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Griezelen en genieten in Blijdorp
Herinneringen aan Diergaarde Blijdorp, wie heeft ze niet?
Dat kan ook niet anders, want Blijdorp bestaat in april 150
jaar! Doorgaans heeft iedere Rotterdammer, net als ik, wel
een paar dierbare herinneringen aan de tuin. Als klein kind
met mijn ouders. Je zag het hek al als je over de Bentincklaan kwam aanlopen.
Ik weet nog hoe mooi ik de papagaaien vond die aan weerskanten
van het laantje naar de giraffen zaten. Ze zaten op van die bengelende
zitstokken, met aan twee kanten
zo’n metalen voerbakje. Sommige
bakjes waren door hun grote snavels
omgekruld als geopende sardineblikjes. “Kijk uit, want je vinger
ligt er zo af”, was de welgemeende
waarschuwing van mijn moeder. En
ik kon er nog niet eens bij!
Weet u wat ik ook zo mooi vond?
Die tekst op de binnenmuur waar
vroeger de olifanten stonden. Daar
stond uitleg over de manier waarop
ze binnen vastgezet werden aan
kettingen. Dat het voor de olifanten
rustgevend was een eigen plek te
hebben. Je kunt waar nu de giraffen
binnen staan, door de verweerde
verf nog een stuk van die tekst zien.
Buiten bij de olifanten stond een
vermaning: Een ware dierenvriend
voedert niet! Helaas is die tekst er
niet meer. Het had ook weinig nut,
want ik heb er menig appeltje aan
de olifanten gegeven. “Die olifant
onthoudt dat zijn leven lang…” probeerden volwassenen hun bescheiden biologische kennis op mij over
te brengen. Nu ik wijzer ben, voer ik
de dieren natuurlijk niet meer.
Griezelen en genieten
Dan waren er de bruine beren in
hun trieste verblijf waar nu de
oehoes zitten. De architect Sybold
Van Ravesteyn had duidelijk meer
verstand van vormgeving dan van
dieren. Maar dat was ook een beetje
de tijdgeest. Zulke verblijven zijn er
gelukkig niet meer.…of ze zijn sterk
verbeterd.
Als kleine jongen kon je heerlijk
griezelen bij de ‘wilde’ dieren; de
leeuwen, tijgers, krokodillen en
zeker bij die griezelige slangen in
dat warme reptielenhuis. Maar het
was ook dikwijls genieten. Bijvoorbeeld tijdens het voeren van de
zeeleeuwen, een prachtig spekta-

kel waarvoor honderden mensen
zich verdrongen rond het bassin
om maar niets van dat amusante
schouwspel te missen. Of bij de
apen, die met hun dolle capriolen
de bezoekers vermaakten.
Een dagje Blijdorp was niet
compleet zonder een bezoek aan de
speeltuin en de Rivièrahal, waar je
genoot van een patatje met kroket.
Het is er allemaal nog, zij het sterk
gemoderniseerd. Met veel mooiere
dierenverblijven en moderne speeltoestellen, maar een dagje Blijdorp
is en blijft een heerlijke belevenis
voor jong en oud.
Herinneringen
Er zijn nog zoveel herinneringen.
Aan de toren bijvoorbeeld. Heeft u
hem via de lange kromme trappen
beklommen, of ging u met die half
open lift? Vanaf de toren had je de
enige mogelijkheid het prachtige
ontwerp van de dierentuin van toen
te overzien. Heeft u hier nog herinneringen aan? Misschien heeft u de
toren zien slopen?
Uiteraard zijn wij als Oud-Rotterdammer benieuwd naar al die
verhalen en het zou leuk zijn als
we in dit jubileumjaar van Blijdorp
nog wat meer kunnen laten zien en
lezen over die lange historie.
Theo van de Velde

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

- De helaas verdwenen uitkijktoren van Blijdorp torende hoog boven alles uit -

Cadeau

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.

De Vereniging Vrienden van Blijdorp vindt het 150-jarig bestaan een
cadeautje waard. Daarom bekostigt de vereniging een nieuw ijsberenverblijf, dat volgens plan eind dit jaar feestelijk geopend wordt. Als u ook
voor de opening uitgenodigd wilt worden, hoeft u zich alleen even als lid
op te geven. Voor uw contributie krijgt u een kleurrijk kwartaalblad, kunt
u naar lezingen, worden dierentuinreizen
in binnen- en buitenland georganiseerd
en ontvangt u twee
vrijkaartjes om ook
anderen enthousiast
te maken. Stuur een
briefje naar Vrienden
van Blijdorp, Sonoystraat 6A, 3039ZT Rotterdam. Of via www.vriendenvanblijdorp.nl
De Diergaarde Blijdorp organiseert zelf natuurlijk ook van alles. Onder
andere een grote tentoonstelling waarbij de bezoeker in een ‘tijdmachine’ terug in de tijd wordt genomen. Daarvoor zoekt Blijdorp foto’s en
verhalen van bezoekers. Iedereen met een herinnering of verhaal over de
diergaarde kan iets insturen naar Ingrid Molendijk van de afdeling
Educatie, Antwoordnummer 1529, 3000VB Rotterdam of
i.molendijk@diergaardeblijdorp.nl.

Pagina 2

Dinsdag 6 februari 2007

TANTE POST(BUS)

Geachte redactie,
Wij zijn oud-Rotterdammers en wonen
al 53 jaar in Australië. Wij lezen de
krant elke keer met veel genoegen en
denken vaak terug aan onze jeugd, die,
ondanks de Tweede Wereldoorlog, toch
een ﬁjne jeugd genoemd kan worden.
Al jaren heb ik het idee contact te
zoeken met mijn klasgenoten van de
klas van ‘43 van de Jonge Herenschool
op het Ericaplein 3 bij de Putse Bocht,
maar wist niet hoe ik dat moest aanpakken. Sinds het verlaten van de school
heb ik, naast Joop Speldebrink die later
ook op de Nieuw Amsterdam werkte,
nooit meer iemand uit de klas ontmoet
mede doordat ik geëmigreerd ben natuurlijk. Hopelijk krijg ik enige reacties
om met de nu oude jongens uit deze klas
anekdotes uit die tijd terug te kunnen
roepen? De volgende namen kan ik me
nog herinneren: de Koning, Delissen,
Jan Scheffers, Gerard Goud, Van Zwet,
Van Zon, Van der Pol, Van der Plas, Cor
Held. Ik ben Cor Hoff, tweede van links
2de rij op de foto. Het schoolhoofd was
de heer Roukes en onze ﬁjne meester
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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).

was mijnheer Wiersma waar we allen
veel van hebben geleerd dat later goed
te pas is gekomen.
Cor Hoff, cornelis@ausinfo.com.au
------------------------------------------------Geachte redactie,
Het artikel (9-01-2007) van Piet Varkevisser deed mij, na 70 jaar, terugdenken
aan het speellokaal met die binnen- en
buitencirkel. Dank Piet, dat je die
beelden weer bij mij naar boven hebt
gehaald. De Hans van der Steur die
Piet noemt, woonde in een witte villa
aan de Dordtse Straatweg, de ‘Zonnebloem of-Pit’ geheten. Liep je door, dan
kwam je aan een zijweggetje waar het
‘Uilenbosje’ lag. Gingen we uilenballen
zoeken.
In die omgeving kwamen mijn vriend
Wim Termeer (ook uit de Korte Dreef)
en ik heel vaak, want wij hadden
konijnen en die vroegen om veel gras.
Plantsoenen waren kaal of omgespit
om aardappelen op te verbouwen. Dat
gebeurde ook met het “Hertenkamp”
(tussen Korte Dreef en Lange Geer).
Je liep kilometers ver om aan voed-

sel voor je dieren te komen. Aan de
Charloise Lagedijk ontdekten we een
weiland waar het gras heel hoog stond.
Wij aan het snijden tot de jute zak goed
vol was. Kwam er een boer langs (met
paard en wagen) die naar onze naam
en adres vroeg en de zak met gras van
ons afpakte. We waren in zijn hooiland
terecht gekomen!
De konijnen werden geslacht; we moesten ook weer voor jonge dieren zorgen.
In Vreewijk hing op veel plaatsen
een papier achter het raam: “Ram ter
dekking”, 50 cent. Aan de Lange Geer
werd een dekking aangeboden voor 1
gulden. Dat was veel geld maar het was
dan ook een Vlaamse Reus. Dat leek mij
wel wat! Mijn vriend en ik er heen met
een voedster. Zij liet de ram niet toe en
bleef plat op de bodem van het hok liggen.Toen de ram op haar kop begon te
bijten (uit woede?), haalde de eigenaar
zijn dier weg. “Is jouw konijn wel een
voedster?”, vroeg hij nog. Ik voelde
me beledigd, wij als jongens van ± 13
jaar wisten immers alles van en over
konijnen!
Enige weken daarna zag ik dat de voedster jongen aan het werpen was. Ik was
helemaal niet voorbereid en ontdekte
dat de jongen één voor één door een gat
in de gazen bodem verdwenen. Later
kwam uit dat mijn oudere broer de
voedster stiekem bij een jong rammetje
had gelaten. Kwaad dat ik was!
We haalden zeven konijntjes onder het
hok vandaan. Eén was er slecht aan toe.
Die heeft het niet gehaald. Ligt diep
begraven in een tuin aan de Korte Dreef.
John Kegel
Breitnerstraat 53 B, 3015 XB Rotterdam

Noordeinde
Sinds een week weet ik dat ‘De Oud
Rotterdammer’ bestaat. Fantastisch
gewoon, met al die oude foto’s en
verhalen. Ik ben in het Noordeinde in
Kralingen opgegroeid. Daar was om de
hoek, in de Gashouderstraat, een waterstoker. Ik moest daar vaak boodschappen doen voor mijn oma. Geld hoefde
je niet mee te nemen: opschrijven, één
keer in de week werd betaald. De winkel was klein, door een deur links kwam
je binnen, rechts van die deur was in die
breedte nog een deur. Binnen was rechts
de toonbank. Als je doorliep, links een
trapje op, kwam je in de woning van
de eigenaars, rechts was een trapje naar
beneden, waar kolen en zo opgeslagen
waren. Het mooiste was de ketel, altijd
een vuur eronder. Daar haalde mijn opa
iedere zaterdag twee emmers heet water
en dan ging ik thuis in de teil in bad. De
boodschappen kreeg je in grijze puntzakken, suiker, zout, erwten, noem maar
op. Die zakken werden bewaard. Als
ze opengeknipt waren, mocht ik daarop
tekenen. ‘s Maandags kreeg ik 1 gulden
om te sparen op school, 20 cent voor de
zending en 2 of 5 cent om salmiakdropjes te kopen. Die had de waterstoker in
een bus, één schepje voor een cent. Ik
kocht ook wel eens kauwgum, vanwege
de ﬁlmsterrenfoto’s, zwart-wit of een
spekkie. De waterstoker en zijn vrouw
waren Brabanders. Ieder voorjaar
vertelden ze over carnaval, ik had geen
idee wat dat was, maar had de indruk,
dat dat heel leuk en vrolijk moest zijn.
Ze waren er altijd helemaal vol van. Ik
heb het nu over 1947 tot 1950. Toen
kregen we ‘Hefbrugzegels’. Die kon

je inplakken en dan kreeg je wat geld
terug. Ik zie dat winkeltje nog voor me.
Het was gezellig, de mensen kenden
elkaar, praatten met elkaar, het was echt
het trefpunt in de buurt. Mijn neefje, die
zes jaar jonger was dan ik, vroeg eens
aan de waterstoker: “Meneer, hebben
jullie ook het snoepje van de week?”
Nu, daarvoor moest hij naar de Gruyter.
ekaufmann@into.ch
-----------------------------------------------Geachte redactie,
De terloopse vraag van Gerard Cox
over Pinksteren in mei 1940 (CCtje
over Jaap van der Merwe, De Oud-Rotterdammer d.d. 23 januari) is natuurlijk
gemakkelijk te beantwoorden.
De inval van de Duitsers was op vrijdag
10 mei en de capitulatie was op dinsdag
14 mei. Daar zit maar één zondag en
maandag tussen: 12 en 13 mei. Dat zijn
dus de beide Pinksterdagen, waarop het
overigens prachtig weer was.
J.Groeneweg
Bentincklaan 45 c, 3039 KH Rotterdam
-----------------------------------------------Doklaan
In reactie op het verhaal over de ﬁlmzaal in de Doklaan, kan ik nog vertellen
dat daar in de zestiger jaren in het
weekend ook gedanst werd. Wij hadden
gehoord dat er in het bewuste ﬁlmzaaltje wel eens een indorockbandje speelde
en dan gingen wij er soms dansen. Ik
herinner me, dat het er altijd gezellig
druk was, maar, zo nu en dan werd er
ook ﬂink gemat.
Rolf Eisinger, Raeisinger@versatel.nl

Gezond en ontspannen

ZITTEN

OP ZOEK NAAR
EEN PARTNER ?
Geef die ander de kans om jou te
ontmoeten!
Ruim 75% van de ingeschrevenen
ontmoet bij ons de juiste persoon!

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.

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

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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Annie de Reuver krijgt op
90ste verjaardagsfeest
haar levensboek
Maandag 19 februari is het negentig jaar geleden dat Annie de Reuver in Rotterdam het
levenslicht zag. De nog steeds optredende zangeres gaat een bijzondere middag tegemoet
in het Oude Luxor Theater aan de Kruiskade, waar ze voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog al successen boekte. In gezelschap van vele bekenden viert ze er haar kroonverjaardag én beleeft ze de première van het boek ‘Onverbloemd’, dat auteur Rein Wolters over
haar bijzondere levensloop schreef. Echter zonder André van Duin, want die Rotterdammer
viert op dezelfde dag in Amsterdam zijn 60ste verjaardag.
In de romantische biograﬁe met
foto’s neemt Annie geen blad voor
haar mond, maar praat ze onverbloemd over haar leven. Af en toe
schrijnend, soms héél verdrietig,
soms ook romantisch en vol levensvuur en soms ook keihard.
De uitgave van het boek is mogelijk geworden door uitgeverij
Gruppo Creativo van Kees Hermans en Albert van der Kroft, een
door Dorien van Londen geleide
dochteronderneming van Hermans
Holding te Hoorn.
Rein Wolters, die meer dan veertig
jaar schreef voor eerst Het Vrije
Volk en daarna fusiekrant Rotterdams Dagblad, is in auteursland
geen onbekende. Hij schreef zo’n
dertig boeken over de Rotterdamse

historie en verleende daarnaast medewerking aan tal van andere historische publicaties. Rein schrijft ook
bijdragen voor deze krant.
Bassie
Het was clown Bassie (van Toor)
die aandrong op een biograﬁe van
zijn grote vriendin. Bas en Ko van
Toor en Annie hebben al jaren een
innige band. Dat is ook de reden
waarom Bas van Toor het eerste
exemplaar van ‘Onverbloemd’
overhandigd krijgt. Dat zag er niet
naar uit, want een operatie aan zijn
knieën verliep vorige maand in het
Vlaardingse Vlietlandziekenhuis
aanvankelijk niet naar wens. Een
wondje wilde maar niet sluiten en
daardoor moest Bas ruim een week

langer blijven.
Rein Wolters nam de zichzelf opgelegde taak om Annie te interviewen
en ‘helemaal leeg te laten lopen’
zéér serieus. Met een videocamera
legde hij hun gesprekken vast.
“Daar kan nog eens een boeiende
reportage over het leven van Annie
van worden gemonteerd”, vertelt
hij. “Voorlopig blijft dat materiaal
onder mijn beheer en doe ik er
niets mee.”
Botsing
Wolters verder: “De eerste gesprekken verliepen moeizaam. Mijn
ideeën botsten met die van Annie.
Annie wilde dat wat ze mij vertelde
ongecorrigeerd in het boek. Daar
kon ik ver in meegaan, maar niet

- Deze fraaie foto van Annie de Reuver, gemaakt door Rein Wolters, siert de
omslag van het boek ‘Onverbloemd’. -

helemaal. Spreektaal is immers
geen geschreven woord en dat botst
soms met elkaar.”
Het resultaat is een boek met ruim
tweehonderd pagina’s en zo’n honderdvijftig (bijzondere en vrijwel
niet eerder gepubliceerde) foto’s.
‘Onverbloemd – 90 jaar Annie de

Reuver’ ligt vanaf 19 februari in
de boekhandel. Er is ook een cd in
opgenomen met succesvolle songs
die van Annie zijn uitgebracht en
haar bekendheid hebben gegeven.
Het kost 24,95 euro.
Fred Wallast

c foto burosolo.nl

CCtje Voetballeed

Cox Column

Jan de Bakker had me zondag uitgenooiïgd
Voor een wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit
Nou die slome heb t’r eer mee in gelege
Je wordt koud mens as je daar te kneize zit
Ik heb nooit gewete dat ik zo sportief was
Want nou ja, van voetbal wist ik echt niet veel
Maar zo nou en dan doch ik dat ik het aflee
Want de senuwe die sate in me keel
…
’n Brok kifteling blies telkens op ’n fluitje
en dan rieptie “Hens!”, “Pinantie!” of “Friekik!
En dan moesten ze van voor af aan beginne
Ik seg: “Waarom krijgt die druiloor niet de hik!
As tie nog ’s roet in ’t eten durft te gooie
Dan maak ik ook hens, maar dan gaat het met geweld
Dan zal ik ‘m ’n pinantie op ze oge geve
Dat ze hele middellinie d’r van zwelt!”
…
Ik hoorde niks meer as “Hup Ajax!” of “Hup Feyenoord!”
Op die scheidsrechter wier ik toen toch zo vals
Dat ik gooide ’n banaan vlak op se ponum
En viel huilende m’n bakker om ze hals
Nou, die smeedde gauw ’t ijzer toen het heet was
En die gaf me ’n verbouwereerde zoen
Ik weet echt niet wie de wedstrijd heeft gewonnen
Maar mijn Jantje is voor mij de kampioen!

Drie coupletjes uit het beroemde lied van
Louis Davids, dat ook wel geschreven zal
zijn door Jacques van Tol, maar dat mocht
toen nog niemand weten. Davids kocht
die teksten van hem, voor een behoorlijk
bedrag, maar volgens de mores van die tijd
waren de rechten dan ook van hem. Ik zal
daar nog wel eens meer over schrijven. Ik
kom er op, omdat het afgelopen zondag
weer eens Ajax-Feyenoord was, met het u
bekende bedroevende resultaat. In bovenstaand lied duikt Feyenoord ook opeens op,
terwijl het toch tegen Blauw-Wit was. De
oplossing van dat raadsel hebben de heren
helaas meegenomen in hun graf. Grapjes
over het gooien van bananen konden toen
kennelijk ook nog. De totale onbeschaving
op de tribunes was er nog niet. Naar Mokum
ga ik al jaren niet meer, want, zoals ik in
de Feyenoordkrant heb geschreven: Ik heb
in mijn leven wel genoeg tussen juichende
Amsterdammers gezeten. De laatste keer
was een jaar of vijftien geleden, in het
Olympisch Stadion. Het Feyenoord van toen
nog met John de Wolf en die Hongaar, hoe
heette hij ook al weer, ik heb weer een aanval van Alzheimer Light, ze noemden hem
“De Tovenaar van Tatabanya”, kom nou,
nee, ik kan echt niet op zijn naam komen,
nou ja, u weet wie ik bedoel, dat Feyenoord
verloor natuurlijk, maar heel ongelukkig,
via onder andere een penalty (pinantie) van

Bergkamp. Toen dacht ik, ik sla maar eens
een paar jaartjes over. We zijn daar ook
nog eens met 8-2 de bietenbrug op gegaan.
Maar ook nog wel eens een mooie overwinning, toen met Emerton en Tomasson, en
vorig jaar nog met Kuijt en Kalou. Maar ja,
dat was in de AarEEnAA, en daar krijgen
ze me al helemaal niet naar toe. Over
dat stadion heb ik nog nooit iemand iets
positiefs horen zeggen. Nou ja, ik ga er wel
kijken als het afbrandt.
(De voornaam van die Hongaar was Jozef,
verder kom ik echt niet, is dat dan wat!?)
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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
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.

Woonmall Alexandrium III op
de begane grond
Twee weken lang van 20%
tot meer dan 50% korting
op gehele assortiment

Adres: Watermanweg 41,
Tel. 010-2200154

ALTIJD VOORDELIGER
Geopend iedere dag van 10.00 - 18.00 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

ERKEND AUTODEMONTAGEBEDRIJF

EEN AUTOWRAK?
BEL DAN:

TUJCB

010 421 65 00
WWW.DEPOPULIER.COM
INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

Offical
Ligier
Dealer

CiTO
SUBARU ROTTERDAM

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

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.

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

de POPULIER

M

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

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

0180 619 411
Paul Bestebreurtje Barendrecht

AUTORIJBEWIJS NIET NODIG

Wooncultuur

’n goed kunstgebit?

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

Adverteer in de

De Oud

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 drie 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 31”
De ‘Waar-was-dat-nou foto’
van vier weken geleden, liet
heel wat inzenders dubbel
nadenken. Met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid
wist men, dat dit lijn 22 op de
hoek van de Van Heusdestraat
TOEN
en G.J. Mulderstraat was.
Maar om de tram weer naar Kralingen te laten gaan, moest
je de groente- en fruitwinkel van Kers,
hij de andere kant op: richting Vierambachtsstraat. Of ging de
linksonder is de kapperszaak van
tram soms naar de remise?
Lourens en boven de markiezen zit de
zuivelzaak van Jaap van de Marel. In
Ronald van der Meer (als hier geen
inzender gun je toch een Fanta! AvdS)
die winkel heb ik van 1961 tot 1967
plaatsnaam staat, wordt Rotterdam
Dick Schuurman: “Toch niet zo
met veel plezier gewerkt.”
bedoeld) geeft gelijk maar het goede,
moeilijk dacht ik. Het is de Gerrit Jan
Els Jacobs-Clobus, Berberisweg 130,
complete antwoord: “Het is de Van
Mulderstraat. De tram komt uit de van
3053 PJ Rotterdam schrijft op mooi
Heusdestraat bij de G.J. Mulderstraat.
Heusdestraat. Het is een lijn 22, die
bloemetjespapier: “Volgens mij is
Links achter de luxe-wagen die achter
normaal linskaf de G.J. Mulderstraat
dit lijn 22 die de G.J. Mulderstraat
de Messcherschmidt geparkeerd staat
indraait naar zijn beginhalte. Nu gaat
indraait” (Da’s goed en de attentie
was de pedicure Tettelaar, die mij in
hij rechtsaf naar de Mathenesserlaan
gaat richting Schiebroek).
die jaren nog van een likdoorn onder
om naar de remise aan de Nieuwe
Johannes van der Kooi (Norderstedtmijn voet afhielp. Tettelaar zat eerder
Binnenweg te gaan. Mijn vader was
Duitsland) weet veel van RETtrams
in een souterrain aan de Tweede Midtoentertijd trambestuurder op lijn 22
en –tramlijnen, maar soms slaat-ie de
dellandstraat 18a, mijn opa Bliek had
en ik reed wel eens mee. De trams
plank een beetje mis: “De foto laat
een elektriciteitswinkel op nummer
waren net nieuw. Het moet ongeveer
een inrukkende tram (waarschijnlijk
14b, op nummer 16 zat ‘oom Cee’
1965/67 zijn.” (Je hebt het een beetje
lijn 22) naar remise Delfshaven zien
in zijn kleermakerszit op zijn tafel!
mis; de dienst zat er nog niet op. Volop de hoek Van Heusdestraat/G.J.
In die jaren, 1966, was ik twaalf. De
gens fotograaf H.M. Mertens heeft hij
Mulderstraat. Het spoor waar de tram
foto is genomen in de periode dat de
de foto in 1966 genomen. AvdS).
op rijdt is alleen voor in- en uitruktramrails in de Vierambachtsstraat verC.M. Kole (Hellevoetsluis) meent
kende trams.”
vangen werd en de trams van de lijnen
de Benthuizerstraat hoek ZaagmoH. Corino (Ermelo) schrijft: “Wat een
4, 16 en 22 waren omgeleid. Ze reden
lenstraat te herkennen.Th. Smits
plezier om steeds weer uw krant te
via de Mathenesserlaan. Op de foto
houdt het op de hoek Bergweg/Zaaglezen! Deze raadfoto is mijn inziens
draait lijn 22 de G.J. Mulderstraat in
molenstraat, terwijl Max van Zoest
lijn 4 die vanuit de Heemraadstraat
waar het gebruikelijke beginpunt was.
(Hendrik-Ido-Ambacht) ook de hoek
de Korenaarstraat inrijdt. Klopt dat”?
Daar was ook een horlogemaker waar
Benthuizerstraat/Zaagmolenstraat
(Neen! AvdS). Ook C.J.J. Eijs (Veemijn moeder regelmatig het horloge
meent te zien.
nendaal) zoekt het daar: “Het lijkt mij
van mijn vader ter reparatie bracht.
H.S. Bruggeling heeft het goed met de
lijn 4, die aan het eindpunt een blokje
Het tijdelijke enkelsporige traject van
straat en herkent zelfs de links staande
reed: Heemraadstraat-Korenaarstraat,
lijn 22 tussen G.J. Mulderstraat en
Chevrolet: “Dat was de taxi van Leo
voor hij over de Nieuwe Binnenweg
Mathenesserlaan was toen beveiligd
Uleman.”
weer koers zette naar de Molenlaan.”
met seinlampen, die door een RET-er
Hennie van Dis-Quispel (Spijkenisse)
Wim Paul: “Volgens mij is het de van
in een keetwagen op de hoek van deze
herkent niet alleen de straat, maar herHeusdestraat, waar vroeger de ﬁetsenstraat en laan werden bediend. Rechts
innert zich ook veel: “Rechtsboven zie
zaak van de Berg zat. Er was niet veel
twee Renaults, een Dauphine en een
viertje.”
Leo de Kluiver weet het niet en weet
het wel: “Ik zeg u eerlijk, de oplossing
Deze week kwam mijn vriendin, de echtgenote van mijn beste
heb ik niet, maar ik vind het leuk om
vriend(!), bij mij en stelde me in het bezit van tientallen Rotmijn hersenen in te spannen met uw
terdamse foto’s uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.
raadsels. Ik heb namelijk bij het zie“Zo, dan kan je zonder moeite een Raadfoto plaatsen, zonder
kenvervoer gewerkt in Rotterdam en
dat er een tram te zien is.” Ik behoefde niet lang te zoeken om
zodoende kwamen wij in alle buurten.
een prachtige foto te vinden.
Voor de Isaac Hubertstraat vond ik de
Minstens zeven politiemannen zijn bezig om het drukke(?)
huizen te ver van elkaar afstaan; verautoverkeer in goede banen te leiden. Maar waar was dat nou?
der dacht ik aan Spangen, want daar
rijdt de tram ook door smalle straatjes.
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar
Ik dacht dan weer aan uw woorden,
gedachten gaarne vóór 19 februari 2007 per post zenden aan
dat er nu geen tram meer rijdt, dus dat
Waar was dat nou?
viel ook af. Het zou misschien nog in
Sint Jobsweg 22e
de buurt van de Spanjaardstraat kun3024 EJ Rotterdam
nen zijn, maar dat weet ik niet zeker.
of via email naar
Dan heb ik nog een alternatief en dat
waarwasdatnou@xs4all.nl
is bij de Vierambachtsstraat/Gerrit-Jan
Mulderstraat. Als dat het ook niet is,
Een Rotterdamse attentie wacht op de gelukkige winnaar.
dan heb ik pech gehad, maar ik vond
het toch leuk om mee te doen”. (Zo’n

Nieuwe opgave no. 33

NU
enkelspoor in Rotterdam; succes met
de foto’s, heel erg leuk.”
Met een gedeelte uit het lijvige schrijven van Chris Koerten (Capelle aan
den IJssel) eindig ik deze keer. Chris
geeft precies weer, wat voor stukje
Rotterdam op de foto te zien was:
“Op de foto ziet u op de linkerhoek
de kapsalon van Laurens. Dat was het
sociale ﬁguur in de straat. Hij wist van
iedereen wel wat. De oude Laurens
ving mij bijvoorbeeld op, toen ik in
1951 uit school kwam. De ooievaar
kon ieder ogenblik komen vertelde
hij, dus moest ik maar even bij hem
blijven, anders werd dat beest bang.
Laurens zat, wat wij zo noemden, in
de 1e van Heusdestraat. Het stuk tussen de G.J.Mulderstraat en de Hooidrift werd altijd 2e van Heusdestraat
genoemd. Vraag mij niet waarom, dat
weet ik echt niet.
Vlak voor de hoek, ter hoogte van die
Heinkel, zat Holleman de waterstoker.
Alhoewel hij geen water verkocht.
Wel hout, kolen en petroleum en alle
andere zaken die je bij een kruidenier
mocht verwachten. Ik hielp daar wel
eens met het vullen van de vakken.
Als beloning mocht je dan de kruimels
uit de lege koekblikken opeten. Dat
was best een traktatie. Vooral de
blikken van de Vetten’s boterbiesjes
waren mijn favoriet. Op die beide
hoeken van de 2e van Heusdestraat
zaten Jaap v.d.Marel, de melkboer en

Kers, de groenteboer. Bij Kers liepen
we als kleine jongens altijd appels en
peentjes te pikken als de kisten nog
buiten voor zijn pakhuis stonden. Dat
pakhuis was 25 meter verder in de van
Heusdestraat.
In onze straat stonden toen nog bijna
geen auto’s, zodat wij als kind vrij
over de middenstraat konden beschikken. Spelletjes als bussietrap en dieﬁe
met verlos waren leuke bezigheden
die alleen onderbroken werden als de
tram voorbij kwam. De trams gingen
ook door onze straat als zij naar de
remise gingen. Dan gingen ze in
plaats van links - rechtsaf om via de
G.J.Mulderstraat, de Mathenesserlaan
en het Heemraadsplein naar de remise
Delfshaven te rijden.
‘s Morgens vroeg, als ze weer uit de
remise kwamen en over de wissels
reden in de G.J.Mulderstraat werd
mijn vader wakker. De eerste tram
was zijn wekker. Hij is nooit te laat op
zijn werk verschenen.
De foto is, denk ik, uit de zestiger
jaren. Ook gezien het tramtype, het
aantal auto’s en die klassieke Heinkel
links en die Renault 4 aan de rechterzijde. Ik heb er tot onze verhuizing in
1956, een leuke jeugd gehad.
Mochten er nog mensen uit deze
straat zijn die mijn naam herinneren,
dan zou ik het best leuk vinden weer
eens contact te hebben
c.koerten@hetnet.nl.“
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Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
●
●
●

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

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

met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

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

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

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

Droomvlucht Slaapcomfort;

Zit & Méér Comfort;

dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte

genieten op een relaxfauteuil en Méér.......
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,-*

€ 699,-

*Model Helsinki, uitvoering kruispost

Krimpen:

Zevenhuizen:

&

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

EXCLUSIEF
LUND DEALER

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

Krimpen:
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo

Openingstijden:

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

Tiendweg 45a, Krimpen, Tel. 0180-512253

€ 899,-

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Twee speciaalzaken op één adres!

Actieprijs:

Diverse kleuren mogelijk. Diverse kleuren mogelijk. Luxe lederen, relax
Draai mechanisme,
Massief houten onderstel, fauteuil, elektrische
rug + zit verstelbaar
draai mechanisme, rug + sta-op hulp + rug
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

Tussen ouderen en jongeren ontstaat door de modernisering van de samenleving een steeds grotere
kloof. Daaraan moet nodig wat worden gedaan, vinden wetenschappers van de Radboud Universiteit
in Nijmegen. In Rotterdam kan de gemeente een beleid voeren om deze tweedeling tegen te gaan.
Voor deze discussierubriek schreef Gerben Westerhof de probleemstelling. Reacties kunnen worden
gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Ouderen en jongeren
leven langs elkaar heen
Door Gerben Westerhof

“Jongeren, ik ken ze niet zo goed. Die
zijn ook heel erg bezig in hun eigen
wereldje, zegt Riek, 68 jaar.
“Ik heb het idee dat ouderen in het
verleden blijven steken en de boel idealiseren. Als ze nou eens een beetje mee
gingen met de tijd, dan hadden we ook
meer raakvlakken om over te praten”,
reageert Kim, 19 jaar.
Deze twee citaten komen uit een onderzoek dat is uitgevoerd aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Ze laten
zien dat ouderen en jongeren buiten de
familie om weinig contact met elkaar
hebben en daardoor weinig van elkaar
weten.
Onze maatschappij wordt steeds meer
opgedeeld naar verschillende leeftijdsgroepen. Jongeren zitten verplicht op

school en ouderen mogen verplicht
niet meer werken. Elke groep heeft
zijn eigen omroep (BNN of MAX) of
krant, zoals De Oud Rotterdammer.
Elke groep heeft zijn eigen tijdschriften
(Viva en Flair of MIDI en Plus).
Jongeren maken muziek in het
jeugdorkest en de ouderen gaan naar
de 50+-ﬁtness. Veel verenigingen waar
ouderen lid van zijn vinden geen jongeren, veel café’s waar jongeren naartoe
gaan trekken geen ouderen. De groepen
wonen ook apart in een studentenﬂat of
een woonzorgvoorziening. Er zijn zelfs
bonden die opkomen voor de belangen
van elke leeftijdsgroep, zoals FNV-jong
en ouderenbonden. Er lijkt wel een
nieuwe verzuiling te ontstaan.

Vooroordelen
Is dat nu erg zult u zich afvragen? Elke
groep heeft toch zijn eigen interesses
en kan die het beste met leeftijdgenoten
delen. Wij vinden het wel erg. Voor de
samenhang in de stad is het van belang
dat verschillende groepen niet naast
elkaar maar met elkaar leven. Anders
blijven ze elkaar benaderen vanuit
vooroordelen: ‘jongeren zijn alleen met
zichzelf bezig’ en ‘ouderen leven in het
verleden’. En die vooroordelen kloppen
gewoon niet.
Bovendien zit er een waardering aan
vast: de jeugd heeft de toekomst en de
ouderen, ja wat hebben die eigenlijk?
Dat vinden we ook terug in onze interviews. Ouderen hebben het idee dat
de maatschappij van de jongeren is. Ze
hebben daarbij het gevoel dat ze aan de

zijlijn staan. In een dynamische grote
stad als Rotterdam met een relatief
grote groep jongeren zullen ouderen
des te meer dat gevoel hebben. De gemeente kan hier een rol in spelen door
in het beleid jong en oud niet verder
van elkaar te scheiden en beide groepen
op een evenwichtige manier aan bod te
laten komen.

zullen krijgen. De ervaringen zijn heel
positief. Zowel jong als oud gaat de
andere groep meer waarderen en de
verschillen blijken veel kleiner te zijn
dan verwacht. Het plezier en respect
waarmee mensen van verschillende
leeftijden met elkaar over hun persoonlijke leven praten sterkt ons in het idee
dat hier nog veel te winnen valt!

Gespreksgroepen
Om jong en oud met elkaar in contact
te brengen zouden ook in Rotterdam
gespreksgroepen tussen deze twee
generaties kunnen worden ontwikkeld.
In Nijmegen bestaan ze al; ‘Tijdreizen’
genaamd. We hebben daarbij gekozen
voor een onderwijssetting, omdat
studenten in vakken als zorg en welzijn
later steeds meer met ouderen te maken

Gerben Westerhof
Universitair Hoofddocent Psychogerontologie
Radboud Universiteit Nijmegen

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
-----------------------------------------Moeder wil haar spaargeld
geven aan haar enige zoon
Mijn 80-jarige schoonmoeder heeft
bij de bank een spaarrekening staan
van circa € 15.000. Ze ontvangt
AOW en een pensioen waarmee zij
goed kan leven. Ze wil dat mijn man,
die haar enig kind is, dat geld op zijn
naam neemt.Hij is al haar gemachtigde bij de bank. Zijn moeder heeft
geen andere kinderen en haar laatste
echtgenoot is overleden. Wij hebben
zelf ook een spaarrekening.
Hoe kan mijn man de overheveling
van het geld zo voordelig mogelijk
doen zonder moeilijkheden te krijgen
met de Belastingdienst?
We weten dat oudere mensen die zijn
opgegroeid voor en tijdens de oorlog
zich min of meer verplicht voelen om
goed voor hun kinderen te zorgen.
Daarom hoor je ze vaak tegen hun
kinderen - zeker die hen helpen of
verzorgen - zeggen dat ‘als ik er niet
meer ben, het geld voor jullie is’. Dat
is natuurlijke een prachtige opvatting
als het om kinderen gaat die het beste
met hun ouders voor hebben.
In het geval van uw schoonmoeder is
het echter nog niet per se noodzakelijk om haar relatief lage vermogen
van circa 15.000 euro al over te
hevelen naar haar kind (uw man).
Laat haar voorlopig deze buffer
houden voor onverwachte kosten
(bijvoorbeeld verhuizing naar een
zorgcentrum) en misschien ook wel

voor haar uitvaart.
Als zij is overleden dan is op basis
van 2007 in beginsel toch al 10.000
euro vrijgesteld van successierechten.
Mocht de erfenis van zijn moeder
voor uw man daarboven nog eens
5000 euro bedragen (ervan uitgaande
dat de uitvaartkosten op andere wijze
worden gedekt), dan zou hij daarover
250 euro successierechten moeten
betalen. Indien dat het probleem
is, dan zou zijn moeder met een
jaarlijkse schenking (vrijstelling in
2007 bedraagt voor een kind 4412
euro per kalenderjaar) al snel onder
die vrijstellingsgrens voor successierechten kunnen komen.
Overheveling naar kinderen met
gebruikmaking van de maximale
vrijstellingen bij schenkingen is
ﬁscaal pas aantrekkelijk als mensen
grotere vermogens hebben. Maar ook
dan zullen de ouders zich de vraag
moeten stellen ‘willen we het wel?’,
‘moeten we dat voor alle kinderen
evenveel doen?’ en ‘is het wel
verstandig?’
------------------------------------------Familierecht
------------------------------------------Schulden van ex-vrouw
Mijn zoon is gescheiden en heeft zijn
zoon van vijf jaar bij zich genomen.
Zijn ex-vrouw lijdt aan borderline
en heeft daardoor veel schulden
gemaakt. Nu draait mijn zoon op
voor die schulden. Zijn vrouw niet
doordat ze niet werkte. Nu werkt zij
wel en ze woont ook samen. Bij m’n
zoon wordt geld ingehouden door

de Gemeentelijke Kredietbank om
de schulden af te lossen. Hij staat
onder bewindvoering. Hij wordt dus
gestraft voor wat zijn vrouw heeft
gedaan. Zijn ex-vrouw betaalt niks en
leeft heerlijk met haar vriend. Heeft
mijn zoon geen recht op kinderalimentatie van zijn ex-vrouw? Moet zij
niet meebetalen aan de schulden die
zij heeft gemaakt?
Voor de schulden die de ex-vrouw
van uw zoon heeft gemaakt is uw
zoon eveneens aansprakelijk als die
tijdens het huwelijk in gemeenschap
van goederen zijn opgebouwd (hij
is mede schuldig aan de schulden!).
De schulden die na de echtscheiding
door haar zijn gemaakt kunnen
uiteraard niet bij uw zoon gevorderd
worden. Als zijn ex-vrouw een uitkering heeft (of nu weer inkomen, zoals
u schrijft) moet daarvan minimaal 15
procent worden ingehouden om haar
schulden ook mede af te betalen.
Zijn ex-vrouw heeft voorts ook een
plicht tot kinderalimentatie. Dat
hangt echter er vanaf in hoeverre
dat door de rechter bepaald is in het
scheidingsconvenant. Als zij een lage
uitkering heeft dan zou het inderdaad
kunnen dat bij haar wel de kinderalimentatie wordt ingehouden maar er
geen ruimte meer is om mede haar
schulden af te lossen.

De betekenis van levensverhalen. Uitgave Bohn Staﬂeu & van
Loghum, 2006, 464 pagina’s. ISBN:
9789031348749. Prijs: € 39,50.

Hans
Roodenburg

-----------------------------------------Consumentenzaken
------------------------------------------Opzegtermijn verzekering
tegen schade soepeler

-----------------------------------------AOW en pensioen
-----------------------------------------AOW’er laat jonge huisvrouw na

Ik heb al vele jaren een inboedelverzekering lopen bij een nogal dure
maatschappij. Elk jaar wordt deze
verzekering automatisch verlengd.
Volgens de voorwaarden moet ik me
aan een opzegtermijn houden van
een jaar terwijl de verzekeringsmaatschappij in veel gevallen zelf direct
de dekking mag beëindigen. Ik heb
echter nu een andere maatschappij
op het oog die naar mijn berekening
stukken goedkoper is. Moet ik nu een
jaar wachten voordat ik hiermee in
zee kan gaan?

Ik ben al aardig op leeftijd en mijn
inkomen bestaat uit alleen AOW.
Voor mijn aanzienlijk jongere vrouw
(zij is nog geen 65 jaar), die altijd
het eerzame beroep heeft gehad van
huisvrouw, krijg ik een toeslag die
gelijk is aan mijn AOW. Wat gebeurt
er als ik kom te overlijden? Houdt
zij de toeslag of krijgt ze een andere
uitkering?

De opzegging voor de meeste schadeverzekeringen is in het nieuwe verzekeringsrecht (per 1 januari 2006) veranderd ten gunste van de consument.
Ook als in uw polisvoorwaarden staat
dat u moet opzeggen een bepaalde
tijd voor het einde van de contractperiode, dan hoeft u zich daaraan niet
meer te houden. Er waren inderdaad
verzekeringsmaatschappijen waaraan
men soms nog een jaar vast zat als de
opzegging net voor of na de jaarlijkse
premievervaldag plaatsvond. Bij de
meeste maatschappijen heeft u nu
een opzegtermijn van twee maanden
voor de premievervaldatum en bij
sommigen kunt u zelfs tussentijds de
verzekering beëindigen. Vraag dat bij
uw verzekeringsadviseur of maatschappij eerst na voordat u met een
ander in zee gaat.

Na uw overlijden zijn er ook gevolgen voor de toeslag op de AOW
die u voor haar krijgt indien zij nog
jonger is dan 65 jaar. Zij komt na
uw overlijden in aanmerking voor
de nabestaandenuitkering Anw als
zij voor 1 januari 1950 is geboren.
De hoogte daarvan is 70 procent van
het minimumloon als zij geen andere inkomsten heeft. Is zij na 1950
geboren, zij heeft geen inwonende
minderjarige kinderen en zij is niet
voor meer dan 45 procent arbeidsongeschikt, dan heeft zij geen recht
meer op de Anw. In dat geval zou
ze – als ze geen andere inkomsten
heeft - moeten terugvallen op een
bijstandsuitkering. Voor de jongere
huisvrouwen, die geen ander inkomen hebben, ontstaan in dit soort gevallen vaak grote problemen als men
niet een adequate levensverzekering
op het leven van de echtgenoot of
partner heeft afgesloten.
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Vakantie in het

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

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.

Knippen voor maar €

VERHUIZEN?

Schoorsteentechniek
Rotterdam

“De Griffioen”

Wij begeleiden en regelen
alle zaken rondom uw verhuizing

Gespecialiseerd in:
Reiniging, reparatie en renovatie van
schoorstenen en ventilatiekanalen.
Rooktest, camera-inspectie,
voeringen trekken, kappen plaatsen

Ve r h u i z e n

Tel. 010-4046459

Onze prijslijst voor thuisbehandelingen:

Bij Euro Hair Kapsalon bent u het goedkoopste uit,
met dezelfde kwaliteiten, hygiëne en behandelingen.

Watergolven norm. € 15,00 nu
Föhnen norm. € 15,00 nu
Permanenten nu

Dus waarom nu nog twijfelen?
Euro Hair Kapsalon is gespecialiseerd in het kappersvak. Alle haartypes zijn welkom.

€ 10,00
€ 10,00
€ 40,00

Als u in Rotterdam woont hoeft u zich geen zorgen te maken
over de benzinekosten. Want in Rotterdam berekenen wij geen
reiskosten!! Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons
opnemen!

Wij weten wat uw haar nodig heeft en wij adviseren u
graag.

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

De Sportfondsenbaden
in Rotterdam bestaan
samen 200 jaar en dat vieren we!
Kom nu naar één van de Sportfondsenbaden in Rotterdam
en betaal voor uw zwemkaartje

slechts 200 eurocent!
De actie is alleen geldig op vertoon en inlevering van deze
advertentie en duurt tot en met zondag 11 maart 2007.
De actie geldt voor een los kaartje banenzwemmen of
recreatief zwemmen.
Kijk voor actuele zwemtijden en informatie op
www.sszr.nl of bel met de accommodatie van uw keuze.
Oostelijk Zwembad – Gerdesiaweg 480 – tel: 010-4136444
Sportfondsenbad Rotterdam Noord – Van Maanenstraat 8 – tel: 010-4662580
Recreatiecentrum Oostervant – Oostervantstraat 21 – tel: 010-4772100
Recreatiecentrum Zevenkampse Ring - Zevenkampse Ring 301 – tel: 010-4552800

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

Parkstraat 96 2652 DL Berkel en Rodenrijs
06 21 674014
email: info@geregeldverhuizen.nl www.geregeldverhuizen.nl

9,95

Bel. 010 - 481 45 09 / 06 24 73 03 20 voor een afspraak

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

Geregeld
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MEESTER

Belastinghulp voor iedereen!

OO

Aangifte inkomstenbelasting 2006

AD

GMED I S CH

VIE

Bel snel met de Fiscoop afsprakenlijn:

Vanaf heden inschrijven
nieuwe patiënten.

S C ENT

R

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

UM

Gratis CBR Keuring

088 0700700
en maak een afspraak.
Zoals elk jaar wordt u dan snel, deskundig
en op tijd geholpen.
Let op: Fiscoop heeft zelf alles in huis.
U hoeft geen aangiftebiljet aan te vragen bij
de Belastingdienst.

Zuidpein Hoog 457
Winkel nr. 13

Algemene afspraaklijn:

010 – 481 41 11

tel. 088 0700700

Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

info@ﬁscoop.nl

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

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

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

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P
Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak
Rodenrijselaan 54 - 3037 XG - Rotterdam
Tel: (010) - 467 53 23
www.schoenmakerijagterberg.nl
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Wolter de Waard
huisarts

De pil steekt van wal

Zeeuwsche coortsen
Malaria is een ziekte die wordt veroorzaakt door
een parasiet die wordt overgebracht door de steek
van een mug: de malariamug. Komt malaria tegenwoordig alleen voor in (sub)tropische gebieden,
vroeger was dat anders.

- De Kruiskade kort na het Duitse bombardement in mei 1940. De mensen rechts genieten van de zon voor Hotel
Centraal. Daarnaast het gespaarde Luxor Theater, dat door de Duitsers was gevorderd. Foto collectie Rein Wolters -

Bescheiden feest bij
90ste verjaardag
Oude Luxor Theater
Tenzij een wonder geschiedt, haalt het Oude Luxor Theater aan de
Kruiskade de honderdste verjaardag niet. Wél de negen kruisjes op
22 december van dit jaar. Omdat het vrijwel zeker de laatste kroonjaarverjaardag is, vindt die dag in het theater een ‘bescheiden feestje’ plaats. Op welke wijze dit gaat gebeuren, is nog niet vastgesteld.
Bedrijfsleider Janine van Sluis is enthousiast over het bereiken van de mijlpaal.
Tegelijk zegt ze met nadruk dat ze geen
sentimenten wil oproepen voor opnieuw
een actie voor behoud van het oude theater.
Het staat immers vast dat het afgebroken
wordt.
Op die plek komt in een nieuwe torenbebouwing van 186 meter ook een nieuw
middelgroot theater ‘voor grote en mooie
producties’, zoals communicatiemedewerkster Pauline Ouwerkerk het omschrijft.
Tal van bekende artiesten, onder wie Annie
de Reuver, Toon Hermans, André van Duin
en Snip & Snap hebben op de planken van
dit op één na oudste theater van Rotterdam
furore gemaakt. Aan de Schiedamseweg
waren de deuren al enkele maanden eerder
open. Annie de Reuver is tien maanden
ouder dan Luxor en zij viert haar 90ste
verjaardag op maandag 19 februari in de
foyer van Luxor. Tegelijkertijd verschijnt

‘Onverbloemd’, het door Rein Wolters geschreven en samengestelde boek over deze
Nederlands oudste en nog actieve zangeres.
Luxor werd geopend in het derde jaar van
de Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918)
waarbij Nederland als neutraal land buiten
schot bleef. Het theater werd in opdracht
van Carel van Zwanenburg gebouwd door
architect P. Vermaas. Van Zwanenburg nam
in 1926 ook het initiatief voor het bouwen
van het vermaarde theater Colosseum aan
de Beijerlandselaan op Zuid.
Luxor overleefde ook de Tweede Wereldoorlog (1940 - 1945), zij het wel een tikje
geschonden bij het bombardement op de
binnenstad. Op de Kop van Zuid opende
in april 2001 bij de Rijnhaven het Nieuwe
Luxor Theater de deuren. Daarmee leek
het lot van het oude bezegeld. Acties voor
behoud van het intieme theater resulteerden
in een besluit van de gemeenteraad dat het
minimaal tot 2008 open blijft.

- Nogmaals de Hotel Centraal en het Oude Luxor Theater, maar dan anno 2007 en ze zien er best nog goed uit.
Foto Ellie Schop -

Vooral in Noord-Holland,
Zeeland en de Zuiderzeepolders
kwam vroeger malaria voor. De
malaria was inheems en mensen
die in een malariagebied woonden, kregen vaak een natuurlijke
immuniteit tegen de parasiet.
Dat gold niet voor vreemdelingen, zoals bijvoorbeeld een
Engels leger dat begin 19e eeuw
Walcheren bezette. Dank zij de
malaria vielen er veel doden
onder de Engelse soldaten. Ook
de Fransen, die een decennium
eerder in Zeeland waren,
hadden hiermee te kampen.
Dagelijks werden er tientallen
soldaten naar het hospitaal in
Middelburg gebracht.
De malariamug gedijt vooral in
schoon brak water en daarvan
was er genoeg in voornoemde
provincies. Na drooglegging

van een polder kon het nog
jaren duren voordat de eerste
malariaparasiet zich manifesteerde. Dit komt, doordat de malariamug niet ver van huis gaat.
Door de wind kwam hij op den
duur toch in de nieuwe polders
aan. Ook kon het gebeuren
dat iemand uit Noord-Holland
de malariaparasiet met zich
meenam en dan werd gestoken
door een mug, die vervolgens
door de mens werd besmet. Ook
het vee was een gastheer van
de malariaparasiet en omdat de
boeren vroeger onder een dak
met het vee sliepen, was er een
hoge graad van besmetting. De
symptomen van een malariaaanval zijn hoofdpijn, moeheid,
koorts en koude rillingen, maar
ook spierpijn en diarree komen
voor.

In de vorige eeuw werden
schoolartsen ingeschakeld
bij de malariabestrijding. Ze
onderzochten kinderen op een
vergrote milt, wat op een besmetting met de malariaparasiet
kan wijzen. Ook hun familieleden hadden grote kans om
drager van malariaparasieten
te zijn. Ze werden behandeld
met kinine en de huizen werden
gedesinfecteerd. Na de Tweede
Wereldoorlog werd hiervoor het
niet afbreekbare DDT gebruikt.
Tot 1961 is men door gegaan
met selectieve bespuiting van
woningen.
Samen met het terugdringen van
brak water ten faveure van zoet
water, de inkrimping van de
veestapel en de verontreiniging
van het oppervlaktewater heeft
dit er toe geleid dat Nederland in 1970 malariavrij werd
verklaard. Het laatste geval van
inheemse malaria kwam voor
in 1969 bij een kind in Zeeland.
Sindsdien komt malaria hier alleen nog voor als importziekte.

Verhuizen
vanuit de luie stoel
Rijnmonders die gaan
verhuizen kunnen de
complete rompslomp
voortaan overlaten aan
‘Geregeld Verhuizen’, een
nieuw bedrijf in Berkel en
Rodenrijs. De onderneming helpt met inpakken,
leegruimen, schilderen,
interieurkeuzes, uitpakken
en ál wat nog meer bij een
verhuizing komt kijken. Er
is zelfs emotionele begeleiding. ”Voor mensen die het
er moeilijk mee hebben.”
Met name ouderen hebben
volgens Anneke Fuykschot behoefte aan haar nieuwe bedrijf,
‘Geregeld Verhuizen’. “Denk
bijvoorbeeld aan mensen die
naar een verzorgingshuis gaan.”
Zij zien vaak erg op tegen de
verhuizing. Weten niet waar ze
moeten beginnen. ”Hun kinderen
hebben dikwijls geen tijd om te
helpen. En een normaal verhuisbedrijf doet alleen de verhuizing
en helpt hooguit met inpakken.
Terwijl je bij een verhuizing
aan zoveel dingen moet denken.
Daar kan ik bij helpen. Tot aan
de administratie toe. Ik geef
bijvoorbeeld zelfs de adreswijziging door aan energiebedrijf

Eneco.” ‘Verhuizen vanuit de
luie stoel’, noemt Fuykschot dat.
Geregeld Verhuizen doet al
die dingen niet zélf. Voor het
schilderwerk schakelt Geregeld
Verhuizen een goed schilderbedrijf in, zoals ook voor het leegruimen van een woning de juiste
mannetjes worden ingezet. “Bij
het verhuisbedrijf krijg ik korting, omdat ik hen aan klanten
help”, verklaart ze. “Ik werk met
mensen die respect tonen voor
de spullen die ze verhuizen.”
Iedereen kan bij Geregeld Verhuizen aankloppen. Laatst wilde
iemand gewoon alleen de kelder
en zolder eens goed leegruimen.
Dat kan ook.

De meeste afﬁniteit heeft de
onderneemster met senioren.
“Ik probeer hen overal in te
steunen. Sommigen willen
bijvoorbeeld helemaal niet
verhuizen, maar móeten naar een
verzorgingshuis. Die mensen
moeten soms afstand doen van
veel spullen. Dan ben ik er voor
ze, ook tijdens de verhuizing. Je
maakt trieste dingen mee hoor.
Kinderen die niet meer komen.
Vereenzaming. Dat zal, in de
toekomst, alleen maar erger
worden.”
Voor meer info: 06-21674014
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Henk van der Veer vereeuwigt havennostalgie
kleurrijk op het linnen
Schepen, havens en water zijn zaken waarbij Henk van der Veer zich in zijn element
voelt. Daar praat hij graag over, vooral bij een glas bier. Met plezier deelt hij ook zijn
veelzijdige kennis op de website www.rotterdam010.nl. Maar nog liever penseelt hij taferelen kleurrijk op het linnen.
Bij het schilderen gebruikt Henk van
der Veer geen palet en evenmin een
schildersezel. Verf mengt hij op een
plastic wegwerpbordje en het met linnen bespannen raamwerk staat op een
kastje tegen de muur. Zijn atelier is
een bovenkamertje van een rijtjeswoning waar hij met zijn (Anne)Miek
woont. “Ik ben maar een simpele gozer
en ik werk op mijn eigen maniertje”,
schildert de 71-jarige Poortugaler
zichzelf.
Het is 25 jaar terug dat de in Rotterdam-Charlois geboren en getogen
Henk van der Veer voor het eerst het
penseel ter hand nam. “Mijn vader
was net overleden, zeventig is hij
geworden en van zijn dood heb ik
veel geweten. Pa was een ﬁjn mens en
een volbloed zeeman. Als blijvende
herinnering aan hem heb ik zijn schip,
ms. Boschfontein van de Verenigde
Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij (VNS), op zachtboard getekend en
daarna ingeschilderd met plakkaatverf.
Het resultaat zag er alleraardigst uit.”

MOOI,

Compositie
Henk van der Veer kreeg smaak van
het schilderen en won technisch
advies in bij zijn gabber Wout van der
Stelt. “Van hem heb ik veel geleerd,
vooral van het schilderen in een juiste
verhouding. Het moet tot in detail
weergegeven worden, anders krijg je
een ﬂutschilderij.”
Om aan de zichzelf gestelde criteria te
voldoen, schafte Van der Veer zich allerlei documentatie aan, vooral boeken
met foto’s en bijzonderheden van
schepen. Ondertussen heeft Henk zo’n
driehonderd schilderijen vervaardigd
en heus niet alleen van schepen en
havengezichten. “Ook andere mooie
werken, zoals van het Witte Huis en
landschappen. Maar schepen als de
Nieuw Amsterdam, Rotterdam en
stoomsleepboten hebben mijn voorkeur”, vertelt hij.
Henk van der Veer geldt als een havenen schepenkenner. “De compositie van
schepen in een schilderij moet kloppen, anders trap je een zeeman op zijn

hart”, verklaart hij zijn precisie. Zijn
bijnaam van ‘lijnspecialist’ vindt Henk
maar matig. Dat stempel kreeg hij opgedrukt vanwege de vele lijnschepen
die hij op het witte doek vereeuwigde.
Enkele van zijn schilderijen hangen
bij bedrijven als Verolme, Nievelt
Goudriaan & Co., Van Rietschoten en
Houwens en ook bij havenjournalist
Bram Oosterwijk. “Die man stimuleerde mij enorm om door te gaan met
schilderen. Over mijn werk heeft hij
vaak geschreven.” Werk van Henk van
der Veer stond centraal op talrijke exposities. Recentelijk nog in inrichting
De Kijvelanden in Poortugaal.
Zwerven
De interesse voor de haven en schepen
ontstond in zijn jeugdjaren. Geboren
in de Westduelstraat in Charlois en
door zijn verhuiszieke moeder leerde
Henk van der Veer ‘zijn’ Zuid goed
kennen. Hij zwierf over kaden en langs
schepen en zoog alles in zich op wat
hij zag. Liever zwierf hij langs het

Dr. D is in town!

NIEUW

- Henk van der Veer aan het werk in zijn bovenkameratelier in Poortugaal. Vrijwel dagelijks is hij
er bezig met een nieuw kunstwerk. De rechter hoek wacht nog op inkleuren. Foto Ellie Schop -

water dan dat hij zat te ‘blokken’ in de
banken van de Ambachtsschool aan de
Hillevliet. Ondanks het ongeoorloofde
verzuim, verliet hij de school met het
diploma elektromonteur op zak.
Na zijn verplichte 24 maanden militaire dienst als korporaal/telegraﬁst
brak een lange periode aan van twaalf
ambachten en dertien ongelukken.
In 1960 trad hij in het huwelijk en
met vrouw en dochter woonde hij
aan de Doklaan op een piepkleine
zolderkamer. “Daar was geen water
en geen afvoer. De inhoud van de
pispot kiepten we in de dakgoot in
afwachting van een ﬁkse regenbui die
het wegspoelde”, herinnert hij zich.
Ondertussen was de selfmade man

actief als accordeonist en organist bij
kwartet The New Dino’s in het Rotterdamse cafécircuit, met als uitvalsbasis
café Royal van de familie Schoonewil
aan de Wolphaertsbocht.
In zijn vrije tijd was Henk gaan
schilderen en hij doet dat nog steeds.
Musiceren niet meer, want dat laat
zijn gezondheid niet meer toe. “Mijn
leven lang heb ik gerookt als een
schoorsteen en dat wreekt zich nu.
Weliswaar steek ik al een jaar of vier
geen shagjes meer op, maar dat legt
nu geen gewicht meer in de schaal.
Natuurlijk blijf ik schilderen, want dat
is mijn lust en leven.”
Rein Wolters

epilennium

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

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

Da’s mooi!
Binnenkort ook in Maassluis

UWZ

Rotterdam

Uitvaartverzorging

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

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

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden 010 24 29 812

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

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

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

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl
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Media discrimineren ouderen

Vooroordelen over
oudere vrouwen achterhaald
De maatschappij moet haar houding ten opzichte van
oudere vrouwen en hun uiterlijk herzien. Dat blijkt uit een
wereldwijd onderzoek onder 2.000 vrouwen boven de 50
jaar. Uit het onderzoek blijkt dat er veel vooroordelen over
oudere vrouwen bestaan, zoals geen plezier hebben in seks
of rimpelloos door het leven willen.
De studie spreekt deze vooroordelen
tegen en laat zien dat 57% van de
vrouwen zich in de media gediscrimineerd voelt. De grote meerderheid
(91%) van de vrouwen vindt dat
de maatschappij haar mening over
ouder worden moet herzien. Om af
te rekenen met de heersende ‘antiage’-mentaliteit start het daarom een
‘pro-age’-campagne.
Vandaag de dag worden mensen
steeds ouder. Desondanks wordt de
samenleving voortdurend geconfronteerd met het stereotiepe beeld dat
alleen jonge vrouwen mooi en gelukkig zijn. 87% van de ondervraagde

vrouwen herkent zich niet in dit
beeld. De ‘pro-age’-campagne moet
een halt toeroepen aan het algemeen
heersende beeld dat ouder worden
niet mag en oudere vrouwen geen
bestaansrecht hebben.
Maatschappij schat ouderen verkeerd in
De grootste misvatting van de maatschappij ten aanzien van vrouwen
van 50 jaar en ouder is dat ze niet
productief zouden zijn. De huidige
generatie is niet alleen veel actiever
in het arbeidsproces, ook hun ﬁnanciele onafhankelijkheid onderscheidt de
vrouwen van deze generatie van die

van hun moeder. Daarnaast heeft deze
generatie veel meer aandacht voor
het uiterlijk en leidt zij een sociaal
leven. Tevens geeft een op de drie
vrouwen van 50 jaar en ouder aan dat
de seks beter is geworden in de loop
der jaren.
In de media bestaan
oudere vrouwen niet
Ondanks dit zelfbewustzijn en haar
jonge geest voelt de oudere vrouw
zich in de media gediscrimineerd. Zo
zegt 57% van de vrouwen dat als de
media een afspiegeling van de bevolking zouden zijn, er geen vrouwen
van boven de 50 jaar zouden bestaan.
69% van de vrouwen meent dat ouder
worden liever wordt verstopt in plaats
van gevierd. En dat de maatschappij
haar vertelt dat ouder worden iets is
dat bestreden moet worden. Terwijl
zij zelf liever haar leeftijd viert.
Schoonheid kent geen
leeftijd
De onderzoekers adviseren meer
oudere vrouwen in te zetten in de
media en opener te zijn over leeftijd,
om zo een realistischer beeld van de
oudere vrouw te geven. De ‘proage’-campagne moet een verandering
teweeg brengen in de houding van de
maatschappij ten aanzien van ouder
worden - van een ‘anti’ en negatieve benadering van ouder worden
naar een positieve en afﬁrmatieve
benadering. Omdat schoonheid niet
aan leeftijd is gebonden en leeftijd
onderdeel is van wat vrouwen mooi
maakt en geen imperfectie die gecorrigeerd dient te worden.

Prachtig boek over
40 HAL-schepen
De uit 1873 daterende Holland-Amerika Lijn, haar schepen
en de (niet meer gebruikte) geel/oranje schoorsteenkleur
met de groen-wit-groene band: ze blijven razend populair,
vooral onder Rotterdammers. Er gaat nog altijd veel nostalgie van uit. Opnieuw is er een boek verschenen, dat gevuld is met veertig schepen van de rederij; door de gehele
geschiedenis heen. Het boek heet simpelweg ‘Holland-Amerika Lijn – Schepen van ‘De Lijn in beeld’.
De bekende maritieme tekenaar
Ronald van Rikxoort maakte van de
veertig schepen prachtige (paginagrote) aquarellen; auteur Nico Guns
schreef er een boeiende en deskundige
tekst bij.
Veertig van de ruim 150 schepen die
de HAL in haar bijna 135-jarige historie in haar vloot heeft gehad, komen
dus aan bod in het boek. Het begint
met het zeil/stoomschip Schiedam (uit
1874) en de rij wordt gesloten met de
Oosterdam (uit 2003). De Schiedam
nam vracht mee en kon tussen Rotterdam en New York ook nog eens 722
passagiers vervoeren. De Oosterdam
is één van de dertien cruiseschepen
die de huidige (Amerikaanse) rederij
Holland America Line heeft varen; dit
schip kan in zijn luxueuze accommodatie 1848 passagiers bergen. Tussen
dit tweetal zitten beroemde schepen
als de Rotterdam uit 1908, de Dalerdyk uit 1930, de Nieuw Amsterdam

uit 1938, de Ryndam uit 1951 en
vanzelfsprekend ook de Rotterdam
uit 1959: het schip dat nu bijna een
halve eeuw oud is en op dit moment in
de Duitse havenstad Wilhelmshaven
wordt gerenoveerd om vanaf eind dit
jaar als museum/hotelschip voorgoed
aan het Derde Katendrechtse Hoofd
(de ingang van de Maashaven) te
worden afgemeerd.
Ronald van Rikxoort heeft de in
uiterlijk zo verschillende schepen
van de HAL op een kleurrijke manier
afgebeeld: op zee, in een haven
of waar dan ook. Samen met de
beschrijvingen van Nico Guns zijn er
op deze manier schitterende scheepsbiograﬁeën ontstaan. Apart zijn van
alle schepen de technische gegevens
vermeld; van elk schip is ook nog (op
klein formaat) een foto opgenomen.
Het door Walburg Pers uitgegeven
(gebonden) boek telt 96 pagina’s. De
prijs is 29,95 euro.

Beatgroepen
uit Rotterdam
Den Haag was in de jaren zestig weliswaar beatstad nummer een, maar in die woelige tijd kwamen
ook in Rotterdam beatgroepen als paddenstoelen
uit de grond.
Tientallen groepen zagen in korte tijd het licht. Ze
traden op in discotheken, buurthuizen en wat dies
meer zij. De tieners van toen weten zich ongetwijfeld nog wel een paar namen van beatgroepen uit
de Maasstad te herinneren.
In een serie artikelen wil ik proberen de muziek en
de sfeer van weleer te doen herleven. Steeds wordt
er een speciﬁek Rotterdamse beatgroep belicht.
Lezers van De Oud-Rotterdammer kunnen een
belangrijke bijdrage leveren door hun herinneringen
kenbaar te maken.
De eerste groepen die in de schijnwerpers worden
gezet zijn The Road Runner Sect en The Fab.
Wanneer werden deze beatbands opgericht? Wie
hebben er zoal gespeeld in deze groepen? Was u
er fan van? Kortom, heeft u herinneringen, foto’s?
Laat het weten. Informatie kunt u sturen naar:
Ed van Helten,
Postbus 28059 3003KB in Rotterdam.
Mailen kan ook: ed.vanhelten@hotmail.com.
Vergeet niet behalve uw naam ook het telefoonnummer te vemelden.

Putselaan

Aveling

Humanitas aan Zee

Marthalaan

De Wetering

De Oosterwiek

Jan Meertensflat
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Schiebroekse Parkflat

Voor een kortdurend verblijf moet u in het
bezit zijn van een indicatie van het CIZ.
Deze kunt u via uw huisarts of thuiszorginstelling aanvragen. Kortdurend verblijf
valt onder de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). U dient wel rekening
houden met een eigen bijdrage.

Bij Humanitas staat welzijn
centraal. In het zorghotel
bieden we, naast een op de
klant toegesneden zorgpakket, vooral een gezellige ambiance en een eigen appartement, waardoor een optimale
privacy is gewaarborgd. Desgewenst kunt
u een deel van de dag doorbrengen, samen met medebewoners, bijvoorbeeld in
het restaurant. U heeft zeggenschap over
uw eigen appartement en kunt dus bezoek
ontvangen wanneer u maar wilt en natuurlijk kan uw huisdier bij u wonen.

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.

In de vorige Oud-Rotterdammer kondigden wij u nadere informatie aan over de
‘Zorghotels’ van Humanitas.
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. Wij noemen dat een zorghotel. 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.

De Evenaar

Oosterflank: Tijdelijke opname in De Evenaar in Oosterflank. Er zijn veel redenen
denkbaar waardoor u tijdelijk thuis niet
goed voor uzelf kunt zorgen. In zo’n situatie is een tijdelijke verblijf in De Evenaar
mogelijk een oplossing. Zoals al uit de
naam blijkt, bestaat de mogelijkheid om
voor een kortere periode te logeren in verzorgingshuis De Evenaar.

Het Bourgondische Hof

Tijdens het logeren beschikt u over een
appartement, geheel gemeubileerd en
met voorzieningen die uw verblijf aangenaam maken. Elke kamer is uitgerust
met telefoon en halsalarm, waarmee u
kunt waarschuwen wanneer u hulp nodig heeft.Indien u dat wenst kunt u ook
gebruik maken van TV op de kamer. U
ontvangt dezelfde hulp alsof u permanent in het verzorgingshuis woont. Natuurlijk kunt u gebruik maken van alle activiteiten en faciliteiten van
De Evenaar, zoals kapper,
recreatieve activiteiten en
het restaurant. Wij zorgen
voor uw brood- en warme
maaltijden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op
met onze zorgconsulent:
010 - 251 14 00.

Email: info@humanitas-rt.nl
Web: www.humanitas.nu

Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64

Postbus 37137
3005 LC Rotterdam

Müllerpier: Humanitas
nam in september 2004
een moderne voorziening
voor tijdelijke opname in
gebruik in het schitterend
gelegen levensloopbestendige ‘bonte’ gebouw
Witte de With, pal aan de
Maas, vlakbij de Euromast. Dit deel van
het Lloydkwartier (Müllerpier) ademt de
sfeer van zijn maritiem en havenverleden. De zorghotelkamers zijn voorzien
van een royale badkamer en een fraai
gemeubileerde inrichting. De tijdelijke
opname is bedoeld als een periode om
te herstellen om daarna weer zelfstandig
thuis te kunnen wonen. Er zijn ook kamers beschikbaar voor meer complexe
hulp en ernstige hulpbehoevendheid,
bijvoorbeeld ter overbrugging van opname in een verpleeghuis of zorg in de
laatste levensfase. U heeft de mogelijkheid om telefoon, televisie, koelkastje of

van harte welkom. U kunt de hele dag door
bezoek ontvangen. Uw huisdier is natuurlijk welkom! Met vragen kunt u terecht bij
Jolanda de Werk of Helene van Wijck, 010
– 295 11 55.

Hoogvliet: Het Zorghotel van Humanitas-Hoogvliet bestaat uit vijf ruime appartementen en bevindt zich op de begane
grond van de woontorens van de Marthalaan. De appartementen zijn voorzien
van een pantry waar u zelf koffie of thee
kunt zetten, een koelkast, een tv en een
telefoon. U kunt desgewenst zelf enkele
meubels meenemen. Veel van onze cliënten komen vanuit het Ruwaard van Putten
Ziekenhuis naar het Zorghotel. Omdat wij
nauw samenwerken met dit ziekenhuis
wordt u daarbij geholpen door de transferverpleegkundigen. Afhankelijk van de
wensen die u hebt en de zorg die nodig
is maken we afspraken over de te leveren
zorg en diensten. Wij kunnen alle zorg bieden die nodig is. Naast het Zorghotel bevindt zich het grand café ‘de Drie Torens’.
Hier kunt u terecht voor een maaltijd, een
kop koffie of een drankje. Ook uw bezoek is

Waar kunt u terecht?
Humanitas heeft op diverse locaties in Rotterdam appartementen beschikbaar.

Zorghotels Humanitas in Rotterdam:
Tijdelijke hulp comfortabel en gemakkelijk
Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam

Kijk, dàt is nou Humanitas!
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Müllerpier

Niet naar een traditioneel bejaarden- of verpleeghuis?
Wij hebben het alternatief!

Gerard Goosenflat
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IJsselburgh

De Prinsenwiek

Jan van der Ploeghuis

Bezoek het
Humanitas
Herinneringsmuseum:

Humanitas streeft naar een mix van be- Prinsenwiek (Het Lage Land)
woning: arm en rijk, allochtoon en au- Ook in de Prinsenwiek (deelgemeente
tochtoon, ziek en gezond. Zo vermijden Prins Alexander) met restaurant ‘De Prins
wij ‘misère-eilanden’. In de appartemen- Pinguïn’ zijn nog twee- en driekamerten van Humanitas kunt u dus wonen als koopwoningen beschikbaar. De prijs is ca.
u geen zorg nodig heeft. Blijkt u (meer) € 130.000,- k.k. Inlichtingen bij Atta Makezorg nodig te hebben, dan hoeft u niet te laars, 010 - 433 57 10.
verhuizen. Wij bieden zonodig alle zorg,
Charlois (Carnisse): Begin 2000 introdu- tot en met verpleeghuiszorg, in uw eigen IJsselburgh (Beverwaard)
ceerden Stichting Humanitas (verpleeg- woning! Hieronder een selectie van het IJsselburgh is een prachtig, groot serhuis Hannie Dekhuijzen) en het Zuider- huidige aanbod.
vicecomplex met 198 tweekamerapparziekenhuis al een samenwerkingsproject
tementen (64 m2) en een royale, veilige
Ziekenhuisverplaatste Zorg. Het project Oosterwiek (Oosterflank)
binnentuin. En natuurlijk een restaurant:
voorziet in een bijzonder flexibel zorg- Aan de Varnasingel (Oosterflank) wachten ‘De Blaffende Bever’. De gemiddelde netconcept wat toen uniek was in Neder- prachtige tweekamer-koopappartemen- tohuur bedraagt ca. € 450,-exclusief serland. Wij bieden de volgende zorg: reva- ten op u. Met het uitstekende restaurant vice- en verwarmingskosten.
lidatie, observatie, herstel na of voor een ‘De Bezige Bij’ , een mooie tuin met teroperatie, overbruggingszorg, palliatieve ras, een fysiotherapeut en alle zorg, tot Er zijn ook regelmatig woningen te huur
zorg op een aparte unit, opname ter ont- en met verpleeghuiszorg, die u eventu- in onze andere vestigingen, zoals bij Hulasting van de mantelzorgers en opname eel nodig heeft.Prijs: gerenoveerd onge- manitas aan Zee in Hoek van Holland, de
veer € 135.000,- k.k. Ongerenoveerd: ca. Schiebroekse Parkflat in Schiebroek, de
op basis van sociale indicatie.
Alle andere redenen tot opname zijn be- € 125.000,- k.k. Inlichtingen bij NVM-ma- Gerard Goosenflat in Ommoord, Jan van
kelaar Kok, 010 - 418 11 08.
spreekbaar.
der Ploeg in het Oude Noorden, de MolenWij werken aan uw herstel in een omge- Er zijn in de Oosterwiek ook huurapparte- wiek in Hillegersberg en de Jan Meertensving die lijkt op thuis. U heeft de beschik- menten beschikbaar. De gemiddelde net- flat in Lombardijen.
king over een eigen appartement met tohuurprijs is ca. € 515,- exclusief service Bel voor informatie over huurwoningen:
keukenblok en aangepaste doucheruim- en warmte.
010 - 461 53 47.
te. Het verblijf kan een overbrugging zijn
Het Humanitas Herinneringsmuseum zoekt...
tussen ziekenhuis en thuis.
mantel (b.v. rood of zwart) en een oude
Tijdens het verblijf draait alles om u als
Puch- en Berinibrommer.
cliënt en kunt u dus 24 uur per dag een
Heeft u deze artikelen of andere interesberoep doen op zorg of verpleegkundisante zaken in huis en wilt u ze aan ons
ge hulp. Elke etage heeft een vast team,
museum schenken, neemt u contact met
zodat u steeds dezelfde gezichten ziet.
ons op en we maken een afspraak: 010
Binnen het team werken niet alleen een
– 461 53 47 of 0622 - 78 22 89.
vaste verzorgende en verpleegkundige
als aanspreekpunt voor u en uw familie,
maar ook onder andere een fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleeghuisarts,
maatschappelijk werker, logopedist
en begeleiding van uw dagbesteding.
Onder de verantwoordelijkheid van de
verpleeghuisarts wordt een individueel
zorgplan vastgesteld.
Ons museum geeft een vrij compleet
De zorg en behandeling is gericht op het beeld van de ruimten en spullen die de
Openingstijden:
weer naar huis gaan. Het appartement is vorige eeuw maakte tot wat hij was. Toch
dinsdag t/m zondag
zo ingericht dat u kunt oefenen om u zo zijn er nog voorwerpen die
van 13.30 - 16.00 uur
goed mogelijk alleen te redden. Dit zorgt we graag aan onze collectie
Verder op afspraak (vooraf of direct)
voor een soepele overgang naar huis.
zouden willen toevoegen.
bij het directiesecretariaat
Wanneer het niet mogelijk is om naar Het gaat dan vaak om zaken,
tel. 010 - 461 53 50.
huis te gaan, wordt er samen met u ge- die men vroeger niet zo gauw
Gratis entree!
keken naar een andere woonvorm.
bewaarde, zoals bijvoorbeeld
Humanitas Herinneringsmuseum
U kunt gebruik maken van restaurant een potje Gluton of de verHumanitas-Akropolis
‘De SmulpAap’ in verpleeghuis Hannie trouwde ronde Fasto-geiser
Achillesstraat 290
Dekhuijzen, dat aan de overkant van het (hoeft niet te werken). Daar3054 RL Rotterdam
complex ligt. Informatie bij onze woon- naast zoeken we nog een
(Hillegersberg/Honderd en Tien Morgen)
/zorgadviseur 010 - 493 62 54.
oude marmeren schoorsteen-

computeraansluiting en andere faciliteiten te huren.
Voor een warme dagmaaltijd of diner
bent u van harte welkom in het Humanitasrestaurant ‘De Zingende Zeeleeuw’ in
het woongebouw ‘Aert van Nes’.
Vragen kost niets! Heeft nog vragen of
wensen, schroom dan niet informatie in
te winnen bij ons zorgcentrum ‘De Bontekoe’, 010 – 244 49 88

De Steenplaat
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Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen

Nancy Zeelenbergflat

Humanitas-Bergweg

Humanitas-Akropolis

De Leeuwenhoek

Het Bergse Park

Nieuwbouw Humanitas aan Zee

De Molenwiek
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www.star-mdc.nl / 010 -2890200
Uitbreiding openingstijden voor bloedafname Star-MDC vanaf 5 februari 2007
Regiopost Rotterdam Centrum
Blaak 28, ingang Brouwerijstraat
zijstraat Blaak, 3011 TA
Rotterdam

Huisartsenlaboratorium en Diabetesdienst
Maandag tot en met donderdag
van 07.00 – 19.00 uur
Vrijdag van 07.00 - 17.00 uur

Trombosedienst
Maandag tot en met vrijdag
van 07.00 – 13.30 uur

Regiopost
Rotterdam Zuid
Gooilandsingel 15
3083 DR Rotterdam

Huisartsenlaboratorium en Diabetesdienst
Maandag tot en met donderdag
van 07.30 – 19.00 uur
Vrijdag van 07.30 - 17.00 uur

Trombosedienst
Maandag tot en met vrijdag
van 07.30 – 13.30 uur

Regiopost Rotterdam /
Ommoord
Winkelcentrum Binnenhof (boven
de apotheek), N. Bohrplaats 7
3068 JK Rotterdam

Huisartsenlaboratorium en Diabetesdienst
Maandag tot en met vrijdag
van 07.30 – 13.30 uur
Maandag tot en met donderdag
van 17:00 - 19:00 uur

Trombosedienst
Maandag tot en met vrijdag
van 07.30 – 13.30 uur

Regiopost
Capelle a/d IJssel
IJsduiker 4
2903 WC Capelle ad IJssel

Huisartsenlaboratorium en Diabetesdienst
Maandag tot en met vrijdag
van 07.00 – 13.30 uur
Maandag tot en met donderdag
van 17.00 en 19.00 uur

Trombosedienst
Maandag tot en met vrijdag
van 07.00 – 13.30 uur

Regiopost Rotterdam
IJsselmonde
Palmentuin 69
3078 KJ Rotterdam

Huisartsenlaboratorium en Diabetesdienst
Maandag tot en met vrijdag
van 07.30 – 13.30 uur

Trombosedienst
Maandag tot en met vrijdag
van 07.30 – 13.30 uur

Regiopost Spijkenisse
Centrum
Thorbeckelaan 82
3201 WK Spijkenisse

Huisartsenlaboratorium en Diabetesdienst
Maandag tot en met donderdag
van 07.00 – 13.30 en
van 16.00 – 19.00 uur
Vrijdag van 07.00 - 16.00 uur

Trombosedienst
Maandag tot en met vrijdag
van 07.00 – 13.30 uur

Meer informatie over onze openingstijden, andere locaties in uw woon of werkomgeving (ca. 85) en/of
onderzoeksmogelijkheden kunt u vinden op onze website www.star-mdc.nl. U kunt ook informatie opvragen
via telefoonnummer 010 – 2890250 (van 07.00 – 19.00 uur). Medio maart 2007 verwachten wij ook voor
onze cliënten van de trombosedienst s’avonds open te kunnen gaan.
Bloedafname, Laboratoriumonderzoek, Functie – en Beeldvormend onderzoek,
Trombosedienst (Zelfcontrole centrum), Diabetes service, Prenataal Onderzoek
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STAAT THUIS VOOR U KLAAR MET THUISZORG EN REGELT DE
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totaalinrichters
Uw adres voor het vakkundig leveren en
aanbrengen van:
- Behang
- Marmoleum
- Glasweefsels
- Laminaat
- Tapijt
- Gordijnen
- Vinyl
- Rolgordijnen
- LED verlichting
Kom eens langs in onze showroom
en laat u vrijblijvend adviseren
Openingstijden:
wo. t/m vrij. 10.00 - 15.00 uur
za. 10.00 - 14.00 uur

 Geen voorrijkosten
 Gratis opmeten
 Vrijblijvende offerte
 Alles in één hand

Hoofdweg Zuid 176 - 2908 LC Capelle a/d IJssel
Tel. 010-4513102 - Fax 010-4585702 - info@verbeekbv.nl - www.verbeekbv.nl
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Nu oo k op In .co m
ww w. sc hu ite

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

O

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

INSCHRIJVING NIEUWE PATIËNTEN MOGELIJK

Schuite
Tandtechniek
NISSAN QASHQAI
ALLEEN EN EXCLUSIEF
BIJ DE NISSAN DEALER
Een beetje uitgekeken op de bekende vijfdeurs? Toe aan
een meer dynamisch design? Dan heeft Nissan Rotterdam
binnenkort indrukwekkend nieuws voor u. Binnenkort staat
de nieuwe Nissan QASHQAI (spreek uit Kash-kaaj) namelijk in de showroom. Nieuwsgierig? Kom langs en ontdek
hoe onconventioneel een compacte crossover kan zijn.

NISSAN ROTTERDAM
Metaalstraat 5
3067 GV ROTTERDAM-ALEXANDER
Tel.: 010-456 33 33
www.nissanrotterdam.nl

SHIFT_convention
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Nu ook in Rotterdam:

‘Onze Saar’ staat
thuis voor u klaar!
‘Onze Saar’ is een franchiseorganisatie voor Hulp in huis, Thuiszorg en
Gastouders aan huis. In 2005 gestart
in Utrecht, vorig jaar in Amsterdam
en vanaf deze maand beschikbaar in
Rotterdam e.o.
Met ‘Onze Saar’ hopen wij een steentje te
kunnen bijdragen aan de organisatie van uw
huishouden. Wij gaan actief op zoek naar een
passende ‘Saar’ voor een gezin of alleenstaande die hulp in huis gebruiken kan. Dat
kan alleen voor hulp in de huishouding zijn,
maar ook voor de was, de strijk, het passen
op de kinderen, het uitlaten van de hond of
het doen van de boodschappen. ‘Saar’ is
hierdoor meer dan hulp in de huishouding.
Thuiszorg
Ook als u door ouderdom, ziekte of een handicap niet meer zo goed uit de voeten kunt is
het ﬁjn wanneer iemand u bijstaat bij de zorg
voor uzelf en uw huis. ‘Onze Saar’ zorgt voor
een persoonlijk verzorgende of huishoudelijke hulp bij u thuis. ‘Onze Saar’ kan u
uitgebreide ondersteuning bieden waardoor
u zoveel mogelijk het leven kunt leiden dat u
graag zou willen en gewend bent.
Wilt u graag samen een eindje wandelen? Of
een boodschap doen? Begeleiding naar de
dokter? Of zomaar een praatje maken?
Bij ‘Onze Saar’ is dat allemaal mogelijk.
‘Onze Saar Thuiszorg’ werkt met vaste verzorgenden, die u zelf kiest, zodat u niet steeds
met andere hulpverleners te maken heeft. U
houdt de regie in handen en maakt afspraken
op tijden die u het beste schikken.
De Thuiszorg van ‘Onze Saar’ levert zorg
volgens de wettelijke vereisten en beroepscodes. Ook mensen met een Persoonsgebonden
Budget die de zorg aan huis willen regelen
kunnen bij ‘Onze Saar’ terecht.
Bent u op zoek naar een ‘Saar’
Als verzorgende of hulp in huis? Kijk dan op
www.onzesaar.nl en vul het formulier in. Zij
nemen binnen een paar dagen contact met u
op. U kunt ook bellen naar 0900 – onze saar
(6693722 10ct. p.min) op werkdagen van
8.00 – 22.00 uur.

Klaverjassen

Dinsdag 6 februari 2007

NOORD

OOST

RW’S

MIJMER ZUID HOEKJE

- Wijther Barendrecht (midden) en
zijn knecht (links) bij de ingang van zijn
melkremise in de Bothastraat in de beginjaren vijftig van de vorige eeuw. De melkboer met
de geldtas is Dirk Vonk die zijn pakhuis in de Van
Haeftenstraat had. Foto collectie Rein Wolters -

Oliedrumkachel in
lorrenpakhuis meurde
als een beerput
De Brede Hilledijk in de Afrikaanderwijk lijkt in niets meer op
die van een halve eeuw geleden. Uitgezonderd het voormalige
kantoorpand van J. Thomsen’s Havenbedrijf tussen de Cronjéstraat en de Joubertstraat. Het mooie pand van geglazuurde
bakstenen en afwijkende architectuur werd aan het begin van
de vorige eeuw gebouwd door de bekende Rotterdamse architect J.P. Stok Wzn.
Zo’n 25 jaar geleden werd het in verval
geraakte complex in oude glorie hersteld, tot
genoegen van de nu 65-jarige Jan van den
Engel, directeur van Bonaventura Cruises
uit ‘s-Gravendeel. De eerste 22 jaar van
zijn leven woonde de veelzijdige ondernemer boven het kantoor. Zijn moeder was
klant van melkboer Cor Houtbraken. Hun
buurvrouw ook en als zijn knechtje zette ik
op de overloop bij haar huisdeur elke dag
twee ﬂessen melk neer. Op een dag kwam
een agent op school aan me vragen of ik ’s
ochtends bij de deur van die mevrouw iets
vreemds had geroken. Ze had de gaskraan
opengezet en zelfmoord gepleegd, vertelde
Houtbraken die ook was ondervraagd. Melk
hoefde ik er niet meer boven te brengen. Dat
was voorbij. Niet de vriendschap tussen Jan
van den Engel en mij. Die is de halve eeuw
gepasseerd!
Op de hoek Bothastraat en Brede Hilledijk bevond zich het drukke buurtcafé De
Viking van Huub Wolfs, die volgens klanten
niet vies was van zijn eigen producten.
Even voorbij het etablissement was een
verhuurbedrijf voor handkarren en driewielige trapﬁetsen, in de volksmond ‘kerries’.
Klasgenoot Nol Steenbakkers woonde boven
de verhuurderij. Hij kreeg vaak geld van zijn
moeder en daar kocht Nol snoep van in de
winkel van vrouw Peters op de hoek van de

Christiaan de Wetstraat. De lekkernij deelde
hij met mij en dat alleen al was reden genoeg
om met Nol vriendje te zijn.
Op de twee- en driewielers voor zijn deur
was het heerlijk spelen en ravotten tot het
moment dat de beheerder je verjoeg met de
nieuwste vloeken en de dreiging van een
stuk hout. In 1966 was het afgelopen met
voetballen op het middengedeelte van de
Brede Hilledijk. Vrachtwagens voerden een

- De Brede Hilledijk in de richting van de Parallelweg en het
rangeeremplacement Feijenoord. Rechts de bebouwing bij de
Bothastraat en links bij de Hillestraat. Foto collectie Rein Wolters -

Vindt u het leuk wekelijks een kaartje
te leggen? Kom dan eens langs bij
klaverjasvereniging “Ons Genoegen”
Cleyburghstraat 45, 3039 DC Rotterdam (Blijdorp), tel. 4672207.
Elke donderdagavond van 20.00uur tot
23.00uur zijn wij aanwezig in clubhuis “Het
aken”. Gezelligheid staat bij ons voorop
en er wordt zeker niet met het mes op tafel
gespeeld! Daarnaast organiseren wij leuke
activiteiten en de feestdagen gaan ook niet
ongemerkt aan ons voorbij!
Dus........ Kom eens vrijblijvend langs of bel
voor meer informatie met mevr. L. Rovers
tel. 010-4657407 of mevr. W. Klein tel. 0104652756.
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- Het fraaie pand van Thomsen’s Havenbedrijf aan de Brede Hilledijk in het eerste decennium van de vorige eeuw. De Bothastraat
was al gebouwd, maar de Joubertstraat (rechts) nog niet. Foto collectie J. van der Schoor. -

enorme hoeveelheid grond aan voor een
twee meter hoge Deltadijk als waterkering
tegen overstromingen, zoals op 1 februari
1953. De Brede Hilledijk werd er door in
tweeën gedeeld.
Mijn zwerftochten voerden door vrijwel
alle straten van de Afrikaanderwijk, die ook
een extreem kort straatje had. Dat was de
hellende Beyersstraat tussen de Bothastraat
en de lager gelegen Jacominastraat met een
lengte van maar zo’n dertig meter.
De huizen in het straatje zijn omstreeks 1922
gebouwd door de Rotterdamse aannemer
A.L. Luyten. Ondertussen zijn die weer
gevallen onder de slopersmoker. Op de hoek
met de Bothastraat bevond zich de kleine
kruidenierszaak van Geluk, later Blondé. Het
was een echte volkszaak waar de roddels van
de buurt over de toonbank gingen. Op straat
waren die soms aanleiding voor een scheldpartij tussen vrouwen. Dan stond al snel een
joelende kring rondom de kemphanen, die
elkaar sloegen, aan haren trokken, spuwden
en ook probeerden met nagels een bloedende
herinnering achter te laten op het gezicht van
de ander.
In de Bothastraat werkte Wijther Barendrecht als ﬁliaalhouder van melkfabriek De
Combinatie te Maasdam. De vloer van zijn
uitgiftestation was altijd nat van het water,
dat hij er drie keer per dag overheen spoot
om die schoon te houden. Af en toe dook ik
in het aangrenzende pakhuis om achtergebleven capsules af te peuteren van lege ﬂessen.
In een papieren zak leverde ik die op school
in voor ’de missie’.
Naast de melkremise was het tot de nok
gevulde pakhuis van lompenhandelaar en
-grossier H.A. de Groot, later overgenomen door Piet Vermeulen. Lorrenboeren
kwamen aan hun handel door stapvoets én
schreeuwend door woonstraten te rijden. Bij
de groothandelaar leverden ze lompen en
metalen af en rond Kerstmis ook vellen van
geslachte konijnen. ‘s Winters verwarmde
Vermeulen zijn pakhuis door rommel te
verbranden in een oliedrum met gaten. Dat
stonk enorm, maar warm was het er wel
door. Terwijl Cor Houtbraken bij Wijther
zijn wagenvoorraad aanvulde, warmde ik me
bij de ton. Dat het er meurde als een beerput
nam ik graag voor lief!
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Bekende
Nederlanders in
Atlas van Stolk

Met bijbelse boodschap
de straat en het water op

Portretten en karikaturen van
BN’ers (Bekende Nederlanders) zijn
van 17 februari tot en met 28 mei
samengebracht in de tentoonstelling ‘Bekende Nederlanders – De
mannen van Opzij’ in Atlas van
Stolk in het Schielandshuis aan de
Korte Hoogstraat 31 in Rotterdam.

Het evangelie preken op straat komt in Rotterdam niet meer
voor. In de vorige eeuw wel. Vrijwilligers van de Raad van
Interkerkelijke Straatevangelisatie waren actief op straathoeken en pleinen. De 85-jarige ex-Charloiser (nu Barendrechter) Dirk Moerkerken was een halve eeuw baken én
stuurman van de organisatie.

Het betreft ruim honderd tekeningen die
Paul van der Steen maakte voor het maandblad Opzij van onder anderen Harry Mulisch, Willem Drees, Jan Peter Balkenende,
Annemarie Jorritsma en Theo van Gogh.
De Bekende Nederlanders werden door
Ciska Dresselhuis langs de feministische
meetlat gelegd en aan de tand gevoeld
over onderwerpen als carrière, verdeling
van zorg en huishouden. De kleurrijke en
precieze tekeningen die Paul van der Steen
daarbij maakte leggen de typerende trekken
en ijdelheden van het onderwerp haarscherp vast, zonder de waardigheid van de
persoon aan te tasten.
Te bezichtigen van dinsdag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en in het
weekeinde en feestdagen van 11.00 tot
17.00 uur.

Rotterdam stoelt op een rijke
kerkhistorie. Vrijwel elke geloofsrichting heeft in de havenstad, sinds
de toekenning van stadsrechten in
1340, wortels: van vrije evangelisten tot katholieken en van protestanten tot baptisten. Decennia achtereen dienden honderden Rotterdamse
gelovigen hun Heiland door ook op
‘kerkvreemde’ plekken zonder versagen Zijn boodschap uit te dragen.
Het waren de stille krachten achter
het verbreiden van de religie en het
zingen met Pasen en Kerstmis in het
Zuiderziekenhuis en de Dr. Daniël
den Hoedkliniek. Makkelijk was
hun werk niet altijd. Soms was het
opboksen tegen agressie bij nieuwe
bevolkingsgroepen die openbare
verkondiging van westerse religie
veroordeelden.

Crooners en
Lente 1943
in het OVM
Eind 1945 werd in Zuid-Duitsland
de sterke amusementszender
America Forces Netwerk geplaatst.
Deze was bedoeld voor de daar
gelegerde Amerikaanse strijdkrachten. Vrijwel dagelijks werd
het programma Vocal Time Memory
of Love Songs uitgezonden. Cees
Schäfer laat zondag 11 februari om
14.00 uur de vele bekende zangers
(crooners) uit die tijd in het OorlogsVerzetsMuseum (OVM) de revue
passeren. Dat zijn onder anderen
The Ink Spots, The Mills Brothers,
Bing Crosby, Louis Armstrong en
Ella Fitzgerald.
Op zondag 18 en woensdag 21 februari
wordt om 14.00 uur de 45 minuten durende
documentaire ‘Lente 1943 – Nederland
staakt’ vertoont. De rolprent besteedt
aandacht aan het keerpunt in de Tweede
Wereldoorlog, waarin de Duitse macht
achteruit ging.
De slag om Stalingrad en de gevechten
in Libië werden verloren. Vervolgens
waren er een verzetsaanslag op generaal
Seyffort, demonstraties van kerken en
studentenverzet. Universiteiten werden om
die reden gesloten. Stakingen bereikten een
hoogtepunt en de illegaliteit kreeg steeds
meer steun. Het OVM is gevestigd aan de
Veerlaan 82-92 en is geopend van dinsdag
tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur.
Informatie: 010-4848931,
www.ovmrotterdam.nl of
info@ovmrotterdam.nl

Gestroomlijnd
In 1952 zag de Raad van Interkerkelijke Straatprediking het levenslicht.
In aanvang was het een los-zandorganisatie, die in 1957 groeide naar
beter gestroomlijnde straatevangelisatie. In 1967 werd de aanpak
nóg voortvarender en dat leidde in
1971 tot het notarieel vaststellen
van de Stichting Interkerkelijke
Straatevangelisatie Linker Maasoever. Twee jaar geleden werd het
bestuursorgaan opgeheven en dat
was de ondergang van een bijzondere organisatie met een veelzijdige
religieuze boodschap.
In de beginjaren vijftig van de
vorige eeuw had straatevangelisatie
een rotsvaste plek in het straatbeeld,
zoals dat ook het geval was met de
melkboer, bellenpoetser, lorrenboer, ziekenfondsbode, bakker en
olieman. Anno 2007 is het allemaal

achterhaald door de tijd en niet in
de laatste plaats door een nog steeds
veranderende en afzwakkende
religieuze samenleving.
‘Jezus Alleen’ werd het gezamenlijke uitgangspunt. Die twee woorden,
naar een idee van ‘(pro)motor’
Dirk Moerkerken, droegen uit dat
het alléén ging om Jezus en niet
om het presenteren van het eigen
kerkgenootschap. Moerkerken:
“Het maakte niet uit of het nou een
baptisten- of een gereformeerde
predikant was die de boodschap
predikte. Als Jezus’ woord maar
werd verkondigd, want dáár ging
het om.”
Verleden tijd
Anno 2007 is het allemaal voltooid
verleden tijd, maar niet in de twee
dikke albums die de 85-jarige Dirk
Moerkerken van 1952 tot 2005
vulde. Samen vormen ze een historisch document van prachtige foto’s
en krantenknipsels, die de bijzondere geschiedenis van de straatevangelisatie in Rotterdam vertellen én
levendig houden. Dirk Moerkerken
neemt in die historie een bijzondere
plek in, waar hij in 1952 betrokken
bij raakte. Een van de taken die hij
op zich nam was het inzetten van
beter en mobiel materiaal. “Zonder goed gereedschap kan je niet
werken en komt je organisatie niet
geloofwaardig over. Er was een
krakkemikkige geluidsinstallatie,
die natuurlijk altijd haperde als dat
net niet moest. Met die installatie
werd bijvoorbeeld gewerkt vanuit
de kofferbak van een Studebaker en
ook dat gaf nogal eens problemen”,
memoreert Moerkerken. “Dus
kwam er een door mijn verhuis- en

- De voormalige veerpont deed dienst als kerkschip in de haven. Van de eerste afvaart van het Charloisse Hoofd
naar de Maas- en Rijnhaven maakte de EO tv-opnamen. Privéfoto Dirk Moerkerken -

- Dirk Moerkerken aan zijn huiskamertafel met een van de boeken waarin hij de geschiedenis van de Rotterdamse straatevangelisatie zorgvuldig heeft bijgehouden. Foto Ellie Schop -

transportbedrijf Condor beschikbaar gesteld volksbusje met een
degelijke geluidsinstallatie en extra
straatspeakers, geïnstalleerd door de
bekende Delfshavense geluidsman
Pieter Schaap.”

nam de Stichting Interkerkelijke
Evangelisatie met de opening van
een Bijbelkiosk een belangrijke plek
in. Bij de grootscheepse renovatie
van het Zuidplein werd in 2000 een
nieuwe kiosk ingericht van maar

- De podiumtrailer van Condor was een ware uitkomst bij grote manifestaties. Deze was gestald in een van de
(verdwenen) loodsen van de Coöperatieve Veiling Zuid-Holland aan de Waalhaven. Privéfoto Dirk Moerkerken -

Trailer
Moerkerken realiseerde ook een
podiumtrailer van 250 vierkante
meter, die inklapbaar en verrijdbaar
was. De keurig met zeilen afgewerkte voorziening werd ingezet
bij evangelisatiebijeenkomsten op
bijvoorbeeld de Valkeniersweide
in Vreewijk, Zuider Begraafplaats
en op het Afrikaanderplein. Of dat
allemaal nog niet genoeg was, bedacht Moerkerken in 1970 dat ook
schippersgezinnen behoefte hebben
aan het geestelijk woord. Een schip
had Dirk Moerkerken snel geregeld
in het mps. Fram, de in 1901 gebouwde voormalige Heen en Weer
3 die 68 jaar dienst had gedaan
als veerpont tussen Katendrecht,
Koninginnenhoofd en de Willemskade. Op 20 juni 1970 voer het voor
het eerst uit, ook daarna telkens met
de Kruisvlag in top. Op het centrale
plein van het op 5 september 1972
geopende winkelcentrum Zuidplein

liefst 115 vierkante meter. Door het
opheffen van de Stichting Interkerkelijke Evangelisatie moest in 2005
ook van deze voorziening afscheid
genomen worden.
Dirk Moerkerken was 32 jaar
voorzitter van de stichting. Zijn
hamer had hij op 27 maart 1999 al
overgedragen, maar echt lang is die
niet gebruikt door zijn opvolger.
Moerkerken vindt dit spijtig. Hem
rest een goede en ﬁjne herinnering
aan de straatevangelisatie én de
dankbaarheid aan God “die hem als
een eenvoudige verhuizer heeft willen gebruiken om Zijn boodschap
uit te dragen.”

- Straatevangelisatie op het Zuidplein met de
volksbus. Privéfoto Dirk Moerkerken -
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Expo: ‘400 jaar buren rond het Schielandshuis’

Diavoorstelling RET

Rotterdam is een
stad die continu
verandert

Op zondag 18 februari presenteert
Jacq. van der Meer aan de Kerkwervesingel 53 in Pendrecht een diavoorstelling over de RET in de eerste jaren na
de Tweede Wereldoorlog. De presentatie begint om 14.00 uur.
Om teleurstelling te voorkomen is het noodzakelijk dat u in de week voor de voorstelling
telefonisch een plaatsje reserveert. De telefoonnummers zijn 010-4804513 of 010-4806373,
of via de Email info@onsrotterdam.nl U
wordt verzocht uw naam en adres te vermelden
alsmede het aantal personen waarmee u komt.
Deze maatregel moet worden toegepast op
last van de brandweer, aangezien er maar een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Ga een maand op vakantie en bij terugkomst is er wel
weer iets afgebroken of bijgebouwd. Hoeveel verschillende gebouwen, (water)wegen en Rotterdammers dit in
de loop van vier eeuwen opgeleverd heeft voor het gebied
tussen de Korte Hoogstraat, Blaak, Coolsingel en de winkelpromenade Beurstraverse is te zien in het Historisch
Museum Rotterdam aan de Korte Hoogstraat 139 en de
hal het Robeco-gebouw aan de Coolsingel 120.
Tot en met 18 februari 2007 kan virtueel door de rijke geschiedenis van
dit kleine stukje Rotterdam worden
gezworven. Centraal staat het Schielandshuis, dat als een van de weinige
stukjes Rotterdam de eeuwen heeft
getrotseerd.
René van der Schans, voormalig
landmeter, bracht de ruimtelijke
ontwikkeling van het gebied rond
het Schielandshuis sinds 1600
nauwkeurig in kaart. Het resultaat is
een digitaal museum op dvd en een
publicatie. In zijn virtuele museum
besteedt Van der Schans niet alleen
aandacht aan percelen, (water)wegen
en gebouwen, maar ook aan de

1988

-

mensen die er woonden. Zo is een
levendig beeld ontstaan van een
klein stukje Rotterdam.
De bezoeker maakt kennis met het
onverwacht rijke verleden van een
jonge stad met een oude ziel. Aan
de voet van de huidige Schielandtoren bleek rond 1610 de molen
het Wipken te staan. Pal achter
het Schielandshuis werd in 1827
een katholieke noodkerk uit hout
opgetrokken, vlakbij het paardenwed (een plaats waar paarden
konden drinken en baden) in de nog
ongedempte Coolsingel. Ook het
beruchte politiebureau aan de Groote
Pauwensteeg passeert de revue, net

- De afbeelding boven toont het onderzoeksgebied met een reconstructie van de bebouwing rond 1700. Hieraan toegevoegd zijn, van onder naar boven: het Robeco-huis (geopend in 1991), de Passage (geopend in 1879) en kasteel Bulgersteyn (al in de zestiende
eeuw een ruïne). Illustratie Historisch Museum Rotterdam -

als de verwoesting in 1940 en de
wederopbouw. Hoogtepunten zijn
een maquette van het Rotterdam
rond 1700 en de luchtfoto van het
centrum in 1926, waar je eindeloos
naar kunt blijven kijken.
De publicatie met dvd ‘400 jaar buren rond het Schielandshuis’ is onder

2007

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

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

Bezoek ook www.deoudrotterdammer.nl

❏

www.lancar.nl

❏

de goudsmid

meer verkrijgbaar in de museumwinkel van het Historisch Museum
Rotterdam.
Historisch Museum Rotterdam is
open van dinsdag tot en met zondag
van 11.00 tot 17.00 uur en het Robecopand van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

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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Bertus Vermeulen over bruine kroegen:

‘Service, service en nog eens service!’
- Jana Beranová (foto Paul Hošek) -

Vinger van de tijd

Nieuwe bundel
van Jana
Beranová
Jana Beranová is door haar projecten rondom kunst en literatuur, zoals Beelden in vervoering,
Dichters voor vrede, niet meer
weg te denken uit het culturele
leven van Rotterdam. Ze schrijft
proza en poëzie. Vinger van de
tijd is haar zevende dichtbundel.
Ook vertaalde ze zeven romans van
Milan Kundera en poëzie van veel
Tsjechische dichters. Voor haar inspanningen voor Tsjechische literatuur kreeg
ze in 2005 van de Tsjechische staat een
bijzondere onderscheiding: de zilveren
ýernín-medaille.
In 2004 schreef ze in opdracht een gedicht voor de Nationale Dodenherdenking en droeg het voor in het bijzijn van
de Koninklijke familie in De Nieuwe
Kerk in Amsterdam.
“Het zijn haar taal en beelden die indruk
maken. Ze weet de taferelen zo weer te
geven dat de beschreven werkelijkheid
tot leven komt.” – Rotterdams Dagblad
over haar werk. Bekend is ook haar
tekst voor Amnesty International:
als niemand/ luistert/ naar niemand/ vallen er doden/ in plaats van/ woorden
Vinger van de tijd (uitgeverij De Geus)
kost 15 euro en is leverbaar bij de
boekhandel. Verder nog leverbaar: Tussen aarde en hemel (2002) en Tussentonen (2004). Uitnodiging presentatie:
zondagmiddag 18 februari van 14 tot 17
uur bij boekhandel v/h Van Gennep op
Oude Binnenweg 131 b.

De Cosmopoliet
Mijn ouders, Simon en Greta van de
Werf, speelden met hun orkest drie jaar
in de Cosmopoliet op de Schiedamsedijk. De ‘Cos’, zoals iedereen zei, was
een heel mooie , grote dancing met een
prachtige parketdansvloer. Aan de ene
kant van die vloer zat ‘ons’ orkest, daar
tegenover zaten Jaap en Arie Valkhof
met hun accordeon en Martien Beekmans op drums.
Later speelde ik zelf klarinet, altsax
en accordeon in een eigen orkest met
zeven dames. Wij stonden een jaar in
De Unie op de Coolsingel en later ook
in de Monopool op de Kruiskade. Onze
violiste was Mimi van Grol, de moeder
van Karel (Mini) de Rooij.
Tiny Schinkel-v.d. Werf, Wadden 63,
3332 EW Zwijndrecht, 078-6191195

”Er komt een jonge man van een jaar of 22 mijn zaak binnen
gelopen om te solliciteren op een vacature voor barkeeper.
Een dag daarvoor had hij keurig netjes een afspraak met
mij gemaakt door de telefoon. Toen hij binnen liep, wist ik
niet wat ik zag. Slecht gekleed op kapotte gympies, lang
vies vet haar, stinkend in de wind. Ik zeg, “ga zitten, wat
wil je drinken?” Hij zegt: ‘Doe mij maar een kopstoot, een
biertje en een borreltje, want ik ben gisteravond lazarus
geweest.”
Bertus Vermeulen (55) eigenaar van
bekende bruine café’s als Melief Bender, Timmer en café Vermeulen, moet
er nog om lachen. “Ja, dat was duidelijk. Die gozer wilde helemaal niet
werken. Ik gaf hem toch een biertje
en een borreltje voor de moeite en zei
“over vijf minuten komt de volgende
sollicitant, je hoort het wel!’’
Geboren Crooswijker Vermeulen
heeft in zijn ruim dertigjarige horecaloopbaan al heel wat meegemaakt.
Zijn vader, Peet Vermeulen, was
destijds metaalhandelaar. Na enkele
jaren Voortgezet Onderwijs begon
hij op 14-jarige leeftijd te werken als
leerling-automonteur, bij een garage
in De Spaanse Polder; bij Breeman
Vrachtwagens, gespecialiseerd in
Volvo’s. De jonge Bertus kreeg na
twee jaar bronchitis, vertrok en begon
op 16-jarige leeftijd als glazenwasser.
Na een jaar was hij in die branche
zelfstandig ondernemer.
Bertus Vermeulen: “Ik was inmiddels
met mijn ouders, twee zussen en een
broer in Delfshaven gaan wonen.
Daar zeemde ik onder meer bij een
kroegje, genaamd ‘Voormalig café
Van Rijn’ in de Pieter de Hoogstraat.
De eigenaar, ene meneer Meijer,
vroeg mij op een dag of ik de zaak
niet wilde overnemen. In dat cafeetje
dronk ik ook vaak een biertje, kende
de stamgasten en dacht ‘waarom
niet?!’ Zo belandde ik dus op 24jarige leeftijd in de horeca.”
Carrière
Daarna ging het snel met de carrière
van de jonge horeca-ondernemer,
inmiddels bekend als de bonte hond
in het Rotterdamse bruine kroegenleven. In 1979 kocht hij café Vermeulen
op de hoek van de Heemraadssingel
en Nieuwe Binnenweg, vervolgens in
1982 samen met zijn partner Andries
Smol café Van Eijk aan de Kleiweg
(nu café Kleiweg), in 1985 café Baltimore aan de Brielselaan en in 1992
café Hensepeter aan de ’s Gravendijkwal. Deze cafés zijn inmiddels allemaal weer verkocht, op Vermeulen,
Timmer en Melief Bender dus na.
- Vanwaar die voorkeur voor bruine
kroegen?
Bertus Vermeulen: “Ik ben altijd gek
geweest op bruine cafeetjes. Gewoon
gezellige winkeltjes, nostalgisch, sociaal, geen kapsones, biertje drinken
en veel praten. Neen, wat dat betreft
zie ik mijzelf niet snel een grand-café
beginnen. Waarom zou ik? Ik zie
de bruine kroeg steeds meer terug
komen, hoe harder en sneller deze

maatschappij wordt. Veel studenten
zie je in de gewone buurtcafeetjes.
Maar als je zo’n cafeetje vandaag aan
de dag wil overnemen, moet je wel
een lange adem hebben. En vooral
zorgen voor nieuwe, liefst ook jonge
aanwas. Dus ook bij je personeel, een
team van jongeren en ouderen werkt
prima!”
Vermeulen heeft wel kritiek op hoe
het in sommige horecazaken loopt.
“Een stukje service en goeie attentie
voor de klanten ontbreekt maar al te
vaak”, zegt hij haast onderwijzend.
“Kijk”, vervolgt hij, “tegen mijn
jongens zeg ik altijd, geef je klanten
het gevoel dat ze welkom zijn. Van de
eerste tot de laatste minuut. Service,
service en nog eens service, moet het
motto zijn. Je wilt je klanten graag
terug zien en vergeet nooit, wij met
z’n allen moeten er van vreten!”
Sluitingstijden
- Wat vind je van vrije sluitingstijden
in de cafés?
Vermeulen: “Je hebt ooit in Rotterdam zo’n drie jaar lang als zogenaamd experiment vrije sluitingstijden gehad. Dat had zo zijn voor- en
nadelen. Je had er van die gasten bij
die om half één ’s nachts half bezopen
kwamen aankakken. Dan kwam je
zelf om zes uur ’s ochtends afgemat
thuis, je hele dag verder naar de kl….
Ja, daar zit ik echt niet meer op te
wachten. Aan de andere kant zijn ze
weer veel te streng met controleren.
Tegenwoordig mag je dan bij grote
gratie een half uurtje langer open
blijven om je klanten naar buiten te
werken. Of ze staan met een meetlint
te kijken of een terrasstoel niet 20
centimeter buiten de lijntjes staat.
Allemaal zwaar overdreven. Wat is er
nou ‘s zomers gezelliger in Rotterdam
dan volle terrassen?!”
- De prijzen in de horeca, sinds de
invoering van de euro?!
Vermeulen: “Daar bestaan heel wat
misverstanden over. Ik heb het eens
nagekeken aan de hand van de oude
prijzen in de guldentijd. In 2001
kostte een biertje en een borreltje
bij ons drie gulden vijftig. Nu is dat
1,80 euro voor een bier en 1,75 euro
voor een borrel. In vier jaar tijd is het
echt niet veel gestegen, bij andere
zaken misschien wel. Kop kofﬁe is
bij ons 1,65, een wijntje 2,35, een
whisky 2,95, kop erwtensoep 2,75,
een broodje een euro en een uitsmijter
3,10.
Ja, laatst moest ik in een snackbar

- Bertus Vermeulen: “Ik ben altijd gek geweest op bruine cafeetjes” (foto Paul Hošek) -

voor een broodje tartaar 4,75 betalen
en voor een kop erwtensoep met een
sneetje roggebrood 4,50. Dan vraag
je d’r om dat mensen je links laten
liggen…
Aan de andere kant maakt ook de
overheid het van eieren door steeds
meer nieuwe regelgeving in vergunningstelsels van 400 euro per stuk,
waar je vroeger in Den Haag met één
briefje en 7,50 gulden aan zegelkosten klaar was!”
- Wat maakt je tot goede barman of
barvrouw?
Vermeulen: “Het is een vak dat in
je bloed moet zitten. Het is één van
de moeilijkste, maar ook één van de
leukste beroepen ter wereld. Gastvrijheid tonen, daar gaat het om. Een
biertje en een borreltje kan iedereen
inschenken en als een zaak hartstikke
vol zit heb je zelf geen tijd om te
praten. Maar de kunst is gezelligheid
te brengen met zes of zeven man in je
zaak, ze vast te houden. Met praatjes
elkaar in contact te brengen, zodat
iets moois ontstaat. Een nog grotere
kunst is het je bek dicht te houden als
iemand je iets in volle vertrouwen
vertelt. De volgende keer vertellen
ze je nog meer, als het maar geen
ouwehoeren wordt. Goeie barmannen
en barvrouwen horen vaak meer dan
een biechtvader in de kerk.”
Waar gebeurd
- Anekdotes?
Bertus Vermeulen, zelf graag een
biertje drinkend, gaat er eens goed
voor staan. Denkt lang na, zegt dan:
“Dat is nou het gekke. In 32 jaar
horeca maak je zo veel mee en als je
met collega’s om de tafel staat rolt de
één na de andere er spontaan uit. Je
vult elkaar ook aan. Maar zo op de
man gevraagd…
Ja, ik heb er eens eentje weggestuurd

zonder schoenen. Er was een jonge
gozer binnen gekomen op van die
snelle Nike’s. Die bestelde het ene
biertje na het andere en toen hij moest
afrekenen vroeg hij of er in de buurt
een pinautomaat stond. ‘U kunt met
mij mee lopen hoor, als u mij niet
vertrouwt’, zei hij laconiek. Ik kijk
die gozer aan en denk; als ik met hem
mee loop naar buiten, trekt hij een
sprint en heb ik het nakijken. Dus, ik
zeg: ‘Ik vertrouw je volledig, maar
laat jij die Nike’s maar hier achter en
ga dan maar rustig pinnen. Ik zie je
wel!
Of die keer dat hier die kerel komt
binnen lopen, pakkie deftig, goed
gebekt, gaat staan aan de kop van de
bar. Hij bestelt een whisky en roept
‘doet de hele bar maar wat van mij.’’
Er tussendoor zegt hij nog dat hij in
de haringhandel zit. En die vent blijft
tikken en tikken en ineens denk ik, hij
zal toch wel poen in zijn zak hebben?
Dan pas ik een ouwe truc toe. Ik loop
dan naar de kassa, pak er een meier
uit en zeg tegen zo’n man, ‘kan u
deze even voor mij wisselen?’ Weet
ik meteen of hij geld op zak heeft of
niet. Verdomd, gaat op dat moment
net de telefoon. Terwijl ik in gesprek
ben, hoor ik hem zeggen aan de bar,
‘lustten de heren misschien ook een
lekkere haring? Ik zie iedereen gulzig
knikken, die vent zegt ‘ik loop even
naar mijn auto, ben zo terug!’
Hij laat zijn pakje sigaretten en
aansteker op de bar liggen en een
half gevuld glas achter. Nooit meer
terug gezien. Het ergste was, zowel
dat pakje sigaretten als die aansteker
waren leeg.”
Jim Postma
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Ontmoetingspunt
De Markt krijgt
steeds meer vorm

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

Lansbergen, voor melk
en fijne vleeswaren

Het begon allemaal met het idee om
een lunchcafé in de wijk Hordijkerveld
te vestigen. Initiatiefnemers Pameijer
en Laurens sloegen de handen ineen en
begonnen een ongeveer een jaar geleden
met het opzetten van dit plan.

Ik ben Piet Lansbergen en ik ben geboren in 1932 in het souterrain achter onze
winkel in de Proveniersstraat, naast het buurtcafé van Tante Riek. Met ons gezin
met zeven kinderen beleefden wij hier de oorlogsjaren.
Na de oorlog kwam de handel
langzaam weer op gang. Ik ging
op mijn dertiende van school,
nadat mijn vader toestemming
had gekregen dat ik in de winkel

ging werken. Het was gemakkelijk zo’n jongetje voor de klusjes.
Mij werd niets gevraagd, dat
ging toen zo.
Op mijn zestiende kocht mijn

vader een driewieler bakﬁets en
kreeg ik een eigen melkwijk.
Als klanten verhuisden en hun
nieuwe adres was bereikbaar, dan
volgden wij ze. Zo kwamen wij
in de zijstraten van de Kruiskade.
Tijd speelde geen rol; als er maar
verkocht werd.
Toen ik in 1952 twintig maanden
in dienst moest, nam mijn vader
autorijlessen en kreeg na enkele
lessen zijn rijbewijs. Hij kocht
een DKW bestelauto en probeerde zo het werk op te vangen.
Na mijn diensttijd ging ik meteen
weer aan de slag. De zaken
gingen goed, wij keken niet op
een uurtje.
In 1963 nam ik de zaak over. In
dat zelfde jaar ben ik getrouwd
en zijn wij achter de winkel gaan
wonen. Het was een zware tijd,

tachtig uur werken was heel
gewoon.
Later verhuisden wij naar
Bergschenhoek en werd de
woning bij de winkel getrokken.
In december 1990 verkochten
wij de zaak en kwam er een
einde aan 65 jaar Lansbergen in
de Proveniersstraat. Nu zit daar
restaurant ‘De Zeven Heren’.
Ik heb door de tijd de buurtwinkels zien verdwijnen voor
de supermarkten, waarmee veel
gezelligheid en sociale contacten
verdwenen. Jammer, maar de
tijd verander je niet.
Piet Lansbergen
Molenlaan 231
3055 GD Rotterdam
010-2182438

Het lunchcafé zou gerund worden door mensen
met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking (cliënten van Pameijer) en bezocht worden
door ouderen die behoefte hebben aan een praatje
en een loopje (cliënten van Laurens).
Nader onderzoek wees echter uit dat er behoefte
was aan meer. En dus werd het meer! Het lunchcafé werd een ontmoetingspunt. Een ontmoetingspunt met diverse voorzieningen en mogelijkheden.
Waar je terecht kunt voor een kop kofﬁe, een
lunch, maar ook voor een uurtje internet of het
afgeven van wasgoed. Of om deel te nemen aan
een van de activiteiten, zoals schaken of schilderen. Het wordt zelfs mogelijk om te vergaderen
bij De Markt. De Markt vervult hierbij een grote
behoefte in de wijk waar de aanwezigheid van
horeca zeer beperkt is. Bovendien geeft het een
stimulans voor het verstevigen van het onderlinge
contact tussen de buurtbewoners.
De Markt is gevestigd onder een nieuwbouw appartementencomplex aan de huidige Kerstendijk
in Hordijkerveld. Het gebouw staat op de plaats
waar vroeger de markt heeft gestaan. Eind februari
wordt de oplevering verwacht, waarna met de
inrichting kan worden begonnen. In juni gaan de
deuren voor iedereen open!
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In het spionnetje
Op een avond als vanavond zie ik niet veel in m’n spionnetje. Het is begin februari en de temperatuur buiten is 11 graden. Een zachte mist maakt de Euromast en andere hoge gebouwen in de
stad voor mij onzichtbaar. ’t Is zo’n avond om weg te mijmeren in de gedachten over ‘vroeger’.
De katten liggen naast de computer op hun plaid (met Rambo gaat het uitstekend; ik kan de vis
en kip niet snel genoeg voor hem koken) en in het drinkglas voor m’n neus fonkelt een whisky.
Deze week nam ik met verbazing
kennis van een belletje-trek affaire in Capelle aan den IJssel. Een
jong meisje had haar buurvrouw
geplaagd, van die buurvrouw kreeg
zij ‘een draai om haar oren’, het
15jarige zusje van het meisje pikte
dit niet en ging verhaal halen bij de
buurvrouw. Eindresultaat: het 15jarige meisje met messteken naar
het ziekenhuis en de buurvrouw als
verdachte op het politiebureau.
Is dat nu de jeugd van tegenwoordig
en gaan de ouderen daar zo mee
om?
In mijn jeugd (ik was toen geen lieverdje en ben dat nog steeds niet!)
was het een sport voor ons om twee
deurknoppen met een touw goed
vast te binden. Daarna belden we
lang en hard bij zowel de bewoners
boven als beneden. Als er een deur
op de kier open ging, zorgde de
andere bewoner weer, door zijn
deur te openen, dat de eerste deur
dicht ging. Prachtig vonden we het,
zeker als beneden of bovenbewoners ons ‘vroegen’ waar we mee
bezig waren.

Jubelend en juichend stonden we te
gillen op straat. Dat diverse malen
een juut op z’n ronde juist op zo’n
moment in de straat verscheen, is
iets dat ik het liefste vergeet. Nadat
hij ons eerst het touw had laten losmaken, noteerde hij de namen van
de boosdoeners. Met de opdracht,
dat wij de eerstkomende woensdagmiddag op het bureau (het pliesiepossie) moesten komen, verdween
hij weer. En we gingen! Zo heb ik
de posten op de Aelbrechtskolk,
Marconiplein en Rochussenstraat
leren kennen.

Eén belletje-trek voel ik soms nog:
het touw zat goed vast en de buurvrouw op de 2e étage was furieus.
Haar uitdrukkingen kwamen zeker
niet in een woordenboek in Staphorst te staan. Ons plezier was niet
te beschrijven totdat ik en anderen
een oplawaai kregen, die in 2007 als
zware kindermishandeling te boek
staat. De buurman was thuisgekomen en zag wat de buurkindertjes
aan ’t uitvreten waren. We hebben
nooit meer zo snel het touw verwijderd; de buurman pakte het af en we
hebben het nooit teruggezien.
’s Avonds vertelde ik m’n vader
wat de buurman bij mij gedaan had.
Zijn antwoord vergeet ik niet gauw:
“Voel je waar hij je geraakt heeft”?
Ik beaamde dat. Vader zei toen:
“Dan mag je van geluk spreken,
anders zou je van mij ook nog
krijgen”.
Slagersjongensfietsrace
Als u veel scrabbelt, is het woord
dat hierboven staat een prijswinnaar.
Zeker bij 3x de woordwaarde, laat u
de andere spelers achter u.
Begin jaren ’50 leerde mijn oudste
zus dé man van haar dromen kennen. Hoewel er problemen waren
tussen mijn ouders en mijn zus
(twee geloven op een kussen, daar
slaapt de duivel tussen), zetten mijn
zus en haar liefde toch door. Toen
o.a. mijn vader in de gaten had, dat
echte liefde zich door geen enkel
rationeel argument laat verdringen,
spande hij zich in om voor z’n aanstaande schoonzoon een goede baan
te vinden. Tot dat moment werkte
m’n ‘zwager’ bij een gereedschappenwinkel (Spijkermand?) op de
Hoogstraat in Schiedam. Vader, zelf
een slagerij hebbend, zag meer in
het slagersvak. Hij ging de collega’s
langs en Jan van Galen op de Oudedijk zag wel wat in een leerling.
Jan van Galen hebben we later leren
kennen als één van de schoonvaders
van André Hazes. Maar dat is een
ander verhaal!
Zwagerlief leerde op de Oudedijk
niet alleen het slagersvak, maar
ook goed ﬁetsen én alle straten
in Rotterdam-oost en –noord. Op
zijn mandﬁets doorkruiste hij bijna
alle Rotterdamse straten en wegen
aan ‘deze’ kant. Eenmaal per jaar
stond hij echter z’n ﬁets graag af
aan een wielrenner, want dan werd
de slagersjongensﬁetsrace om de
Veemarkt gereden. Vóór Jamin in
de Hugo de Grootstraat werd gestart
en dan over Goudserijweg, Boezemsingel (nu Boezemweg) en Warande
werd de Hugo de Grootstraat weer
bereikt. De mandﬁetsen en hun
berijders moesten zo’n rondje ver-

door Aad van der Struijs

schillende malen aﬂeggen.
Mocht m’n zwager goed zijn om
vlees rond te brengen op de ﬁets,
voor snelheidswedstrijden was hij
niet in de wieg gelegd. Vandaar het
‘inhuren’ van een ‘echte’ wielrenner. Op de foto is uiterst rechts de
ﬁets van mijn zwager te zien; wie de
renner is, weet ik niet.
O ja, ná enkele jaren verving Jan
van Galen de ﬁets voor een prachtige Citroën ID (de snoek). Later nog
begon mijn zwager met mijn zus
hun eigen bedrijf; vele Rotterdammers zijn in hun winkels geweest óf
hebben in een (duur!) restaurant van
het kwaliteitsvlees kunnen genieten,
dat zij verkochten. Ja, zo gaat dat
met Meesterslagers!
Karel Doorman
Wat genoot ik in 1948, toen het
vliegdekschip Karel Doorman (II)
de Rotterdamse haven binnenvoer.
Zoiets groots en moois had ik nog
niet gezien. Ik zag het niet als ‘oorlogstuig’, maar als een presentatie
van ‘onze’ Koninklijke Marine. In
m’n herinnering lijkt het, alsof de
Karel Doorman op hoogtijdagen
altijd op stroom in de Nieuwe Maas
lag, direct voor het Noordereiland.
Een ander hoogtepunt was voor
mij in 1955/56. De Karel Doorman
was op één van de werven langs de
Noord geschikt gemaakt om ook
straaljagers te laten landen en te laten opstijgen. Op het Noordereiland
staande, zag ik de gigant met veel
sleepbotenhulp onder de hefbrug en
de Koninginnebrug doorvaren.
Nu sta ik met open mond naar de
haven te kijken, als er een watertaxi
voorbij komt scheuren. Er is weer
een bootje te zien. Waar is mijn
haven?

Dit en dat
Het verhaal van de Rotterdamse
Amerikaan (of is het een Amerikaanse Rotterdammer?) Ton van
Vugt over de ‘Hongertocht’ heeft
tientallen lezers/lezeressen naar de
pen, het toetsenbord óf de telefoon
doen grijpen. Alle reacties zijn bij
Ton in de USA binnengekomen en
hij antwoordt iedereen persoonlijk. Nog steeds staan de adressen
open voor reacties: Ton heeft een
bijzonder leuk plan om later dit jaar
te realiseren. De ‘wandeling’ die
velen van ons eind 1944/begin 1945
maakten, zal niet onbesproken de
geschiedenis inglijden. Als u nog
niets van u hebt laten horen, doe het
snel: spionnetje@xs4all.nl of Spionnetje, Sint Jobsweg 22e, 3024EJ
Rotterdam.
De afgelopen week bemerkte ik, dat
mijn teennagels probeerden door
het leer aan de voorkant van m’n
schoenen naar buiten te komen. Tijd
dus voor de pedicure!
In mijn buurt behoef je niet lang
te zoeken naar een vakkundige én
vriendelijke nagelknipster. Net om
de hoek bij mij, St Jobskade 10,

praktiseert op maandag een jonge
vrouw, die iedereen het teennagelbijten aﬂeert. Bah, wat is dit nu
voor opmerking? Bij het afrekenen
vroeg ik de pedicure of zij toevallig
een postzegel van 44 cent voor me
had. Zij moest ontkennend antwoorden, maar de volgende klant (een
dame die al in de behandelstoel zat)
riep, dat ik haar portemonnee maar
uit haar mantelzak moest halen en
dan in één van de vakjes wel een
postzegel zou vinden. Zo gezegd,
zo gedaan. Ik had m’n postzegel!
Toen ik zei, het verschuldigde geld
in haar beurs te stoppen, ontplofte
ze bijna. “Doe niet zo gek, ’t is
maar een postzegel. M’n ouders
hielpen vroeger hun buren ook,
waar het mogelijk was. Moet ik dat
nu hier vergeten. Bekijk het met je
geld”!
En toen was ik ineens terug in
1948/50; de tijd dat ik me er bewust
van werd, dat mijn ouders voor alle
buren niet alleen een open hart,
maar ook een open huis of open
portemonnee hadden. Maar willen
we nog in dié tijd leven?
Spionneur, spionnetje@xs4all.nl
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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.

Kardinaal de Jongschool
Wij zoeken oud leerlingen van de Kardinaal de
Jongschool, klas 6a van 1969, olv de Hr Majoor.
Zodat we een derde reünie kunnen organiseren.
Reacties naar:
Rob Huibrechtse
Vuursteenkreek 56
3206 HR Spijkenisse
-------------------------------------------------------Willem Lodewijk ulo
Voor een reünie van onze klas op de Willem
Lodewijk Ulo aan de Adamshofstraat zoeken wij
nog enkele oud-leerlingen. Ze woonden allemaal
in Rotterdam-Zuid en gingen in 1953 of 1954 van
school. Het zijn Corrie Plomp, Guus Zoeteweij,
Frans Poppeliers, Kees Nieuwland, Co van de
Beek, Cock van der Palm. Als er mensen zijn die
bovenstaande namen herkennen en adressen
weten, willen die dan een emailtje sturen naar
onderstaand adres?
gpetersjansen@hetnet.nl
of bellen naar 0317-617087
--------------------------------------------------------OBS Jong Pendrecht
Op 31 maart a.s. houden wij voor leerlingen uit de
periode 1962-1968 van de OBS Jong Pendrecht
(nu over de Slinge) een reünie. Hiervoor zijn wij op
zoek naar Mari Vermeulen (zijn zoon(s) hebben bij
CVV gevoetbald) en hij schijnt een steigerbouwbedrijf (gehad) te hebben, Bep(pie) van Gangelen,
Gerard van Ommeren en Grietje Lowes. Tevens
willen wij vragen of Connie Hilboesen-Heinrici wil
reageren op de e-mails die we hebben verzonden
naar haar. Dit zijn de enigen die we nog missen
dus als deze namen u bekend voorkomen of u
heeft contact met deze personen gaarne contact
opnemen met:
Marga Elvers-van Put
06-46626006 of relvers@planet.nl
---------------------------------------------------------Reunie “De Schakel”
Capelle aan den IJssel- het Comenius College Unit
Pelikaanweg, voorheen “De Schakel” bestaat 40
jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is er op 24
maart 2007 van 14.00 tot 17.00 uur een reünie
voor oud-leerlingen en docenten.
Door betaling van € 6,50 op girorekening
4443983 t.n.v. G. van Ringelesteijn te Den Haag
o.v.v. reünie (en jaartal van “afzwaaien”) ben je
van harte welkom.
Voor meer informatie zie:
www.comenius.nl, kies voor Pelikaanweg en klik
op Website Reünie.
---------------------------------------------------------RVS
Wie kan mij helpen aan de artikelen die in De
Oud-Rotterdammer zijn verschenen over de
Rotterdamse Vacantieschool? Ik weet nog dat we
een eind moesten lopen om met de trein of boot
in Hoek van Holland te komen en dat we bij de
broodmaaltijd tussen de middag melk kregen met
een rietje.
T. Waterberg
Ursula van Raesfeltlaan 6
6994 BB De Steeg
--------------------------------------------------------Kraamverpleegster gezocht
Waar is die lieve, zorgzame kraamverpleegster met
prachtig opgestoken rood haar? Ze kwam februari
1968 in de Lambertusstraat 80. Als het goed is
van het Oranje/Groene Kruis. Misschien herinnert
ze zich nog dat mijn grootmoeder in Zeeuwse
klederdracht kwam.
J. Puijk, Linge 9
2991 RL Barendrecht, 0180-613473

Foto’s
De werkgroep ‘Bombardement 31 maart 1943’
zoekt foto’s voor een tentoonstelling van 15 maart
tot 15 april in de bibliotheek Delfshaven aan het
Visserijplein. Het gaat met name om foto’s van de
Taandersstraat, Haringpakkerstraat, Nettenboetersstraat en de Nanningastraat van vóór 1943.
Wie kan ons daaraan helpen?
Bob Briegoos, Speedwellstraat 278
3029 BL Rotterdam, 010-4764320
briegoos@xs4all.nl
-------------------------------------------------------Engelbrecht of Engelbert
Wie heeft er ook zulke goede herinneringen aan
het snoepwinkeltje van Engelbert of Engelbrecht
op de Oude Binnenweg uit de jaren 1950-1965.
Wij gingen er altijd helemaal naar toe lopen vanuit
de Rochussenstraat met een hele sliert kinderen
om van ons zakgeld het heerlijkste snoep te
kopen dat aan een lang touw boven de toonbank
hing. Het was zo’n pijpela-model winkel en werd
gerund door een broer en een zus?
Marijke Bertsch-Ferwerda, Lofoten 25
2904 VM Capelle aan den IJssel
010 – 4509539
-------------------------------------------------------Antonius Sebastiaan Lodewikes
Korsten
Mijn moeder, Willie Schenk (meisjesnaam
Korsten) wordt dit jaar 79. Haar ouders zijn
gescheiden toen ze nog heel klein was. Waarom
weet ze niet, maar haar moeder was vrij negatief
over haar vader. Mijn zus en ik hebben al vele
pogingen gedaan voor mijn moeder iets meer
te weten te komen over haar vader of familie.
Tot nu toe helaas zonder succes. Mijn moeder
heeft geen enkele informatie over haar vader,
zijn jeugd, zijn familie of hoe zijn leven verder
verlopen is. Op oude foto’s is hij er afgeknipt door
haar moeder. Ze weet dat hij uit zijn volgende
huwelijk tenminste één dochter heeft gekregen,
Annie. Hij schijnt later op de Noorder Kerkedijk
gewoond te hebben in IJsselmonde. Mijn ouders
zijn in september 60 jaar getrouwd en ik zou het
zo fijn vinden voor haar wanneer iemand een
stukje van de puzzel kan oplossen.
Zijn naam is Antonius Sebastiaan Lodewikes
Korsten, geboren 30 oktober 1899 en op 11 augustus 1920 getrouwd met Geraldina Wilhelmina
Maas. Uit dit huwelijk kwamen twee dochters Annie in 1921 en Willie (mijn moeder dus) in 1928.
Ze zijn gescheiden in 1929.
Ik hoop dat er iemand is die wellicht de naam
herkent van mijn moeders vader als zijn of haar
opa, vader, oom, neef, broer of in wat voor
familie of bevriende band dan ook.
W. Schenk (meisjesnaam Korsten)
Aalsdijk 29
3079 RA Rotterdam
Telnr: 010-482 55 28
-------------------------------------------------------Verdronken
Op 12 mei 1957, Moederdag, verdronk Henkie
van Rhee tijdens het spelen bij de veerpont
naar Katendrecht. Henkie woonde destijds in de
Paarlstraat en was er een van een tweeling. Zijn
er nog mensen die herinneringen hebben aan dit
voorval en misschien zelfs foto’s? Neem dan
contact op met:
H.P. Meijers
Fazantendreef 8, 2841 NG Moordrecht
06-10037175

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
Dorpsstraat 34
Avia
Walburg, Zwijndrecht

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

Ook Gerard Verkroost was een trouw deelnemer aan Licht en Lucht. Hij stuurde een foto en noemt daarbij
de namen van Bertie Eikelenboom, Piet de Zwart, Jean Dumont, Sjaan Rademaker, Ella Dekkers, Kethe
Borst en meester Steur. Hij is benieuwd of er nog meer mensen herinneringen hebben aan deze vakanties.
Zijn adres is Zevenkampsering 447, 3068 HG Rotterdam.

Rotterdam
Boekhandel Snoek
Meent 126
Bibliotheek Rotterdam
Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven
Looiershof 1
Deelgemeente Charlois
Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde
Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Crooswijk
Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie
Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander
Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof
Romeynshof
C 1000
Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord
Briandplaats
Edah
Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn
Hesseplaats 13
Kleiweg Rotterdam
Benthuizerstraat R’dam
Mathenesserplein R’dam
Nieuwe Binnenweg, R’dam
Bentinckplein R’dam
Zuidplein Hoog 622
Oudedijk, Kralingen
Krabbendijkestraat 10
Vuurplaat 340
Streksingel 69
Vasteland 108
Goudse Rijweg
Lijnbaan 121
Mya van Yperenplein 89
Boumankliniek
Pr. Constantijnweg 127
Sigarenhandel Groen
Schieweg 139
Sigarenwinkel de Wolbocht
Wolphaertsbocht 46
Vestia
Schere 31
Multishop Boden
Rijnwaterstraat 51
Wijkwinkel IJsselmonde
Kreileroord 222
Wijkcentrum Heijplaat
Victorieuxstraat 20
Buurtcentrum Tuinenhove
Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus
Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen
Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk
Dreef 83
’t Kopblok
Riederlaan 200
Klootwijk
Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit
Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel
Keizerswaard 8
Office Point
Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap
Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande
Nesselande
Gemeentearchief
Hofdijk
VVV-winkel Rotterdam
Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor
Kipstraat 37
Wijkgebouw Pier 80
Rosener Mannstraat 80
Buurthuis Schiemond
Dempostraat
Wijkaanpakw. Schiebroek
Peppelweg 136a
Sigarenwinkel Van Beek
Rododendronplein 5a
Bloemenhuis Otten
Junolaan 38-42
N Z R Noord
Adriaan Kluitstraat 170
Tabac & Gift
Van Beethovensingel 30
De Wilgenkoepel
Wilgenlei 790
Wijkgebouw Rendierhof
Rendierstraat 3
Schoenmakerij Agterberg
Rodenrijselaan 54
Boekhandel van der Pol
Kouwenoord 73
St. Eigen Werk
Overschiesestraat 44
Buurthuis De Put
Pinkstraat 10
Super De Boer
W. Buytenweghstraat 49
Venrooij
Oudedijk 151
Bew. Centr. Alex.polder
M. Bolkplein 11
Bew. Org. Bloemhof
L. Hilleweg 59
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TANTE POST(BUS)

De Jantjes
In 1938 zaten wij met ﬁets- en ontspanningsvereniging De Jantjes in Klein
Odeon in de Coolschestraat. Van daaruit
maakten we ﬁetstochten naar de bloembollenvelden en de stranden. Je vertrok
op zondagochtend gezamenlijk en reed
twee aan twee. Was er een lekke band, dan
werd die door hulpvaardige handen snel
gerepareerd. Bij terugkomst toonden we
trots onze bloemenslingers aan de omstanders, want het was toch een hele trap naar
Lisse of Hillegom.
Daarna gingen we thuis snel omkleden
en wat eten, om daarna ’s avonds in het
zaaltje gezellig te dansen op muziek van
nota bene onze eigen band. Velen hebben
op deze club hun levenspartner gevonden.
Het zou leuk zijn als er nog mensen zijn
die ook lid waren van De Jantjes. We
maakten ook bustochten, zoals in 1938,
toen we naar Antwerpen gingen (zie bijgaande foto). Daarop staan onder anderen
Harry Lobbe, Anton van de Ent, Nel en
Alie Kouwen, een zekere Daan met zussen
en Marie van Platen.
A.J. Scherpenhuizen
Erica 21, 3191 RE Hoogvliet
------------------------------------------------Geachte heer De Waard,
Ik reageer op uw vraag in De Oud
Rotterdammer van 9 januari ’07 over
de kindertrams naar Oostvoorne (en de
kindertrein naar Hoek van Holland). Ik
werk als vrijwilliger bij het Museum v/h
Rotterdamsche Tramweg Mij te Ouddorp

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

en kon dus in de uitgebreide literatuur van
dit vroegere stoomtrambedrijf duiken.
Vanaf medio de jaren ’30 - er is een foto
met een kindertram uit 1936 - tot en met
1961 (maar zover bekend niet tijdens de
oorlogsjaren) reed gedurende ongeveer
drie weken in de zomervakantieperiode
van maandag t/m vrijdag de kindertram
naar het strand van Oostvoorne voor de
RK vakantieschool ‘Licht en Lucht’.
Deze stichting organiseerde het en zorgde
voor begeleiding. De kindertrams bestonden uit acht tot tien houten rijtuigen met
een grote drieassige stoomtramloc ervoor.
De tram vertrek ’s morgens om kwart over
acht vanaf de Rosestraat in RotterdamZuid, stopte alleen bij de halten Hillesluis
(aan de Putselaan) en Boergoensevliet en
reed dan nonstop door naar het Oostvoornse strand. Vandaar werd rond kwart
voor vier de terugreis aanvaard, de tram
was dan ongeveer kwart over vijf terug in
de Rosestraat. Doordat deze tram nogal
lang was en voor de gewone diensttrams
de twee perronsporen in de Rosetraat vrij
moesten blijven, moesten de kinderen
in- en uitstappen aan de veelading (!) op
het RTM-emplacement op het naast de
Rosestraat liggende Handelsterrein. Ik
heb in het museum nogal wat bezoekers
gesproken die met deze trams naar het
strand waren geweest. Het was niet altijd
een genoegen. Bij goed strandweer was
er niets aan de hand, maar bij slecht weer
moesten de kinderen in de tramrijtuigen
blijven en zich met spelletjes bezig

houden. Dit was wel even leuk, maar na
een paar uur werd dat binnen blijven soms
behoorlijk vervelend! Overigens is de
uitgebreide RTM-museumcollectie met 4
stoomlocs (waarvan 2 dienstvaardig) en 8
houten rijtuigen mede aan de kindertrams
te danken. Juist voor deze trams, maar
ook nog voor het goederenvervoer, waren
stoomlocs nodig. Voor het personenvervoer met dieseltractie had de RTM nog
een aantal houten rijtuigen als reserve nodig, maar dat waren er minder dan de 10
die voor de kindertrams nodig waren. Om
nogmaals de sfeer van de vroegere RTM
te proeven is een stoom- of dieseltramrit
op de museumlijn van de RTM van harte
aan te bevelen. Via www.rtm-ouddorp.nl
of telefoon 0187-689911 kunt u te weten
komen waarneer er gereden wordt.
Cor Boelhouwers
------------------------------------------------Buurtvereniging Puntstraat
Ik ben geboren in 1939 en woonde tot
1959 in de Haspelsstraat. Wij keken
vanuit de woonkamer zo de Puntstraat
in. Daar heb ik met mijn vrienden en
vriendinnen een ﬁjne jeugd gehad. Toen
ik mijn huidige man leerde kennen was de
‘straatliefde’ over.
In 1946 richtten mijn ouders met enkele
buren de Buurtvereniging de Puntstraat,
afgekort de BVP, op.
Deze BVP organiseerde onder meer
vakanties voor kinderen. Een schiettent
achter zo’n gezellig Brabants café in
Ulvenhout werd gehuurd en omgetoverd
tot slaapzaal, waarin wij op strozakken
sliepen. Wij gingen het eerste jaar (zeer
primitief) in vrachtwagens (toen kon dat
nog) naar Ulvenhout.
Het was die warme augustus van ‘47; alles
werd buiten gedaan. Er stonden lange
houten tafels met banken waaraan we aten
en spelletjes deden. Er werd ook buiten
gekookt in grote ketels. Mijn ouders waren, met nog meer mensen, leiders van de

Puzzel mee en win !!!
Een vergissing met de inzenddatum liet zijn sporen na op het aantal inzendingen op de puzzel van 23 januari.
Kennelijk begreep niet iedereen dat dit een fout was en zij gewoon twee weken de tijd hadden om hun oplossing
in te sturen. Desondanks kwamen er nog vele honderden inzendingen binnen, maar het waren er deze keer toch
merkbaar minder. Onder de inzenders die de spreuk ‘Rotterdam is voor mij altijd nummer één’ vonden zijn tien
boekjes van Cox Columns verloot. De puzzel van deze week is weer zeer de moeite waard om aan deel te nemen. Voor de winnaars liggen over twee weken vijfmaal twee toegangskaarten klaar voor Diergaarde Blijdorp.
De winnaars van de puzzel van 23 januari zijn:
P.de Blaauw, Nieuwerkerk a/d IJssel
Th. P. M. van der Lee-van der Post,
Rotterdam
Fam. Lagendijk, Ridderkerk

G. Barmentlo, Bergschenhoek
J. Zijdenbos, Hendrik Ido Ambacht
C.M.J. van der Vis, Alblasserdam
H. Ista-Denekamp, Zwijndrecht
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H.B. v.d. Linden, Maassluis
C.J. Hoogstad-Kooijman, Hoogvliet
B.v. Weelie-Vos, Schiedam

Horizontaal
1. iets onbegrijpelijks; 7. draagbaar voor transport van zieken; 13. binnenste van bepaalde vruchten; 14. bloemsoort; 16. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 17. pralen (pronken); 20.
Engels bier; 21. kwekers; 23. kostuum; 24. hooivork; 26. grote kraaiachtige vogel; 28. nieuw
(in samenstelling); 29. insecteneter; 31. selenium (scheik. afk.); 33. godsdienst (afk.); 34.
pronkzuchtig; 35. mannelijk dier; 37. eiland in de Middellandse zee; 40. eerste vrouw; 41. landbouwwerktuig; 43. ledemaat; 45. modegek; 46. voor (in samenstelling); 47. familielid; 48. vogelverblijf; 50. in orde (afk.); 52. de oudere (Lat. afk.); 53. schoorsteenzwart; 55. votre excellence
(afk.); 56. splijtbaar materiaal in sommige atoombommen; 57. platina (scheik. afk.); 58. stoer
(flink); 60. boomsoort; 61. onmeetbaar getal; 62. wandelplaats; 64. aluminium (scheik. afk.); 65.
lidwoord; 67. compliment; 69. meisjesnaam; 71. ondernemingsraad (afk.); 72. schil (vel); 73.
onverzettelijk; 75. ivoor; 77. bloedvat; 79. mobiele eenheid (afk.); 80. jongensnaam; 82. vreemde
muntsoort; 84. ongebonden; 85. eenmaal (ooit); 87. levenslucht; 89. Ned. Investeringsbank voor
Ontwikkelingslanden (afk.); 90. zeer krachtig (levendig); 92. grappenmaker; 94. land omringd
door water; 96. bouwland; 97. spelleiding; 99. noordelijke ontwikkelingsmaatschappij (afk.);
100. vangarm (voeldraad); 101. opperbevelhebber van een oorlogsvloot.
Verticaal
1. zijn ongenoegen uiten; 2. draadnagel (taats); 3. klap; 4. logé (gast); 5. dierengeluid; 6. reus; 7.
roofdier; 8. regeringsreglement (afk.); 9. familielid; 10. gevangenverblijf; 11. aantekenboekje; 12.
diepbedroefd of teneergeslagen; 15. jongstleden (afk.); 18. spinnenwebweefsel; 19. muurholte;
21. deel van boom; 22. hertensoort; 25. rivier in Utrecht; 27. grote bontgekleurde papegaai; 30.
ver gevorderd in de tijd; 32. vakman op het gebied der planologie; 34. werklust; 36. titel (afk.);
38. klaar (gereed); 39. bekende Ned. motorrace (afk.); 40. erbium (scheik. afk.); 42. voormuur
van een gebouw; 44. maalinrichting; 46. boomvrucht; 47. ondergrondse spoorweg; 49. Sociaal Economische Raad (afk.); 51. zoen; 52. beteuterd; 54. familielid; 58. aanhanger van het
fatalisme; 59. binnenwater van enige omvang; 62. tropische boomsoort; 63. groot reptiel; 66.
oude lengtemaat; 67. militaire rang (afk.); 68. ferrum (scheik. afk.); 70. internationale eenheden
(afk.); 72. treiteren; 73. Japanse munt; 74. wiel; 76. republiek in Midden-Amerika; 78. eretitel van
edelen en prelaten in Italië en Spanje; 79. snijwerktuig; 81. rivier in Engeland; 83. rijksinstituut
voor natuurbeheer (afk.); 85. Eerste Nederlandsche Kunstzijdefabriek Arnhem (afk.); 86. vlug
(rap); 87. voorgedragen lyrisch-dramatisch zangstuk; 88. een zeer kleine uitvoering van iets; 91.
loot; 93. argentum (scheik. afk.); 95. vod; 97. muzieknoot; 98. en dergelijke (afk.).

1

2

groepen. Zij gingen de bossen in. Het was
voor de kinderen een hele belevenis, zij
waren nog niet veel gewend. Doordat het
weer meewerkte, waren het ﬁjne weken.
Er kwam ook een buurtvereniging uit de
Tarwebuurt op Zuid in Ulvenhout.
Enkele namen van vrienden die ook meegingen naar Ulvenhout; Joop Lazet, Fred
Timmerman, Giel Koot, Jaap Piena (hij is
later doorgegaan met de vereniging Butu),
Jeanne Muntz, Corrie Ranke, Annie en
Cilie Immers, Koos Bijl, Joop Bleijenberg,
Grada en Dineke Glas (mijn nichten),
Agnes Fabrie, Wout Benner, Wim Schaap,
Piet Mirren.
De Puntstraat is nu helemaal weg, de
Haspelsstraat gedeeltelijk.
R. Oosterling-v.d. Est, Baarsveen 110
3205 BL Spijkenisse, 0181-640285
-----------------------------------------------Gelukt!
Vorig jaar plaatste u de oproep die ik deed
om Riekje de Bruyn te vinden, die tegelijk
met mij en Reiny de Bruijn als au pair in
Schotland was. Al na een week kreeg ik
bericht van Riekje. Ze bleek in Leiden te
wonen en had van diverse kanten de tip
gekregen van lezers van uw blad. Reiny
woont in Brabant, ik in Schiedam en vanwege de afstand én doordat we het alledrie
druk hebben duurde het even voordat we
een afspraak konden maken. Maar de
ontmoeting heeft plaatsgevonden en is
ons zo goed bevallen dat een herhaling
aanstaande is.
Hartelijk dank!
Schiedam,
Nelleke de Jong-de Groot
-----------------------------------------------Succes
Ik kreeg diverse reacties op mijn stukje
over de Industrieschool in de Schietbaanstraat, geplaatst in december 2006; zelfs
van twee leraressen, mevrouw Van Dam
(kostuumnaaien) en mevrouw Zuidema
(koken). Hoewel zij beiden over de 90

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 14 FEBRUARI 2007 op naar:
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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jaar zijn, ging het verleden weer helemaal
leven voor hen.
Ook drie klasgenoten reageerden heel
spontaan, en anderen die niet in onze klas,
maar wel op deze school zaten schreven
uitgebreid hoe het hen vergaan is in het
leven. Allemaal hebben zij veel proﬁjt
gehad van de opleiding.
Hun gezamenlijk herinneringen heb ik
ingekort gebundeld en met diverse foto’s
weer naar allen toegezonden. Het schoollied waar één van de dames naar vroeg is
inmiddels ook opgedoken.
Gré van der Does-de Bruin, Koolwitje 23
3225 CB Hellevoetsluis,
gremar@wanadoo.nl
--------------------------------------------------Beste Gerard
Ik ken Marius nog van het lunchtheater bij
het theater in de Mauritsstraat (jaren ‘70).
Ik heb met veel collega’s uit die tijd nog
soms contact, met de een wat beter dan de
ander. We worden allemaal ouder toch?
Een aantal jaren geleden begon ik met wat
oude zaken op te ruimen en benaderde
Piet Romer, nog voor zijn verhuizing of
hij het boekje wilde hebben van VAREN
IS FIJNER DAN JE DENKT waarin hij
‘King’ de opperkok speelde. Het grammofoonplaatje had ik helaas niet meer.
Hij was er zeer blij mee, maar ik hoorde
vervolgens niets meer. Daarna zocht ook
ik naar Marius om hem het plaatje met
muziek uit PLANTAGE TAMARINDE te
sturen. Via zijn broer Jack (o.a. ﬁlm Lek),
kreeg ik te horen dat Marius in Friesland
woont. Ook Jack was zeer blij met het
plaatje, waaraan ook ik goede herinneringen heb, maar soms moet iets terug
naar de bron. Als je wilt kan ik je wellicht
in contact brengen met Marius, maar je
weet dat zoiets beter niet via een openbare
krant kan gaan. Laat wat horen.
Petra Notenboom (alias Paula Castell)
Poppentheater Globedorus
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Speciaal voor de lezers van

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol be- Met één druk op de knop uw veiligheid verhogen!
richten over de dienstverlening van Humanitas, over het woAls er iets met u gebeurt, over- Heeft u intenen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
dag, ’s avonds of ’s nachts, wie resse of wilt u
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.

alarmeert dan uw kinderen, de
mantelzorger, 112 of de verzorgster die al bij u langs komt?
Humanitas biedt met de Servicecentrale snelle, adequate professionele hulp, 24 uur per etmaal,
7 dagen per week. De organisatie is erop gericht dat de hulp
binnen circa 20 minuten ter
plaatse is.

Lekker eten bij Humanitas bijna belangrijker dan verpleging

Kruimige aardappel nog steeds niet weg te denken
Uitgangspunt bij Humanitas is: wat wil de
cliënt? Het draait allemaal om welzijn en
wie kan beter bepalen waar hij zich goed
bij voelt dan de cliënt zelf? Niemand,
dus ook een instelling niet. Humanitas
ziet als service-organisatie maar één
taak: het de mensen naar hun zin maken. Van de locaties hebben er al
veertien een restaurant. Daar
wordt ‘vers’ gekookt. De Centrale Keuken bereidt daarnaast 5.000
maaltijden per dag voor de mensen die
liever in hun eigen woning eten. Om hen zo veel mogelijk keuzevrijheid te bieden, worden de maaltijdonderdelen apart verpakt. De cliënt kan dagelijks kiezen uit 274 componenten en
ook zelf bepalen wanneer en hoe laat hij eet: ’s avonds warm de doelgroep. Op de ene locatie wonen bijvoorbeeld vooral
in plaats van ’s middags bijvoorbeeld.
oude havenarbeiders die het
Voeding speelt in de Huma- gaat het thuis toch ook niet? Na- liefst een stevige Hollandse
nitasvisie een belangrijke rol: tuurlijk heeft Humanitas diëtis- maaltijd krijgen. Maar aan de
lekker eten vindt Humanitas ten in dienst, maar die dringen andere kant van de stad gaat
zeker zo belangrijk als goede niets op. Cliënten moeten zelf het er allemaal wat luxer aan toe
verpleging. Ouderdom komt kiezen wat ze eten. Alle regels en staat er bijvoorbeeld kannu eenmaal met gebreken. voor de maaltijdvoorziening in goeroebiefstuk op het menu. In
de buurt van Hoek
van Holland eten
ze weer veel vis.
Het is net wat de
mensen van huis
uit gewend zijn.
Dat geldt ook voor
de cliënten van buitenlandse afkomst.
Verzorgingshuis
De Leeuwenhoek
aan de Kruiskade
telt bewoners van
vijftien nationaliteiten. Dat zie je
terug in de keuGenieten van een fantasti- de zorgsector hebben betrek- ken. Zo bereidt de Surinaamse
sche maaltijd kan ervoor zor- king op gezondheid. Waarom kok daar eens per week samen
gen dat deze gebreken even is er geen regel die voorschrijft met familieleden van de bewoworden vergeten. De mensen dat eten lekker moet zijn? Er lo- ners authentieke Surinaamse
kijken uit naar de maaltijd en pen bij Humanitas dan ook fan- gerechten. Dat is maar ’n voorpraten erover na met hun me- tastische koks rond die lekker beeld; de Voedingsdienst heeft
ook Algerijnse, Portugese, Hindebewoners. Ze kunnen ook en gezond koken.
‘uit eten’ in de restaurants. Ze De restaurants hebben alle- doestaanse, Marokkaanse en
verkleden zich er voor en ma- maal een eigen identiteit. Dat Kaapverdische koks. Het is leuk
blijkt ook uit de namen die ze om geen eenheidsworst te zijn.
ken zich ervoor op.
dragen, zoals De Olijke Oliphant, De Dansende Dolfijn, De Plezier
Lekker eten
Voeding is in zorgland vaak Gulle Gans, De Vrolijke Vlinder, Plezier op de werkvloer is de
een kwestie van koolhydra- de Zingende Zeeleeuw en De basis voor goede prestaties. Als
ten, vitaminen en mineralen. Kale Knuffelkarper. Het menu het leuk is op het werk, volgt
Dat is eigenlijk vreemd. Zo is per restaurant afgestemd op de rest meestal vanzelf. Dus

meer
weten
over de Humanitas Servicecentrale, bel
ons dan even
op en we maken een afspraak
om te overleggen wat onze
Servicecentrale voor u kan betekenen.
Telefoon: 010 - 443 61 00.

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64
Email: info@humanitas-rt.nl

besteedt Humanitas veel aanWeb: www.humanitas.nu
dacht aan opleiding en goede
werkomstandigheden. Het is
mede hierdoor vrij gemakkelijk ten. Daarbij komen straks ook
om aan personeel te komen.
nog vele gerechten bij uit andere culturen.
Er komt nog meer dienstverle- Maar er zal natuurlijk altijd
ning op allerlei gebieden en er aandacht blijven voor ‘grootwordt veel aandacht besteedt moeders pot’, want de kruiaan veranderingen in het eet- mige aardappel, de stamppatroon van nieuwe generaties. potten en het draadjesvlees
Er zijn nu al lasagne, tortilla, zijn nog steeds niet weg te
couscous en veel rijstgerech- denken.

Sollicitanten als verpleegkundigen,
verzorgenden IG, koks, monteurs,
conciërges etc. (fulltime of parttime)
zijn altijd welkom!
Tel. 010 - 461 51 51 of email: jobs@humanitas-rt.nl

Rotterdam-Zuid heeft een Mobiel Behandelteam
Cliënten met een indicatie voor zorg moeten soms, om welke
reden dan ook, langer wachten op zorg of opname dan wenselijk is. Om deze periode te overbruggen heeft Verpleeghuis
Hannie Dekhuijzen het Mobiel Behandelteam ingesteld. De
medewerkers van dit team zijn er om de reeds ingezette zorg,
waar nodig en mogelijk, te ondersteunen of aan te vullen.
Dit gebeurt thuis bij de cliënt. Wat er geboden wordt is bijvoorbeeld samen boodschappen doen, een wandeling maken, ondersteuning bij dagelijkse routine en structuur bieden, ondersteuning bieden bij afwezigheid van partner of kinderen en het
aanbieden van activiteiten.

Dit Mobiel Behandelteam bestaat uit medewerkers van de afdeling Deeltijdcare (dagbehandeling) en activiteitenbegeleiding,
zonodig aangevuld met behandelaars als arts, psycholoog, fysiotherapeut en ergotherapeut.
Cliënten met een indicatie ‘ondersteunende begeleiding algemeen’ kunnen van de diensten van dit team gebruik maken.
Bent u geïnteresseerd? Heeft u vragen? Bel 010 - 493 62 00.

