek is voor
Rotterdam.
Het museumprogramma is omvangrijk en staat
vast tot minimaal april en daarna tot het moment
dat het oude onderkomen aan de Veerlaan 82/92
tegen de vlakte gaat. Op die plek komen nieuwe
woningen. Het museum is open van dinsdag tot en
met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag
van 12.00 tot 16.00 uur. Toegangsprijs twee euro,
kinderen tot en met 12 jaar betalen één euro.
Voor info: 010-4848931 en info@ovmrotterdam.nl. Het complete museumprogramma
en andere bijzonderheden staan vermeld op
www.ovmrotterdam.nl

Jan Noz passeerde twee jaar
geleden de vijf kruisjes. Zijn maat,
Piet Zoeteman, is al 23 jaar over
de halve eeuw heen. Leeftijd telt
niet voor de twee. Daar hebben ze
geen tijd voor. Hun passie en altijd
weer oplaaiend enthousiasme
voor schepen is de oorzaak. Jan
Noz lijkt het ergst besmet met dat
virus. De Rotterdammer staat aan
de vooravond van een wereldreis
met zijn vorig jaar gereedgekomen
zeezeiler, de Cor. 13-13.
De naam voor het markant, robuust en tegelijk
romantisch ogende jacht is wat vreemd. “De
titel van een bijbelvertelling”, legt de uit
een katholiek gezin afkomstige Jan Noz uit.
In 1988 kwam hij in Delfshaven wonen na
zwerven over zeeën als stuurman op de kleine
handelsvaart en als kapitein op de grote passagierszeilvaart. Veertien jaar geleden besloot
Jan Percey Maria Noz (“mijn Portugese
voorouders kwamen in de 17de eeuw naar
Nederland”) zelf een zeewaardig schip te bouwen. “Aanvankelijk had ik het té optimistische
idee voor een soort Batavia, maar dat bleek
volstrekt onhaalbaar”, vertelt hij.
Daarom werd het logger De Liefde. Tussen
1994 en 1999 lag het schip aangemeerd in de
Coolhaven. Als casco kwam het naar de aanvankelijke afwerkplaats van heroïnehoertjes
van de G.J. de Jonghweg. Met hulp van ook
de reclassering zette Noz er een kleinschalig
gesubsidieerd werkgelegenheidsproject op
voor ontspoorde jongeren.
Wereldreis
“Op een gegeven moment werkte ik met een
paar knullen die samen goed waren voor ruim
25 jaar jeugddetentie. Met de meeste van hen
is het goed gekomen. Ze leerden een ambacht
bij mij op de werf.”
Die bevindt zich op een stukje kade bij de
Achterhavenbrug waar Jan Noz en Piet Zoeteman (eigenaar van de historische vaartuigen
Elbo 1 en Elbo 2) dagelijks werken aan hun
schip.
Gezamenlijk werd het casco opgebouwd en

- Jan Noz midscheeps op zijn Cor.13-13, die helemaal met de hand is opgebouwd. Op de achtergrond woongebouwen die zijn gekomen op de plek
waar eerst oude panden zijn gesloopt. Foto Ellie Schop -

ingericht tot een zeewaardige logger. Net
toen Jan Noz wilde uitvaren liep het ﬁnancieel
mis, de subsidie viel weg. Noodgedwongen
moest hij zijn geesteskind verkopen.
Bij de pakken neerzitten komt niet voor in het
logboek van Noz. Opnieuw wilde hij een schip
bouwen, een bijzonder zeilvaartuig met als
uiteindelijk doel er ooit rond de wereld mee te
varen. “Ik zie mezelf heus bij San Francisco
onder de Golden Gate Bridge doorvaren of
laveren op de Jangtsekiang in China.”
Tweemaster
Omstreeks de eeuwwisseling ging hij op de
bonnefooi op zoek naar een casco dat paste in
zijn plan. Noz kwam terecht op de scheepswerf van Antoma Spiering op het eiland Rügen
in de Oostzee. “Daar lagen de mallen die ik
zocht voor een geschikte tweemaster met 95
vierkante meter zeil van dertien meter lang,
3.55 meter breed, een diepgang van 1.90
meter.”
Op een dieplader kwam het casco naar de
Coolhaven en daar werd het in ruim vijf jaar

opgebouwd tot een volwaardig zeevaartuig.
“Het is een prachtig en snel schip met zeven
slaapplaatsen, een zescilinder motor van
Mitsubishi van 85 paardenkrachten en een
installatie voor 12 en 24 volt”, vertelt Jan Noz
vol vuur.
En: “Vorig jaar heb ik voor het eerst met passagiers gevaren op de Oostzee. Dit jaar weer
en daarna komt waarschijnlijk de wereldreis
aan de orde. Uiteindelijk moet ik wel eerst
centjes verdienen om die te bekostigen.”
Ook bij het bouwen van zijn Cor. 13-13 mocht
Noz zich opnieuw verheugen in de hulp van
“ontspoorde jongeren”, maar kreeg geen subsidie meer. “Die was vergeven aan De Delft,
een ander scheepsproject in Delfshaven.” De
meewerkende knullen hebben van Piet Zoeteman en hem de nodige handvaardigheid in hun
bagage meegekregen. “Ruim de helft van hen
staat nu midden in het leven en dat doet Piet
en mij veel plezier.”

PAN speelt ‘Misty’
In de grote zaal van Schouwburg
Kunstmin in Dordrecht voert toneelgroep PAN zondag 4 februari een
muzikaal sprookje op over het meeslepende leven van de Rotterdamse
travestie-artiest Nico van Geerenstein.
De musical ‘Misty’ wordt gezongen en gespeeld
door dertig scholieren, ondersteund door een orkest
en twee koren. Uitgevoerd worden songs van onder
meer Marlène Dietrich, Edith Piaf, Frank Sinatra,
Mae West en Eartha Kitt.
De musical begint om 19.00 uur. Kaarten à € 16,00
per stuk zijn te bestellen bij mevrouw A. Verhoef, tel
078-6129379 of via pan@jaapschallenberg.nl

- Logger De Liefde in 1998 langs de kade van de Coolhaven. Op de achtergrond is de hoekbebouwing van de Nieuwe Binnenweg nog niet gesloopt en vervangen door ﬂatgebouwen met appartementen. Foto J.P.M. Noz-
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

Kristal…..
Op 13-jarige leeftijd ben ik, zoals vele meisjes van
mijn leeftijd in die dagen, gaan werken bij Kristal, een
fabriek op Katendrecht waar diepvriesproducten werden gemaakt. Vandaar dat velen ook de naam Vrieshuis
gebruikten.

Vooruitstrevend
Dirk de Vries en zijn broer Chris
vormden de directie van Kristal. Ook
de chefs – ik herinner mij de heren
Van Velzen, Van Baarn en Fiveen waren prettige mensen, waar we goed
mee konden opschieten.
Een keer per week was er een avond

MOOI,
NIEUW

waarop men kon tafeltennissen. Deze
avonden werden bijzonder goed
bezocht. De vooruitstrevendheid van
Kristal is hiermee duidelijk. Toen
al had de directie door dat bewegen
goed en nodig is voor een mens.
Al mijmerend herinner ik mij Toos
Wijmans, Henny van Rees, Tonia
Verschoof, Annie Lomeijer, Annie de
Cloe, Jennie Wiemer en Ploon Bijl
als zeer gewaardeerde collega’s.
Als om 10 uur de pauze werd
aangekondigd, maakten we dat we
zo snel mogelijk buiten waren, want
de melkboer, Cor Kievit, kwam langs
en wij smachtten naar een ﬂesje chocomel. Deze melkboer bezat ook een
winkeltje in de Katendrechtsestraat.
Stiekem roken
We klagen wel eens over ‘de jeugd
van tegenwoordig’, maar ook wij
konden de verlokkingen van ‘verboden’ dingen niet altijd weerstaan.
Stiekem roken op de WC bijvoorbeeld. Als een van mijn vriendinnen

naar de WC ging, wist ik dat er snel
een haaltje gerookt ging worden, dus
moest ik natuurlijk ook even naar de
WC. Alle peukjes werden zorgvuldig
bewaard, want veel geld om sigaretten te kopen hadden we niet en met
behulp van een schuifspeldje om het
peukje kon dit bijna tot op een millimeter worden opgerookt.
Tijdens het werk droegen we schorten met omslagen, deze waren zeer
geschikt om je peukje in te bewaren.
En wederom, net als ‘de jeugd van
tegenwoordig’, vergaten wij ook wel
eens wat. Bijvoorbeeld het verwijderen van het peukje voordat het schort
thuis gewassen werd. Natuurlijk
mochten we nog niet roken, dus
het huis was te klein als moeder het
peukje in het schort vond!

Dr. D is in town!

Weg met die rimpels! Doctor D. Mihaylov, beter bekend als
Dr. D, houdt nu ook spreekuur in Rotterdam-Zuid. Exclusief voor Epilennium houdt hij spreekuur op donderdag 25
januari tussen 18.00 en 22.00 uur aan de Strevelsweg 740 (Verzamelgebouw Zuid) in Rotterdam.
Vele BN-ers worden al door hem behandeld (Botox, Restilane, Anti Aging, Medisch afvallen). Meld u telefonisch aan
voor een advies en kostenopgave op dit spreekuur.

Binnenkort ook in Maassluis

NIEUWJAARS-AKTIE
Bij besteding van  250,-- ontvangt u een

prachtige

Uitvaartverzorging

Parker VULPEN
en BALLPOINTSET
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op deze dagen

Da’s mooi!

Wim Zwijnenburg

Nees Lomeijer
Geboren Katendrecht 1938
010-4852560

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

Strevelsweg 740 • 3083 AT Rotterdam
Telefoon 010 – 481 44 93
www.epilennium.nl

Rotterdam

Nylons
Mevrouw Merkenstein was de eerste
die nylonkousen aan de vrouw
bracht. Tegen betaling van 7,50
gulden kon je een paar de jouwe
noemen. Natuurlijk konden we dit
niet in één keer ophoesten, dus gaf
mevrouw Merkenstein ons de mogelijkheid de kousen op ‘de pof’ te
kopen voor één gulden per week. U
begrijpt het al…. tegen de tijd dat de
kousen afbetaald waren, bestonden
deze meer uit ladders dan uit kousen.
Ach ja, kon de klok maar even, heel
even zo’n 55 jaar teruggedraaid
worden, zodat deze ﬁjne tijd weer
even tot leven kon komen!

epilennium

Epilennium is uw vertrouwde kliniek voor huidtherapie (o.a.
vrijwel pijnloos ontharen, acnébehandeling, couperose,
littekentherapie, pigmentbehandeling en oedeemtherapie,
kousen aanmeten – ouderdomsvlekken).

UWZ

Genieten
Bij Kristal werd er naast groenten
ook wel eens vlees verwerkt. Een
lading karbonaadjes werd gebraden
en ingevroren. Ook hier werd onze
eerlijkheid danig op de proef gesteld
en verloor die eerlijkheid het wel
eens. Want ja, de geur van versgebakken karbonaadjes liet je het water
in de mond lopen en thuis was het
geen vetpot, dus iedere dag vlees,
zoals thans gebruikelijk, was er niet
bij. Maar…hoe kwam zo’n gebakken
karbonaadje in ons bezit? Want dat
moest natuurlijk niet opvallen! De,
vaak niet al te schone, werkdoekjes
brachten de oplossing. Karbonaadje
hup! in een werkdoekje, vervolgens
razendsnel naar het toilet en genieten
van de gestolen waar. Wat was dat
lekker!

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

10%
KORTING
op deze dagen

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

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

oor

n!!!!
kome

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

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

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

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

ECONOLOGISCH DE BESTE ®

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

090106

De groenten van de veiling werden in
de fabriek gewassen en ingevroren.
Mocht er nog een kikkertje met de
spinazie zijn meegekomen, dan had
het beestje geen minuut meer te leven
en bevatte de spinazie extra vlees….
Ik verdiende negen gulden per
week. Zoals gemeld, werkten er veel
vrouwen en meisjes in deze fabriek.
Ik herinner mij deze tijd als een
bijzonder ﬁjne en plezierige. Daar
de fabriek aan het water lag, hadden
we goed zicht als de marineschepen
voorbij kwamen. Alle dames zorgden
op zo’n moment een goede plek voor
de ramen te hebben om uitgebreid
naar onze jantjes te zwaaien.
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Wij zijn weer gestart
Wellicht hebt u ook goede voornemens
voor 2007 en gedacht ‘iedereen praat over
de computer en ik weet weinig tot niets’.
Geen probleem. Stg. Computercentrum start
binnenkort weer (februari week no 5) met
Praktijkgerichte computeropleidingen. Ook
voor 55-plussers!!!
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OOST

RW’S

MIJMER ZUID HOEKJE

U leert bij ons werken met:
) Windows
( besturingssystemen & multimedia)
) Word
( Tekstverwerkingsprogramma)
) Excel
(Spreadsheet programma)
) Access
(database programma)
) Internet
(Wereldwijd communiceren)
Geen special vooropleiding nodig!
De cursussen worden door deskundige docent(en)
gegeven. Hebt u geen PC, geen probleem, u kunt bij
ons oefenen. Voor diegene die 55 jaar en ouder zijn
hebben wij speciale computeropleidingen en speciale
prijzen.
Voor info : Tel : 010-2919029 – 2919030
Website : stg-computercentrum.nl
E-mail : Stcomp@planet.nl

Partner gezocht?
Stel, je bent een vrouw van 40, met twee
kinderen, een fijn huis, een leuke baan,
maar een man ontbreekt. Of je bent een
man van 75. Je vrouw is helaas overleden,
maar je bent nog vief genoeg voor een
nieuwe liefdevolle relatie. Naarstig op zoek
naar de Ware, maar te verlegen om dit op
eigen houtje aan te durven.
Relatiebemiddelingbureau Mens en Relatie biedt
volgens Lies van Dalen, consulente regio Rotterdam,
een bestand vol singles op zoek naar een duurzame
liefdesrelatie.
Al bijna 25 jaar zijn de consulenten van Mens en
Relatie over het hele land bezig de juiste mannelijke
en vrouwelijke singles te koppelen. Elk jaar schrijven
zich ongeveer 5000 cliënten in. Zij betalen per jaar
tussen de 450 en 1350 euro, naar gelang het inkomen.
Voor een eenmalig nachtje samen is Mens en Relatie
niet bedoeld. Duurzame man/vrouw relaties is waar
ze zich op richt.
Ik schrijf me in en dan?
Lies van Dalen: “Het begint altijd met een persoonlijk gesprek bij de cliënt thuis, waarin deze mij vertelt
wie hij is, wat hij precies zoekt, wat zijn relatieverleden is, hoe zijn familie in elkaar steekt, enzovoorts.
Naar aanleiding van dit gesprek maken we een dossier en een schatting van de mogelijkheden.”
De cliënt mag na inschrijving niet zelf in het bestand
op zoek naar de juiste partner. Van Dalen: “Nee, dat
doen wij. Wij maken de selectie en bepalen, in overleg met de cliënt, welke kandidaten geschikt zijn. We
kijken o.a. naar leeftijd, lengte, opleiding, roken/niet
roken, en zo komen we tot een keuze van kandidaten
waar de cliënt dan mee afspreekt.“
Gemakkelijker en goedkoper via internet?
Lies van Dalen is sceptisch: “Dat je jezelf een jaartje
jonger maakt dan je werkelijk bent, is nog niet zo’n
ramp. Maar op internet is álles te vervalsen. Oude
getrouwde mannen doen zich voor als jonge, aantrekkelijke vrijgezellen, of zelfs, niet ongebruikelijk,
als vrouwen. Mensen komen erachter dat daten via
internet gevaarlijk kan zijn. Zij komen door nare
ervaringen terug naar de bureaus. Als je serieus op
zoek bent naar een duurzame relatie, is internet geen
betrouwbare zoekplek.”

- De laatste marktdag op de Maashaven was op 16 januari 1964, waarna de markt verhuisde naar de Pretorialaan en het Afrikaanderplein.
De verplaatsing was nodig om het metroviaduct te bouwen. Foto collectie Rein Wolters -

Vissen in Maashaven
op bananen bijna fataal
Nog maar zo’n jaar of zes jong was mijn zwerfgebied al behoorlijk van omvang. Op de vrije woensdag- en
zaterdagmiddag (op zaterdagmorgen moest ik van negen tot twaalf gewoon naar de lagere St.-Franciscusschool in de Christiaan de Wetstraat) was mijn doelwit meestal de warenmarkt. De kramen stonden
opgesteld op het plein op de hoek van Putselaan en Maashaven en in de middenberm tussen de woningen en het water van de Maashaven.
De patatkraam, in het midden van de
markt tegen een blinde muur van een
stenen transformatorhuis, was een vaste
halteplek. Rijen mensen stonden er op hun
beurt te wachten voor een puntzak met frites met toen ook al mayonaise. Doordat de
porties royaal waren, viel soms een patatje
op straat. Dan was ik er als de kippen bij
om die op te rapen en op te eten, voordat
iemand de lekkernij met de schoen plette.
Thuis was patat, vanwege armoede, een
nog onbekend fenomeen.
Ook bij de viskraam van Koppendraijer,
die in 1928 op de Maashavenmarkt actief
werd, stond ik meestal wel enige tijd voor
de kraam. Hij was een aardig mens en zijn
zoon Aldert, die een paar jaar ouder was
dan ik, deed voor zijn vader niet onder.
Later maakte ik nader kennis met het
geslacht Koppendraijer, dat nog steeds
allerlei luxe vissoorten- en aanverwante
zaken verkoopt op de woensdagmarkt op
het Afrikaanderplein, dinsdag en zaterdag
op de markt aan de Binnenrotte en op donderdag op het Visserijplein. Het is een van
de oudste marktgeslachten van Rotterdam.
Zoon Ad Koppendraijer ging in de
voetsporen van vader Aldert en daarnaast
ontwikkelde junior zich in de jaren negentig ook tot een begaafd en gewaardeerd

- Aldert Koppendraijer in zijn jongere jaren. Hij en zijn zoon
zijn nog steeds actief op vier- Rotterdamse warenmarkten.
Foto collectie Rein Wolters -

presentator van radioprogramma’s bij
onder meer Stads Radio Rotterdam.
Ter hoogte van de kruising met de Pretorialaan en Bloemfonteinstraat waren altijd
wel een paar standwerkers actief, waar ik
ademloos naar luisterde. Dat waren mannen als ’hobbeltje’ Gerard Dekker met zijn
fameuze scheermesjes, Japie Braunberger
met speelkaarten, Karel Hönig met borsthoning, bloemenkoopman Theo Benjelux
en vader en zoon Meijer de Wolf die er
met hun vlotte babbel glazen, vulpennen
en ﬁetssnelbinders aan de man brachten.
Op een keer verkocht een standwerker een
soort miniwringer. Als hij daar een papiertje doorheen draaide van de afmeting
van een briefje van tien gulden, dan kwam
er aan de andere kant een tientje uit. Ook

- Op maandag arriveerde in de noordoosthoek van de Maashaven bij Thomsens Havenbedrijf een witte banenboot van Fyffes.
Foto collectie Rein Wolters -

postzegels ’toverde’ hij er aan de lopende
band uit, evenals papieren guldens en
blauwe briefjes van een rijksdaalder. In
een mum van tijd had hij zijn handel
verkocht. Bij vertrek van de markt werd
hij opgepakt vanwege het uitlokken van
valsemunterij en ook vanwege bedrog.
Zijn verkoopstunt bleek een onvervalste,
maar wel knappe goocheltruc.
Ook opereerde daar Sander Lipschiss, die
uitsluitend bananen verkocht. Niet per
pond of kilo, maar aan de kam, direct uit
een langwerpige kist. Sander was een lolbroek en kende mij al een beetje. Om het
publiek aan zich te binden en tegelijk te
choqueren gebruikte hij af en toe een kind.
Op zijn ’lust je een banaan, joh’ opende ik
mijn mond om ’ja’ te zeggen en dan stopte
hij er een pisang in. Natuurlijk speelde ik
het spelletje graag mee, want een gratis
banaan was mooi meegenomen.
Op maandag was het in de Maashaven
bananendag. Een groot wit zeeschip van
Fyffes, afkomstig uit Afrika, meerde aan
in het hoekje van de Maashaven bij de Bananenstraat. Het was barstensvol gevuld
met kammen diepgroene bananen. Losse
bananen, soms ook beschadigde halve
kammen, gingen bij het lossen overboord.
Die dreven naar het hoekje van de schillenboot bij de hulppost van de GG&GD.
Daar viste ik ze op om ze thuis in een
donkere kast een poos te laten rijpen. Dat
ging goed tot die keer dat ik in het water
viel. Op het nippertje werd ik gered door
meneer J. de Vos, die een chemische stomerij had aan de Gaesbeekstraat. Hoewel
de man niet kon zwemmen, was hij me
nagesprongen. In de hulppost werd ik bij
mijn positieven gebracht en daarna in een
ambulance naar huis gereden. Moeder
schrok zich rot en van vader kreeg ik een
pak slaag. Daarna heb ik nóóit meer op
bananen gevist.
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Wij maken uw auto als nieuw
van binnen en van buiten
Showroom klaar!
vanaf

€ 49,95

Car Cleaning SORGUN

Zwaanshals 203c, 3036 KM Rotterdam, Tel. 06 - 53 11 40 77

www.deoudrotterdammer.nl
Virtuele boek/cd-winkel voor Oud Rotterdammers
BESTELBON
❏
❏
❏
❏
❏

Bezoek ook www.deoudrotterdammer.nl

❏
❏
❏
❏
❏

www.lancar.nl
de goudsmid
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❏
❏
❏
❏

CoxColumns
Bruggen in Oud Rotterdam
Ogen als schoteltjes
Mijn Looppad
Onder de Trap
Rob, Babyboomer
Rotterdamse Stegen
Mijn Vader die in de hemel is
Waltzing the waves
Schot voor de boeg
Dwarsliggers
Witte de With, so cool
Waltzing the waves
Opgegaan in Lucht

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

(Herinneringen aan jazz in Rotterdam)

21,50
14,95

❏

Obers per uur
Rotterdam met een knipoog

❏

Deel 1

❏

Deel 2

❏

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

Deel 3

14,95
14,95
14,95

CD’s

Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

❏

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

❏
❏

CD Café Rotterdam
CD Terug naar Rotterdam
CD Waltzing the waves

❏

+ Verzendkosten

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

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

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Email

Opsturen naar: Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
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In het spionnetje
‘k Weet niet hoe u verleden week de storm hebt ervaren, maar ik zat te schudden in de 13e
etage van mijn appartementengebouw. Het water in de haven voor mijn deur was bijzonder
onstuimig, maar ook fascinerend. Mijn grootvader zaliger verklaarde bij dit soort stormen altijd,
dat hij uit z’n verschoning werd geblazen. Zo erg was het bij mij, en hopelijk ook bij u, niet!

door Aad van der Struijs

Fotograaf Erwin Bakker liet zich
door de wind naar de Schiemond
blazen en legde de strijd van binnenschepen tegen het wilde Nieuwe
Maaswater vast.
Vele lezers omzeilen vaak het ofﬁciële post- of emailadres van De
Oud Rotterdammer en laten mij
in m’n spionnetje hun bijzondere
wensen zien. In ’t algemeen verwijs
ik deze lezers naar Nieuwerkerk aan
den IJssel (daar is het kantoor van
De Oud Rotterdammer gevestigd),
maar uitzonderingen blijven de
regel bevestigen. Deze keer strijk
ik m’n hand over het hart voor Ron
de Vos; een kerel die nog ver van
de leeftijd van 50 jaar staat. Ron
heb ik in 1985/1986 leren kennen, toen ik wekelijks op zondag
een programma presenteerde voor
Stadsradio Rotterdam. Ron was
‘mijn’ technicus en hoewel we jaren
in leeftijd en levenswijsheid verschilden, klikte het vanaf het begin
tussen Ron en mij. Ik mag hem nog
steeds mijn vriend noemen. Hij is
een echter Noorderling, net achter
het/de Zwaanshals is hij geboren
in de (toenmalige!) Hamelstraat.
Vanuit die Hamelstraat ging hij
naar de kleuter- en lagere school;
later naar het voortgezet onderwijs.
Zeker is, dat Ron groot geworden
is in de Hamelstraat; u hoort mij
echter niet zeggen, dat-ie er ook
wijs is geworden! Maar wie durft er
echt hardop over zichzelf te zeggen,
dat hij wijs is? Ik niet!
De Hamelstraat van toen bestaat
niet meer, maar er zullen toch wel
ergens foto’s van dat straatje in het
Oude Noorden zijn. U doet er Ron
de Vos een bijzonder plezier, als u
hem in het bezit kunt stellen van een
Hamelstraat-foto. Reacties kunt u
kwijt bij Spionnetje, Sint Jobsweg
22e, 3024EJ Rotterdam of spionnetje@xs4all.nl
Rambo
Mijn vraag om advies in verband
met m’n brakende kater, heeft heel
wat reacties opgeleverd. De meeste
‘adviseurs’ zochten het probleem bij
de (blik)voeding, die ik m’n kater

te eten gaf. De raad “Kook eens
zelf kip of vis voor hem” heb ik
opgevolgd en voilà: braken is er niet
meer bij. Nee, ik moet eerlijk zijn:
na drie dagen ‘vers’ voedsel gooide
Rambo er een aantal haarballen uit.
Die haarballen waren zo groot en
dik, dat je er bijna een trui van kon
breien; daarna had je nog genoeg
haar voor een paar wanten. Maar
nu wandelt er weer een tevreden
18-jarige door m’n huis; hij herkent
de verpakking van de diepgevroren
kabeljauw al en kan niet meer geduldig wachten, tot de gekookte vis
is afgekoeld. Het uitgebreide advies,
waarin sprake was van eventuele
suikerziekte houd ik in de buurt. Dit
advies was zo vakkundig, dat bijna
leek of een dierenarts aan het woord
was. Iedereen heel hartelijk dank!
RANO
Een maand geleden stelde ik voor
om de in mei 2007 zestigjarige Ziekenomroep RANO-ROTTERDAM
(ﬁnancieel) te verrassen. Deze suggestie heeft geen enkele reactie opgeleverd, buiten één telefoontje van
een bijzonder vriendelijke 89-jarige
dame. Zij had weliswaar nooit van
de RANO gehoord, maar het leek
haar wel wat. Van (het bestuur) de
RANO hoorde ik ook niets, terwijl
achteraf aan mij duidelijk werd, dat
ik enkele grote onjuistheden in het
betreffende artikel had geschreven.
Een journalist ‘verwacht’ dan, dat
belanghebbenden de boel even
willen rechtzetten. Daar waar ik
schreef, dat de RANO in diverse
Rotterdamse zieken- en verpleeghuizen via het interne kabelnet te
beluisteren is, moet ik dat terugnemen. Juist in die ziekenhuizen
waar de RANO groot is geworden,

zwijgt het hoofdtelefoontje nu. De
SLORuitzendingen via de kabel
in Rotterdam, Hoogvliet en Hoek
van Holland blijven over, maar
van echte zieken- en/of zorgradio
is geen sprake. Er is als luisteraar
weinig verschil te horen tussen
een non-stop Sky Radio of de
RANO. De huidige aanpak van het
RANObestuur is jammer voor de
RANO, jammer voor de aanwezige
luisterdoelgroep en jammer voor
Rotterdam. De Stichting RANOROTTERDAM verdient een beter
dan het huidige lot! Een lot, dat 31
december 2007 voor de omroep
onhaalbaar maakt.
Hongertocht
Oók vier weken geleden schreef ik
heel kort over de ‘hongertocht’, die
ik eind 1944 met m’n moeder en
oudste zus naar Zwolle had gelopen.
Dit kleine stukje tekst leverde
een uitgebreide briefwisseling en
telefoongesprekken op met Ton van
Vugt, 1031 Carper Street, McLean,
VA 22101, USA (anthonyvanvugt@
gmail.com). Ook Ton had, onder
begeleiding van zijn moeder, samen
met z’n zusje naar Zwolle gelopen.
We waren het erover eens, dat onze
moeders in die tijd heldinnen waren
geweest. Zonder enige ruggespraak
met onze vaders (en hun mannen),
moesten zij een beslissing nemen,
om hun kinderen vanuit Rotterdam naar een betere bestemming
te brengen. En dat in een periode
zonder enig vervoer, een winter die
voor de deur stond en heel veel onzekerheden. Onze moeders wilden
hun kinderen niet overlaten aan de
gamellen van de Gaarkeuken.
Ton, die al jaren rondloopt met
het idee, om deze ‘wandeltocht’
opnieuw te lopen als eerbewijs
aan zijn en alle andere moeders,
was blij met m’n kleine artikeltje.
Er was dus nog een Rotterdams
jongetje, dat deze ‘wandeling’
had gemaakt. Hoeveel andere
(oud)Rotterdammers hebben met
hun moeder die lange tocht naar
‘het noorden’ van Nederland gelopen? Ton wil graag met die mensen
in contact komen, want misschien
is er wel iemand die met hem gaat
meelopen. Destijds heb ik de tocht
naar Zwolle in vijf dagen afgelegd;

‘k denk dat ik nu aan vijf weken
nog niet genoeg heb.
Vanuit Amerika stuurde Ton van
Vugt mij een soort reisverslag en
daaruit pik ik:
“Laat 1944 nam een jonge moeder
haar twee kinderen bij de hand en
vertelde, dat ze een lange wandeltocht gingen maken. In de hal achter
de voordeur stond een grote poppenkinderwagen; daarin lagen wat
kleding en twee zakjes gedroogde
bonen. Voor de hongerige kinderen was dit het zekere eten voor
onderweg.
De moeder, 32 jaar oud, was mijn
moeder Gerda van Vugt-van Goch.
We noemden haar Ma. De kinderen
waren Annie, toen 5 jaar oud en
ikzelf, 10 jaar. Ma had besloten nu
aan de tocht te beginnen; het was
bijzonder mooi weer in deze herfst.
Ze was van plan naar Roodeschool
te gaan, een plaats in Groningen
waar ik in 1943 enkele weken was
geweest, om als ‘bleekneusje’ wat
aan te sterken. Toen was ik nog met
de trein gegaan, nu lagen er een 280
kilometer lopen voor de boeg.
We begonnen optimistisch, maar
voordat we bij het veer in IJsselmonde waren, zakte de poppenwagen in elkaar. We sjouwden alles de

veerboot op en in Kralingseveer
zeulden we alles naar het huis van
een oom in Capelle aan den IJssel.
Hij repareerde wat er te herstellen
was en wij vervolgden onze tocht.
Via Gouda, Schoonhoven, Utrecht,
Amersfoort, Harderwijk en Hattem
bereikten we de IJsselbrug in Zwolle. Onder bedreiging van Duitse
geweren werden we gesommeerd
terug te gaan; de Duitse bezetter
wilde geen voedselzoekers meer in
het noordoosten toelaten.”
Annie en Ton kwamen uiteindelijk gescheiden bij twee families
terecht: Annie bij de familie De
Regt, die een gereedschappenwinkel in Hattem had. Ton kwam in
Hattem bij de adel te wonen: Baron
van Stirum-Limburg en zijn vrouw
stelden kasteeltje én hart voor het
Rotterdammertje open.
Herkent u iets in dit (uiterst
verkorte) verslag? Hebt u ook dit
soort herinneringen en wilt u met
lotgenoten praten. Reageer dan
a.u.b. naar Ton van Vugt in Amerika
of kies de weg naar mij. Twee ‘wandelaars’ wachten nieuwsgierig af.
Spionneur
spionnetje@xs4all.nl
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Oproepjes
Bunker foto’s
Ik ben op zoek naar foto’s van de bunkers in Hoek
van Holland, en dan speciaal van de bunker op het
strand waar in grote witte letters “Jezus Leeft” op
geschilderd stond.
Ik zou graag kopieën maken van foto’s die u heeft.
Ook verhalen zijn welkom. Heeft u bijvoorbeeld als
kind na de oorlog in de bunkers gespeeld, kunt u
zich herinneren dat bunkers gesloopt werden, of
misschien kunt u zich de bunkerbouw in de oorlog
nog herinneren.
Ook verhalen of foto’s van de bunkers en het
Kernwerk op de huidige Maasvlakte zijn welkom!

Van 1948-1952 heb ik op de Ds.
A.R.Rutgersschool gezeten in de Bisschopstraat
te Blijdorp.Ik herinner me: Ton van Antwerpen,
Wim en Marius Tolenaar, Jan Scheppink, Nel van
Ast, Wim Dijkshoorn.
Ik zou het leuk vinden een reünie te houden met
deze oudklasgenoten. Gaarne jullie reactie.

Annelies Visser
Prins Hendrikstraat 132c
3151 AR Hoek van Holland
shabu@planet.nl
06-44150751 (na 17.00 uur)

Jan(tje) Visser - Julianaschool
Ik schrijf een biografie over Jan Visser,
geboren 14 oktober 1933 in Rotterdam aan de
Wolphaertsbocht 298a. Zijn ouders hadden een
leesbibliotheek en klein winkeltje voor schrijfwaren etc. Jan zat op de Julianaschool (gelet
op leeftijd moet dat tijdens de oorlogsjaren zijn
geweest). Graag zou ik weten of er leerlingen zijn
van die school die hem kennen en meer kunnen
vertellen over de school (onderwijzers etc.).

---------------------------------------------------------Reünie Dr. J. Woltjerschool
Op zaterdag 21 april 2007 wordt een reünie
gehouden voor diegenen die geboren zijn in 1948,
1949, 1950 of 1951 en op de Dr. J. Woltjerschool
hebben gezeten in Rotterdam Bospolder-Tussendijken. Het adres was toen Catharina Beersmansstraat, nu is de school gevestigd aan de Albrecht
Engelmanstraat. Wie in 1954 naar school ging had
nog te maken met een maart en septemberschool.
In 1958 was de maartkant opgeheven.
De reünie wordt gehouden bij Scheepswerf De
Delft in Rotterdam (Schiemond) van 11.00 uur tot
18.00 uur.
Nadere inlichtingen bij Peter Vlok, Doctor Willem
Vosstraat 5, 3172 VK Poortugaal.
Emailadres petervlok@hetnet.nl
Telefoonnummer 010-5019292
---------------------------------------------------------Weerschepen
Graag zou ik een oproep doen aan ex zeelieden
die gevaren hebben op de weerschepen Cirrus en
Cumulus, en bij de Halcyon Lijn.
Reageer svp janfernhout@orange.nl
In De Oud-Rotterdammer van 27 december kwam
ik de naam tegen van de familie Van Eijsden. Ik
zou graag weten hoe het met hun dochter, Olga,
gaat en met haar in contact komen. Wij zaten
op de Hillevliet op school, de ULO B-10, bij de
heer Van Doorn. Mijn meisjesnaam is Henny
Gomersbach. Misschien lezen klasgenoten dit
en willen ze, bijvoorbeeld per email, met mij in
contact komen.
H.W. Hoogvliet-Gomersbach
De Zeeg 26
2991 EJ Barendrecht
hwhoogvliet@hotmail.com
---------------------------------------------------------Gezocht
Ik ben op zoek naar de familie De Graaf. Zij
woonden destijds in de Brouwerstraat in Kralingen
en hadden twee dochters en een zoon. Hun voornamen weet ik niet, maar één dochter noemden ze
“KUCH”. Wie kent hen en weet waar zij nu wonen?

Jan van Son, Slagveld 31A
3332 BN Zwijndrecht., 078-6121774
email: j.l.van.son@hetnet.nl
---------------------------------------------------------

Wim de Kam
Emmlaan 3, 3761 CS Soest
wim.de.kam@wolmail.nl, telnr.035-5880048
------------------------------------------------------Sint Jozef
Ik zoek foto’s van het sanatorium St Jozef in Hoek
van Holland. Ik heb daar samen met mijn broer in
1948/1949 wegens tbc gelegen. Wij hebben er
geen enkele foto van. De vorige keer heb ik een
oproep geplaatst met alleen mijn emailadres. Ik
hoop dat ik nu meer reacties krijg.
J.J. (Koos) Verbrugge
omabloem@caiway.nl
Adr. Brouwerstr 17, 3141 JA Maassluis
010-5919866
--------------------------------------------------------Rehobothschool
Op 14 april 2007 houden wij een reünie van de
Rehobothschool van 50 jaar geleden. Deze vindt
plaats in het schoolgebouw aan de Keyenburg
in Rotterdam-Zuidwijk. We zoeken nog de oudklasgenoten;
Hendrikus Batist, Wilca Boot, Sonja Bos, Tineke
v.d. Bouwhuizen, Cor van Dis, Daatje Dubbeld,
Arie en Johannes Hagen, Emma van Jeveren,
Aryaan Ketting, Adrie van Nieuwkerk, Gerrit Steenkamp, Wilhelmina Verhoeven, Wilma
Wimmers, Arie Volkers, Pieter Wetsema, Truida
ten Cate, Rita de Graaf, Ria Grandia, Janny de
Haan, Marianne Langbroek, Marry Nuys, Anneke
en Ketie Pol, Nellie van Roon, Pia Wiebes, Eke en
Wietske Woustra, Silvia Cloesmeijer, Wim Huisman, Alex de Jong, Frans Kool, Hein Zeeman,
Corrie Kats en Henk van Bemmel.
Reacties naar:
Gerard Voogt
Van 8.00 – 15.00, 010-4026772
of hele dag 06-16378584
gerard.voogt@rws.nl
--------------------------------------------------------

c.cabaret@chello.nl
---------------------------------------------------------“Actinia”
Op 11 mei 1940 liep de omgebouwde binnenvaarder “Actinia” bij Werkendam op een Duitse mijn.
Het schip was omgebouwd tot Rode Kruisschip;
10 Rode Kruissoldaten kwamen daarbij om het
leven. Welke oude of oud-schipper weet iets
daarvan?
G. Hamel
Willem van Hooffstraat 53
2671 JC Naaldwijk
gjchamel@kabelfoon.nl, 0174-627072
---------------------------------------------------------Gezocht
Ik ben geboren op de Oude Binnenweg 96b boven
schoenmagazijn Van Vorst. Heeft iemand van u
misschien nog een kaart of foto van dit pand?
Van 1942-1948 heb ik op de Piet Heinschool
gezeten in de Coolhavenstraat. Ik herinner me de
volgende leerlingen: Annie Soek, Mien Bartels,
Els Wetsema, Tony Parido, Jan Ligthart, Hans van
Berghem.

Wie heeft mijn moeder gekend?
Margaretha Teuntje Puyk. Geboren 1 augustus
1927 te Rotterdam. Van 1933 tot 1941 op de
Koningin Wilhelminaschool (Crooswijksche
singel 19-20) te Rotterdam. Van 1 september
1949 tot 1952 opleiding verpleging zenuwziekten
en krankzinnigen in St. Joris Gasthuis te Delft.
Ik zou heel graag meer willen weten over mijn
moeder, heeft u haar gekend, neem dan contact
met mij op.
Greetje van Marion
De Swan 21, 8702 CL Bolsward
Greet_vM@hotmail.com
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -ﬂats in Groot Rotterdam staan de krantenrekjes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio.
Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam
Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven
Looiershof 1
Deelgemeente Charlois
Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde
Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Crooswijk
Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie
Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander
Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof
Romeynshof
C 1000
Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord
Briandplaats
Edah
Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn
Hesseplaats 13
Kleiweg Rotterdam
Benthuizerstraat R’dam
Mathenesserplein R’dam
Nieuwe Binnenweg, R’dam
Bentinckplein R’dam
Zuidplein Hoog 622
Oudedijk, Kralingen
Krabbendijkestraat 10
Vuurplaat 340
Streksingel 69
Vasteland 108
Goudse Rijweg
Lijnbaan 121
Mya van Yperenplein 89
Boumankliniek
Pr. Constantijnweg 127
Sigarenhandel Groen
Schieweg 139
Sigarenwinkel de Wolbocht
Wolphaertsbocht 46
Vestia
Schere 31
Multishop Boden
Rijnwaterstraat 51
Wijkwinkel IJsselmonde
Kreileroord 222
Wijkcentrum Heijplaat
Victorieuxstraat 20
Buurtcentrum Tuinenhove
Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus
Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen
Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk
Dreef 83
’t Kopblok
Riederlaan 200
Klootwijk
Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit
Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel
Keizerswaard 8
Office Point
Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap
Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande
Nesselande
Gemeentearchief
Hofdijk
VVV-winkel Rotterdam
Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor
Kipstraat 37
Wijkgebouw Pier 80
Rosener Mannstraat 80
Buurthuis Schiemond
Dempostraat
Wijkaanpakw. Schiebroek
Peppelweg 136a
Sigarenwinkel Van Beek
Rododendronplein 5a
Bloemenhuis Otten
Junolaan 38-42
N Z R Noord
Adriaan Kluitstraat 170
Tabac & Gift
Van Beethovensingel 30
De Wilgenkoepel
Wilgenlei 790
Wijkgebouw Rendierhof
Rendierstraat 3
Schoenmakerij Agterberg
Rodenrijselaan 54
Boekhandel van der Pol
Kouwenoord 73
St. Eigen Werk
Overschiesestraat 44
Buurthuis De Put
Pinkstraat 10
Super De Boer
W. Buytenweghstraat 49
Venrooij
Oudedijk 151
Bew. Centr. Alex.polder
M. Bolkplein 11
Bew. Org. Bloemhof

L. Hilleweg 59
Tenniscentre
Krabbendijkstraat
Bruna
Kleiweg 147
Jungerhans
Binnenwegplein 3-5
Multishop
Goudsesingel 111
Multishop
Binnenhof 21
Patatzaak Jason’s Place
Olympiaweg
Tabakshop
Dumasstraat 233
De Groene Wereld
Weimansweg 75
Kapsalon Eurohair
Ossenisseweg 115
(Slinge)
Uitvaartverzorging
van Mourik bv
Kamerling Onnesweg 50
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
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
Maassluis
Bibliotheek Maassluis
Uiverlaan 18
Albert Heijn
Koningshoek
Hema
Koningshoek

C 1000
Lang Boonestraat 31
Albert Heijn
Mesdaglaan 199
Bottelier Zonneveld
Mesdaglaan 231
De Vloot
De Vliet
Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis
Stadsplein
Bibliotheek
Stadsplein 39
Nic Visser
Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis
Capelle a/d IJ
Edah
’s Gravenland
Café Kaatje
Picassopassage 8
Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek
Nachtegaalstraat 8
Edah
WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf
WC De Korf
Spar
Stad en Landschap
Wijkgeb. Gouden Regen
Gouden Regen
Super de Boer
Raadhuisplein 87
’t Kaerthuys
Cascade 1
Super de Boer
De Korf 8
Crimpenersteyn
Zandrak
Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
Hellevoetsluis
Bibliotheek Hellevoetsluis
Woordbouwerplein 1
Eetcafé ’t Verschil
WC De Struytse Hoek
Albert Heijn
Evertsenplein 68
WC De Struytse Hoeck
Plusmarkt
Branding
Plusmarkt Trommel
Moriaanseweg 46
MCD
Forel 2E
C1000
Jumbo
WC De Struytse Hoeck
Spar
Oudenhoorn
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
BarendrechtBandje Verstandje
Koedood 2
Barendrechtcentrum
Zorgcentrum Borgstede
Marjoleinlaan

BarendrechtCarnisselande
Dienstencentrum
Waterpoort
Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
Avenue Carnisse 95
Albert Heijn
Carnisse Veste
Primera
Carnisse Veste
Hans Anders
Carnisse Veste
Ridderkerk
Bibliotheek Ridderkerk
St Jorisplein 77
Bibliotheek
Reyerweg 62
Bibliotheek
Maaslaan 2
Boekhandel Sanders
Amerstraat 18
Drogisterij A. Flach
Dillenburgplein 12
Super De Boer
Ridderhof 72
Super De Boer
Vlietplein 191
Super De Boer
Dillenburgplein 5
Gemeentehuis Ridderkerk
Koningsplein 1
Zevenhuizen
Bibliotheek Zevenhuizen
Dorpsstraat
C 1000
Dorpsstraat 129
De Zevenster
Leliestraat 3
Dierenkliniek
Zuidplasweg 1a
Schiedam
Bibliotheek Schiedam
Stadserf 1
Bibliotheek
Bachplein
Bristol
Nieuwe Passage 6
MIRO Tabak
Rubensplein 6a
J & L Supermarkt
Mesdaglaan 14
Tabaksshop Nathalie
’s Gravelandseweg 559
Maas Tabacco
Hoogstraat 168
Vlietland Ziekenhuis
Burg. Knappertlaan
Bleiswijk
C1000
Dorpsstraat 29
Bibliotheek Bleiswijk
Nachtegaallaan 4
De Leeuwerik
Leeuwerikstraat 4
Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice
Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum

Smitshoek 18
Zuid-Beijerland
Herenkapper ‘t Kruintje
Gravin Sabinastraat 2b
Hoek v. Holland
Wijkcentrum De Hoekstee
Mercatorweg 50
Overige
Bibliotheek Barendrecht
Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard

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

● U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90

p/jaar

De Oud

Colofon

Pagina 18

De Oud-Rotterdammer is een
uitgave van:
Fred Wallast Bedrijfscommunicatie
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
Advertenties:
Ben Rietveldt, Tel: 06 – 23 66 24 12
T.G. Louwen, Tel: 06 – 13 53 50 58
Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs,
Jim Postma, Peter van Zwienen,
Els Beekmans, Rein Wolters.

Fotografie:
RIBcollectie, tenzij anders vermeld
Eindredactie:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75/31 55 25
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, Nieuwerkerk a.d. IJssel
Fred Wallast Bedrijfscommunicatie neemt bij de vervaardiging van De
Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden.
Copyright Fred Wallast Bedrijfscommunicatie; niets uit deze uitgave mag
worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

TANTE POST(BUS)

Waternood
Wat een geduld bij al die mensen in de
Oud Rotterdammer van 9 januari om
met emmers in de rij te staan voor een
fatsoenlijk beetje water voor de kofﬁe.
Alleen vraag ik mij af of die mevrouw
in het midden van de foto nog op tijd
thuis is gekomen voor een bakkie, want
wie gaat er nou in een boodschappentas
water halen!
Rob Koornwinder
Capelle aan den IJssel
-----------------------------------------------Opzoomerstraat
In 1937 ben ik geboren in de Opzoomerstraat. Een kleine straat gelegen
tussen de Hooidrift en de Gerrit Jan
Mulderstraat. Ik zei het al, een kleine
straat maar je had er alles. Op de hoek
van de Hooidrift zat bakker Steens en
daartegenover Lindeboom de Kruidenier annex melkzaak. Naast Lindeboom
(o heerlijkheid) had je de ijszaak van
Jan Knol en in het midden de melkzaak

en kruidenier Vooges. Daarnaast Vos
Verhuizingen. Verder de waterstokerij
van De Schepper en op de hoek van
de Gerrit Jan Mulderstraat zat Tanis de
groenteboer. Daartegenover schoenmaker Van der Poel en op diezelfde rij
de ﬁetsenkelder van De Held. Dan was
er nog een feestzaaltje dat ‘de Siloh’
heette. Je moest alleen voor vlees naar
Goed en Goedkoop op de Hooidrift.
Voor het eerst kwam die kleine straat uit
de anonimiteit toen wij op 31 oktober
1981 een reünie in Plaswijck hebben
gehouden. Die dag was heel geslaagd
(zie bijgevoegde foto) en het was een
dag van herinneringen. Zoals in de stal
van Vos, op de kisten toneelspelen, van
de wagen van de ijscentrale grote stukken ijs stelen, verstoppertje spelen en
sneeuwhutten bouwen, met elkaar naar
het Heemraadplantsoen met blikken vol
kaakjes, steltlopen en wie geen stelten
had ging bussielopen. Een ieder had
zijn herinneringen opgepoetst als glanzend goud en die gaan steeds mooier
glanzen al worden ze nog zo oud.
Na die onvergetelijke dag begon die
kleine straat zowaar aan de weg te
timmeren met het Opzoomeren. Dat
werd zo’n wereldwijd succes dat er
zelfs in New York werd geopzoomerd.
Ook is er nog een fototentoonstelling gehouden op 28 mei 1994 op de
Opzoomerdag. Een straat dus om nooit
te vergeten.
Drie oud-Opzoomerstraatbewoners
zouden graag willen weten hoe het de
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Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de Oud-Rotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen).

mensen is vergaan die in 1981 op de
reünie waren.

ervaringen, die ons veel genoegen hebben gegeven.
Annie en Jan Uitdenbogerd
24 Cranwell Street
Thornlie 6108
Western Australia
-----------------------------------------------Hamburger
In een artikel over Peter Beaujean in
een oude uitgave van De Oud-Rotterdammer las ik dat de vader van Peter
een loodgietersbedrijf had. Ik werkte
toen bij Hamburger en dit bedrijf
leverde lood en zink aan het loodgieterbedrijf Th. Beaujean. Ik ga ervan uit dat
deze Th. Beaujean zijn vader was. Bij
Th Beaujean werkte indertijd Jan van
Zessen. Zijn vader (Teun van Zessen)
was chauffeur bij Hamburger. Hij was
dus een collega van mij.
Bij een bepaalde gelegenheid heb ik
een “gedicht”gemaakt voor/over Teun.
Daarvan heb ik helaas geen kopie

Contact kan worden opgenomen met,
Ria Zwaan-Marcus rieandra@tiscali.
nl, tel 010-4510511 Rini v.d. Struikv.d.Berg, tel 010-4219130 of de heer P.
Dierx tel. 0294-283065.
-----------------------------------------------Geachte redactie,
Aan de leuke reacties van brievenschrijvers op de stukjes die mijn zuster en ik
in uw blad zagen opgenomen en aan
het enthousiasme van uw lezers in het
algemeen kunnen we merken hoe goed
de Oud-Rotterdammer wordt ontvangen
door een wijd vertakt publiek van oude
Rotterdammers.
Een van de persoonlijke brieven die
wij ontvingen was van een dame uit
Bergschenhoek, die als klein meisje
in 1932/36 beneden ons woonde en
met een van mijn zusters samen op de
kleuterschool in de Julianalaan had
gezeten. Na zo’n zeventig jaren zonder
enig contact was dit een leuke ervaring.
Een andere briefschrijver uit Bleiswijk
schreef een aardige brief over de verschillende gemeenschappelijke vrienden die wij hadden en die op de foto
uit 1941 bij het stukje over de Willem
van Hillegaersbergstraat stonden. Het
was bijzonder dat deze brief, zonder
straatnaam en huisnummer of postcode,
er slechts zes dagen over deed om ons
te bereiken.
Onze hartelijke dank voor deze prettige

gemaakt. Graag zou ik het nu nog eens
willen lezen. Is er iemand van zijn
nageslacht die dit “gedicht” in zijn
bezit heeft?
Bijgaand een (helaas niet erg duidelijke) foto van het personeel van
Hamburger.
V.l.n.r. Kees Christen, Aad van der
Waard (ik),Gerard van Kessel, Jaap
Vermoen en Jacob Jansen en zittend
Teun van Zessen.
De meesten hiervan zullen wel overleden zijn. Twee ervan waren jonger
dan ik. Hopelijk leven die nog. Graag
zou ik iets willen horen van degenen
die nog leven of van hun nageslacht.
Zelf ben ik nog redelijk gezond en mijn
vrouw ook. Ik ben inmiddels ruim 51
jaar getrouwd.
a.vanderwaard@gmail.com

Puzzel mee en win !!!
Het nieuwe jaar beginnen we traditiegetrouw met het elkaar toewensen van een voorspoedig
nieuwjaar. De meeste puzzelaars hadden dat goed in de gaten en vonden zonder problemen
de oplossing van de puzzel in de krant van 9 januari. Die luidde: De beste wensen van De
Oud-Rotterdammer. Dat leverde niet alleen weer een groot aantal inzendingen op, erg leuk
was dat talloze lezers bij hun inzending reageerden met een welgemeende nieuwjaarswens
voor alle medewerkers van De Oud-Rotterdammer. Die wensen vielen in goede aarde en wij
danken iedereen die ons hiermee een warm hart toedraagt. De winnaars van de laatste puzzel
ontvangen een exemplaar van de gebundelde columns van Gerard Cox. Dit zijn:
J. Baas-Verstoep, Waddinxveen
M.H. de Kort-Lievaart, Spijkenisse
D.Klootwijk, Ridderkerk
F. van Thiel, Capelle a/d IJssel
Mevr. Keurntjes, Bleiswijk

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 24 JANUARI 2007
op naar:

H.J. Groenbos, Rotterdam
Mevr. Kleywegt, Rozenburg
J. Keereweer, Hellevoetsluis
A.D. de Graaff, Zwijndrecht
H.E. van Veen, Krimpen a/d IJssel

Horizontaal
1. brandstof; 7. trouw aan zijn echtgenote (één vrouw huwend); 13. binnenvaartuig; 14. mist;
16. bekeuring; 17. karakter (aard); 20. muzieknoot; 21. deel van fiets; 23. valies; 24. deel van
bijenkorf; 26. malle manier van doen; 28. ontkenning; 29. eetlust; 31. sine loco (afk.); 33.
romanum imperium (afk.); 34. hemellichaam; 35. haarkrul; 37. raamwerk; 40. lokspijs; 41.
titel (afk.); 43. vreemde muntsoort; 45. snijwerktuig; 46. bladgroente; 47. gallium (scheik.
afk.); 48. zuiver (proper); 50. Nederlandse spoorwegen (afk.); 52. soort verlichting (afk.); 53.
stug (stram); 55. bedrijfseconoom (afk.); 56. plaats waar het zeer koud is; 57. oosterlengte
(afk.); 58. boomsoort; 60. godsdienst (afk.); 61. neon (scheik. afk.); 62. croquant; 64. oude
lengtemaat; 65. rivier in Utrecht; 67. oude vochtmaat van 4 ankers; 69. verkorting van paraplu; 71. personal computer (afk.); 72. deel van hals; 73. dagblad; 75. baardje; 77. knaagdier;
79. windrichting (afk.); 80. muzieknoot; 82. struisachtige vogel op Nieuw-Zeeland; 84.
vierhandig dier; 85. plaats in Gelderland; 87. korf; 89. Chinese vermicelli; 90. in kolonies
levende insekten; 92. Spaanse uitroep; 94. te vorderen; 96. vod; 97. vraatzuchtige roofvis;
99. telwoord; 100. een lastig mens; 101. zuivelprodukt.
Verticaal
1. openbaar slachthuis; 2. vierkante rugzak der soldaten; 3. laagte tussen bergen; 4. berggeel;
5. voorzetsel; 6. droogvloer; 7. zuivelprodukt; 8. oud-Latijn (afk.); 9. kelner; 10. de schepper;
11. saprijke geurige vrucht; 12. exploitant van een molen; 15. voortgezette opleiding (afk.);
18. bloeiwijze; 19. brandstof; 21. onderste deel van een gevel; 22. American economic association (afk.); 25. zwemvogel; 27. asvaas; 30. wang; 32. tot draad getrokken ijzer; 34. rivier
in Nederland; 36. kroon (afk.); 38. openbaar ministerie (afk.); 39. lekkernij; 40. aluminium
(scheik afk.); 42. oproerkraaier; 44. kolossaal; 46. licht vaartuig (reddingsboot); 47. gang
van het paard; 49. Europeaan; 51. kledingstuk; 52. vat; 54. kever; 58. baldadige jongen; 59.
jongensnaam; 62. deel van het lichaam; 63. plaats in Zuid-Holland; 66. maanstand (afk.); 67.
paardenslee; 68. met name (afk.); 70. den lezer heil (Lat. afk.); 72. plaats in Italië; 73. rund
(vaars); 74. open plek in een bos; 76. Japans kledingstuk; 78. streling; 79. animo (lust); 81.
loot (stek); 83. vragend voornaamwoord; 85. aardheuvel; 86. ontsteking voor ontplofbare
stoffen; 87. zangvogel; 88. meelmengsel (beslag); 91. bedorven; 93. soort onderwijs (afk.);
95. gereformeerd (afk.); 97. stoomschip (afk.); 98. koninklijke landmacht (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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Speciaal voor de lezers van

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol be- Zorghotels Humanitas:
richten over de dienstverlening van Humanitas, over het wo- Tijdelijke hulp comfortabel en gemakkelijk
nen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van
zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers,
bijna 1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk
gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie
over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve
basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en
legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen die wél mogelijk zijn.
Wilt u nadere inlichtingen over Humanitas of heeft u een andere
vraag of misschien een tip? Bel Oetske of André: 010 - 461 53 47.

Een zorgeloze vakantie aan zee?
Hotel Humanitas sur Mer!
Humanitas sur Mer is een Er zijn tweeperhotel voor ouderen aan het soons- en éénongerepte ‘Roomse Duin’, p e r s o o n s k a op een steenworp afstand mers, een conferentieruimte
van het centrum van het ge- en restaurant De Mollige
zellige dorp Hoek van Hol- Meeuw, waar u heerlijk à la
land met zijn vele winkels. carte kunt eten.
Vanuit het hotel liggen dui- De kamers zijn luxe ingericht,
nen, bossen en de Nieuwe uiteraard rolstoeltoegankelijk
Waterweg op loopafstand. en voorzien van een dremHet strand, de Nieuwe Wa- pelvrije douche en toilet.
terweg en de ‘Hoekse Bos- Telefoon- en alarmaansluiting
jes’ zijn eenvoudig te be- zijn eveneens aanwezig.
reiken, ook met vervoer op Informatie: 0174 - 31 56 00.
maat.
Vanaf € 34,50 pppn!

Niet naar een traditioneel bejaarden- of
verpleeghuis? Wij hebben het alternatief!
Humanitas streeft naar een
mix van bewoning: arm en
rijk, allochtoon en autochtoon, ziek en gezond. Zo vermijden wij ‘misère-eilanden’.
In de appartementen van
Humanitas kunt u dus wonen
als u geen zorg nodig heeft.
Blijkt u (meer) zorg nodig te
hebben, dan hoeft u niet te
verhuizen. Wij bieden zonodig alle zorg, tot en met verpleeghuiszorg, in uw eigen
woning! Hieronder een selectie van het huidige aanbod.
Oosterwiek (Oosterflank)
Aan de Varnasingel (Oosterflank) wachten prachtige
tweekamer-koopappartementen op u. Met het uitstekende
restaurant ‘De Bezige Bij’ , een
mooie tuin met terras, een
fysiotherapeut en alle zorg,
tot en met verpleeghuiszorg,
die u eventueel nodig heeft.
Prijs: gerenoveerd ongeveer €
135.000,- k.k. Ongerenoveerd:
ca. € 125.000,- k.k.
Inlichtingen bij NVM-makelaar

Kok, 010 - 418 11 08.
Er zijn in de Oosterwiek ook
huurappartementen beschikbaar. De gemiddelde nettohuurprijs is ca. € 515,- exclusief service en warmte.
Prinsenwiek (Het Lage Land)
Ook in de Prinsenwiek (deelgemeente Prins Alexander) met
restaurant ‘De Prins Pinguïn’ zijn
nog twee- en driekamerkoopwoningen beschikbaar. De prijs
is ca. € 130.000,- k.k.
Inlichtingen bij Atta Makelaars,
010 - 433 57 10.
IJsselburgh (Beverwaard)
IJsselburgh is een prachtig,
groot servicecomplex met 198
tweekamerappartementen (64
m2) en een royale, veilige binnentuin. En natuurlijk een restaurant: ‘De Blaffende Bever’. De
gemiddelde nettohuur bedraagt
ca. € 450,-exclusief service- en
verwarmingskosten.
Inlichtingen voor alle huurwoningen: PWS Team Humanitas
010 - 750 67 00.

Bij Humanitas kunt u niet alleen terecht voor huisvesting, thuiszorg, verpleging en verzorging, maar ook voor een kortdurend
verblijf. Stel u kunt na een operatie nog niet naar huis, maar u wilt
wel in een huiselijke omgeving revalideren, of u wilt op vakantie
en uw partner moet tijdelijk goed verzorgd worden, of u wilt een
paar dagen een strandvakantie in Hoek van Holland, dan kunt u
bij Humanitas terecht. U beschikt over een één- of tweekamerappartement, uiteraard met eigen douche en toilet en u kunt eten
in het restaurant. Kortom: we maken het comfortabel en gemakkelijk en als u weer bent opgeknapt of een lekker kleurtje heeft
gekregen, gaat u weer lekker naar uw eigen huis.
Het kan bijvoorbeeld gaan om
• mensen die zijn geopereerd,
• mensen die moeten revalideren
voor ze weer naar huis kunnen,
• tijdelijke opname van mensen
waarvan hun partner even op
vakantie wil,
• mensen die na een ziekenhuisopname naar een verpleeghuis

moeten, maar die op de wachtlijst staan,
• mensen die een strandvakantie
willen in een hotel met voorzieningen voor ouderen.
Bij Humanitas staat welzijn centraal. In het zorghotel bieden
we, naast een op de klant toe-

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
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3005 LC Rotterdam
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Fax: 010 - 418 64 64
Email: info@humanitas-rt.nl

gesneden zorgpakket, vooral
Web: www.humanitas.nu
een gezellige ambiance en een
eigen appartement, waardoor
een optimale privacy is gewaar- • Hoogvliet: Zorghotel Huborgd. Desgewenst kunt u een manitas-Hoogvliet aan de
deel van de dag doorbrengen, Marthalaan U kunt met vrasamen met medebewoners, gen terecht bij Jolanda de
bijvoorbeeld in het restaurant. Werk of Helene van Wijck,
U heeft zeggenschap over uw 010 – 295 11 55.
• Hoek van Holland: Hotel Humanitas sur Mer is een hotel
voor ouderen (zie links).
• Oosterflank: Tijdelijke opname in De Evenaar in Oosterflank.
Informatie bij onze zorgconsulent 010 – 251 14 00.
• Müllerpier: Tijdelijke opname
in gebouw ‘Witte de With’.
Informatie: 010 – 244 49 88.
• Charlois (Carnisse): Zorghotel/Ziekenhuisverplaatste
Zorg.
Informatie: woon-/zorgadviseur 010 - 493 62 54.
Er zijn plannen om ook elders
eigen appartement en kunt in Rotterdam zorghotels te
dus bezoek ontvangen wan- starten. In de Oud-Rotterdamneer u maar wilt en natuurlijk mer van 6 februari gaan we uitkan uw huisdier bij u wonen. gebreid in op de vele mogelijkWaar kunt u terecht? Humanitas heden van de hier genoemde
heeft op diverse locaties in Rot- locaties en de plannen voor de
terdam appartementen beschik- toekomst.
baar.

Gezocht: suppoosten voor het Herinneringsmuseum
Door de overweldigende belangstelling voor
het onlangs geopende Herinneringsmuseum zoekt Humanitas nog een aantal vrijwilligers, die zich een paar uur per week of per
maand willen inzetten als suppoost of rondleider m/v. Mocht u zin, tijd en kennis van zaken hebben of wilt u nadere informatie, dan
kunt u bellen met de conservatrice van het
Reminiscentiemuseum Humanitas-Akropolis,
Inez van den Dobbelsteen: 010 – 461 53 47
of 0622 - 78 22 89.
Ons museum geeft een vrij compleet beeld van de ruimten en spullen die de vorige
eeuw maakte tot wat hij was. Toch zijn er nog voorwerpen die we graag aan onze
collectie zouden willen toevoegen. Het gaat dan vaak om zaken, die men vroeger
niet zo gauw bewaarde. Wij zoeken o.a. nog oude omroepgidsen, flessen Presto of
Lodaline, briefjes van ƒ 1,- en ƒ 2,50, een potje Gluton en een oude schoorsteenmantel. Heeft u deze artikelen of andere interessante zaken in huis en wilt u ze aan
ons museum schenken, neemt u contact met ons op en we maken een afspraak.
Openingstijden Herinneringsmuseum: dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur • ‘s Maandags gesloten • Gratis entree!
Verder op afspraak (vooraf of direct)
bij het directiesecretariaat, tel. 010 - 461 53 50.

Humanitas heeft altijd plaats
voor verzorgenden IG en
verpleegkundigen
(fulltime of parttime)
Telefoon 010 - 461 51 51 of
email: jobs@humanitas-rt.nl

