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Lisplein veranderde nauwelijks
Het Lisplein in het Liskwartier is de afgelopen decennia amper veranderd. De
meest in het oog springende
verandering was de bouw
van de Opstandingskerk,
die omstreeks 1962 de
groene houten Helvetiakapel verving en het plein een
volstrekt ander aanzien gaf.
Fred Wallast en ik delen
veel herinneringen aan de
omgeving van het Lisplein
uit de jaren vijftig.
“Ik woonde er niet, maar kwam er
jarenlang elke dag langs, op weg
naar of van school”, begin ik deze
nostalgische samenspraak. “Ik liep
over de Gordelweg, het Lisplein en
door de Delfgaauwstraat naar de
Ackersdijkstraat. Destijds liep achter de houten kapel een paadje langs
het water. Dat was natuurlijker veel
avontuurlijker dan netjes over het
trottoir te lopen. Vaak namen we, zo
gauw we vooruit mochten, een spurt
richting dit paadje, en maar kijken
in het water en zoeken naar visjes
en zo.”
“De struiken rond de kapel waren
een geliefd speelterrein”, vertelt
Fred, die zelf nabij het Lisplein opgroeide. “We speelden er vaak cowboytje en indiaantje. In die struiken
heb ik leren ‘sluipen’. Een wat oudere jongen uit de Ackersdijkstraat,
Tjipke genaamd, imponeerde ons
met zijn verhalen dat hij uit Canada
kwam en daar van échte indianen
had leren sluipen. Dat leerde hij ons
ook en natuurlijk waren wij zo trots
als een pauw”, lacht hij.

- De Helvetiakapel was geschonken door Zwitsers. De kapel deed dienst van 1947 tot 1959. Op 27 december 1959 werd de laatste dienst gehouden. De kapel heeft nadien nog een tijdje in Hoogvliet dienst gedaan. -

Golvend ijs
“Ik weet nog dat de plas bij vorst
snel dichtvroor en je er al gauw
overheen kon lopen. Het was alleen
jammer dat het ijs meestal snel
vól lag met steentjes die op het ijs
gegooid werden om te kijken of het
al sterk genoeg was.”
“Daar mag je mij op aankijken”,
bekent Fred. “Zodra het vroor gingen wij direct het ijs ‘testen’. Eerst
met stenen en takken, maar als
het even wat harder had gevroren,

- Een kijkje op het Lisplein vanaf de hoek Delfgaauwstraat. -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

gingen we ijssie piepen. Daar heeft
menigeen een paar natte schoenen
aan overgehouden. Het was een
sensatie om met een hele groep
naast elkaar arm in arm over het ijs
te rennen. Je zag het dan zo voor je
uit golven. Prachtig was dat.”
“Ja, wij stonden vaak toe te kijken:
deels hun lef bewonderend, deels
mopperend omdat ze het ijs verziekten en deels afwachtend – hopend? – of ze door het ijs zouden
zakken”, reageer ik.
Scholen
“In het blok Bieslandstraat, Delfgaauwstraat, Ackersdijkstraat en
Berkelselaan waren vier scholen”,
vervolg ik. “In de Bieslandstraat
de mulo waar mijn nichtje Marian
op zat, in de Delfgaauwstraat de
lagere school voor jongens waar
mijn broers naar gingen, dan nog
een school in de Berkelselaan en
zelf bezocht ik de lagere school
voor meisjes De Akkerwinde in de
Ackersdijkstraat. We moesten door
een poort onder de huizen en kwamen dan op een speelplaats vóór
de school. In de derde klas hadden

we de strenge juffrouw De Koning,
die ons regelmatig voor straf twéé
uur met onze armen over elkaar
liet zitten. Aan het eind van de
Ackersdijkstraat, bij de Gordelweg,
was een ﬂink plein waar je lekker
kon spelen – als er tenminste geen
jongens liepen te voetballen.”
“Nou, daar heb ik heel wat balletjes
getrapt”, haakt Fred in. “Later
moesten er zo nodig speeltoestellen geplaatst worden. Dat maakte
voetballen een stuk lastiger, maar
we speelden er gewoon omheen.”
Cadeautjes
“Dokter Bosma, op de Bergselaan,
was onze huisarts. Hij had een heel
druk inloopspreekuur: als je er om
half acht was, stond je vaak tot na
tienen op je beurt te wachten. Ook
onze tandarts zat op de Bergselaan, net voorbij de spoorbaan op
de hoek met de Insulindestraat. Ik
zat daar elk half jaar voor controle
en heb hem nog eens in zijn vinger
gebeten; was hij niet blij mee! Het
voordeel was dat ik niet naar de
schooltandarts hoefde. Alleen kreeg
ik daardoor vaak ook geen mooie

cadeautjes die andere kinderen wél
kregen voor hun dappere gedrag:
plakplaatjes, een stukje stuf en
dergelijke.”
“Ik heb eens een prachtige ladderwagen van Dinky Toy gekregen toen ik bij een dokter op het
Lisplein aan mijn amandelen was
geholpen. Dat was geen pretje,
maar dat cadeautje vergoedde
veel”, aldus Fred, die nog een
laatste herinnering aan het Lisplein
opdiept. “Mijn eerste vriendinnetje woonde er. Martha van Dijk,
dochter van een huisarts. Nou ja,
vriendinnetje. Ik was nog geen tien
jaar, maar hevig verliefd. Toen ik
haar op weg van school naar huis
in de Schiebroekselaan heel ondeugend een kusje op haar wang gaf,
heeft zij de hele middag die wang
staan schrobben. De liefde kwam
dus kennelijk maar van één kant”,
besluit hij lachend.
Els Beekmans

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.
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Pagina 2

Dinsdag 20 februari 2007

TANTE POST(BUS)

Vakantievreugd
De leukste vakantieherinneringen
uit mijn jeugd waren de twee weken Ouddorp, met aansluitend vier
weken Hoek van Holland. Bij mij is
altijd de naam: “kamp vakantievreugd
Rotterdam”blijven hangen.
Ik weet nog dat ik samen met mijn moeder ons ging opgeven voor deze vakantie
weken (volgens mij ergens in de Pretorialaan). Met twee zusjes en een broertje
gingen wij met de bus van Pendrecht
naar de Rozestraat om daar op de trein
naar Hoek van Holland te stappen.
Wat mij vooral is bijgebleven zijn de
bunkers en het eten tussen de middag.
Kampjongens en meisjes die vanaf 15
jaar deze titel kregen, deelden thee en
melk uit. De eerste kennismaking met
verliefdheid hoort ook bij deze vakantieherinnering.Ik kan de kampjongens
zonder moeite op mijn netvlies toveren:
Dick Koogje uit de Raephorststraat. Hij
had drie zusjes: Carla en de tweeling
Henny en Hanny, die ook een paar jaar
op dit kamp waren. Hierbij een foto uit
1962. Ik herken nog Joke en Alie Rutten.
Ik sta uiterst rechts.
Marianne van Veldhoven, Pauwoog 24
3225 CC Hellevoetsluis

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser
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Geachte redactie,
Voor Kerstmis 2006 stuurde mijn nicht
mij negen Oud-Rotterdammers. Die ik
met grote belangstelling gelezen heb. Ik
ken Rotterdam heel goed, speciaal het
Rotterdam van voor de oorlog. Ik ben
op Tuindorp Heyplaat geboren in de Da
Costastraat 29. Mijn vader werkte bij
RDM tot 1924. Toen verhuisden wij naar
het Alkemadeplein boven de verffabriek.
Vandaar naar Bloemhof, de Geraniumstraat, toen naar de Valkstraat, (bestaat
niet meer, de Zalmhaven is gedempt)
boven een stinkende vleesfabriek. Ik ging
naar school in de Baan. Het zwembad
was toen nog in de Schiedamsesingel.
Op die school hadden we de beste
meester die ooit bestaan heeft, meester
Hoekman. In mijn klas waren Mien
Hekker, Betsy Haaks, Toontje Klaasen,
Arie van Yperen, Arie van Schaik, Anton
Homburger, Henk Erkelens en niet te
vergeten Kees Waals, de beste in de klas.
Zouden sommige van jullie nog in leven
zijn? Ik zou graag van jullie horen. Mijn
school was 30 meter van de Schiedamsedijk, de trap op door de Zevenhuissteeg
en je was er. Een beetje verderop was
de open lucht school voor kinderen met
tbc, bij het Waalse kerkje. Aan het einde

van de Baan was de Korte Hoogstraat
en vandaar in de Hoogstraat. Wat een
gezellige straat, dat heeft Rotterdam
nooit terug gekregen. Als jongen van
7 of 8 jaar zwierf ik al door de stad.
Coolsingel, Van de Valkstraat, naar de
Mauritsstraat, waar nu de schouwburg is.
Het was een dood straatje, erg gezellig.
Iedereen kende iedereen, ook Blinde Piet
woonde daar. Op zomeravonden zat hij
op de stoep en speelde zijn accordeon en
iedereen die dansen kon deed dat. Piet
had drie heel mooie zussen.
In de Mauritsstraat werd ik 14 jaar en
ging werken. Het was toen in het midden van de depressie 1936. De meeste
mensen waren zonder werk. Ik vond
werk bij Van den Burg borstelfabriek in
de Tuinderstraat voor de prinselijke som
van 2,50 gulden voor 48 uur per week.
Ik bleef daar tot februari 1940 en ging
toen werken op de Botersloot, bij Kramer
en Roder ijzerhandel. Als besteljongen
zwierf ik pas echt door de stad.
Bas Monster
lobas@optusnet.com.au
------------------------------------------------Geachte redactie
Het verloren gewaande schoollied is
terecht, en een heel lieve mevrouw uit
De Lier heeft het bij haar op zolder in
een oud schoolschrift opgedoken. Ook zij
was een oud leerling van de Industrieschool voor meisjes aan de Schietbaanstraat.
Ik weet zeker dat er vele oud leerlingen
zijn die er enorm van hebben genoten.
Ondergetekende in ieder geval. Echt even
op de Sentimental yourney.
Schoollied Industrieschool
Ons lied klinkt blijmoedig
Ons lied klinkt spontaan
Tot vreugde van alle ‘t zij alt of sopraan
Weg moeiten, weg zorgen, weg last en
verdriet, we voelen ons blij.

Want we zingen ons lied.
Ref
Bij ons worden banden van vriendschap
gelegd
Ons lied brengt ons samen veredeld oprecht
De zang maakt een ieder gelukkig en tevree
Kom knies nu niet langer en zing met ons
mee
Wij wassen en koken en naaien tesaam
En maken ons zo voor de toekomst
bekwaam
Maar ’t leven eist meer, som en taal moet
erbij
Opdat elk van ons een modelhuisvrouw zij.
Ons lied geeft de kracht van ons dagelijks
bestaan
Vol moed wordt door ons onze taak steeds
gedaan
We treuren, we zeuren, we zaniken niet.
We voelen ons blij want we zingen ons
lied.
Ansje Schuring
Vloedlijn 1
3191 HS Hoogvliet Rt
-----------------------------------------------Schiettent
R. Oosterling v.d. Est schrijft in zijn
of haar verhaal over buurtvereniging
de Puntstraat over een vakantieverblijf
in Ulvenhout (N Br) genoemd ‘een
schiettent achter een Brabants café’. Ter
correctie wil ik u mededelen dat dit de
winterbaan was van handboogschutterij Alliance d’ Amitié, die in 1851 is
opgericht door Baron van der Borgh tot
Verwolde.
Het gezellige Brabants café was De
Harmonie in de Kerkstraat tegenover de
Katholieke kerk. Naast deze kerk was
een klein paadje dat langs een weiland
liep en uitkwam bij kinderspeeltuin ‘De
7 heuveltjes’ waar R. Oosterling zeker
menig uurtje heeft doorgebracht.

Recht tegenover deze speeltuin was
een schietterrein van het leger. Op dat
terrein stond een uitkijkpost en wanneer
daar een bal in een mast hing, mocht je
daar niet opkomen; levensgevaarlijk!
Een stukje verderop, het Mastbos in,
was een sanatorium, ‘De blauwe kamer’
genaamd. Ruim 22 jaar heb ik hier
mijn jeugdvakantie’s doorgebracht.
Echter niet met een vereniging uit de
Tarwewijk, maar met de vereniging die
jaarlijks na de Puntstraat bezit nam van
dit jeugdkoninkrijk, de Stokroos.
Ik herinner mij nog wat namen van de
mensen die met hart en ziel 14 dagen
lang met inzet van al hun krachten de
jeugd van toen een heerlijke vakantie bezorgden. Deze bestond uit de onvolprezen Ome Jan Sjerp, de heer Roodenburg,
mevrouw Bosman, Leen Geluk en zijn
vrouw, Jaap en Truus, de heer Sjabbens
en, niet te vergeten, Hopman Bertus
Sjerp.
Ja meneer of mevrouw Oosterling, de
tijd gaat snel, maar om de herinnering
niet te laten vervagen, ga ik ieder jaar
nog een pilsje happen in de Harmonie
in Ulvenhout. Er is niet veel veranderd
hoor. De schietbaan waar uw stapelbed
eens stond, is nu een feestzaal, maar
de bomen in het Mastbos nodigen nog
steeds uit voor een stevige klimpartij
(moet u vooral eens doen), dan voel je
je weer jong. En als u ooit een bezoek
brengt aan deze plek uit uw jeugd moet u
niet vreemd opkijken als er een 68-jarige
aan het proberen is een boomhut te
maken, want dan ben ik dat.
Jan Hartmans
Patrimoniumshof 42
3073 VT Rotterdam
Email j.hartmans5@chello.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:

Van ziekenfondsbril tot 18 karaat goudmontuur
Op naar de honderd jaar. Annie de Reuver kan er bijna niet meer omheen na het vieren van
haar 90ste verjaardagsfeest op maandag 19 februari in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Het was een boem van een feest voor familieleden, vrienden, bekenden en een horde
mediavertegenwoordigers. Onder de gasten ook hoogwaardigheidsbekleders en collega-artiesten als Pierre Kartner, Corry Konings, Eddy Doorenbos, Adriaan van Toor, Ben Cramer,
Eddy Christiani en Johnny Hoes.
Ze overstelpten Annie met cadeaus
en de zangdiva moest ook een
verjaardagstaart van één meter in
het vierkant aansnijden. Uiteraard
voorzien van haar beeltenis in marsepein, dezelfde die de omslag van

- Annie werd door prins Clemizot geslagen
tot Commandeur van de Boergoenzers in
Rotterdam-Charlois. Hoewel erg moe van de
vele interviews en het reizen naar studio’s,
nam ze de hoge onderscheiding met genoegen in ontvangst. Foto Ellie Schop -

haar levensboek ‘Onverbloemd!
– 90 jaar Annie de Reuver’ siert.
De foto, haar biograﬁe en het 211
pagina’s en 163 foto’s tellende
prachtige boekwerk zijn gemaakt,
geschreven en samengesteld door
Rein Wolters. Bas van Toor overhandigde de zichtbaar ontroerde
Annie het eerste exemplaar. “Ik
vind het ontzettend leuk dat je na
vijftien jaar zeuren van mijn kant
eindelijk je levensverhaal hebt verteld aan onze gezamenlijke goeie
vriend Rein Wolters.”
Directeur Rob Wiegman van Luxor
schonk Annie een fraaie replica van
haar foto, zoals die in het Nieuwe
Luxor Theater hangt. Ook kreeg ze
een beschilderde pannendeksel die
herinnert aan de keer dat ze kookte
in restaurant ’t Tappunt in Croos-

wijk. Uiteraard trad Corry Konings
op, evenals Bas van Toor, Joop
Stedehouder en Michel (Sinatra)
van der Meer. “Het kan niet op.
Ik wist niet dat ik nog zo populair
was”, riep Annie spontaan.
Commandeur
Zaterdag werd ze in Charlois door
Prins Clemizot van carnavalsvereniging De Boergoenzers geslagen
tot Commandeur. Dat gebeurde
onder daverende alááááfs. Zondagavond acteerde ze op de VARAbuis in ‘Mooi! Weer de Leeuw’.
Twee weken voor haar verjaardag
stroomden de verzoeken voor
interviews binnen, zeker nadat
bekend was dat op haar verjaardag
‘Onverbloemd!’ ging verschijnen
met zowel privé als andere onthul-

- Annie de Reuver en auteur Rein Wolters zijn trots op de biograﬁe die op haar verjaardag
ofﬁcieel verschenen is. Foto Jan van den Engel. -

lingen. Annie stond prominent in
onder meer de Telegraaf, Volkskrant, AD-Rotterdams Dagblad,
Overschiese Krant, Weekblad
Hoogvliet en was te zien en te horen bij TV-Rijnmond, NPS, Twee
Vandaag, Vara, Radio Rijnmond,
RANO en ook nog op 7 maart bij
Max en Catherine.
Rein Wolters kreeg veel

CCtje ‘k Heb u lief Rotterdam…
Wat een wonderlijke stad hebben wij toch. Of liever, de
mensen die hier over de dingen gaan, wat een wonderlijke mensen zijn dat. Ik weet niet of u het weet, maar
als hier iets gebeuren moet, bij voorkeur op cultureel
niveau, dan halen ze altijd bossen Mokummers naar Rotterdam, want er heerst een hardnekkig misverstand dat

c foto burosolo.nl

die op cultureel niveau beter zijn.

Cox Column

Zo schijnt bijvoorbeeld het hele jaar
“Rotterdam Culturele Hoofdstad van
Europa” (wie weet het nog?) naar de
kloten te zijn geholpen, “pardon my
French”. Die Amsterdammers komen
hier gezellig hun zakken vullen, geef
ze eens ongelijk, en stormen om vijf
uur allemaal naar de trein om op
tijd weer in hun stamkroeg op het
Leidseplein te zijn, om te gaan zitten
vertellen dat het in Rotterdam altijd
zo waait. (Ik riposteer dan als volgt:
“Inderdaad, bij ons waait het altijd,
daarom stinkt het bij ons ook niet zo
penetrant naar stront.”)
Tussen nog meer haakjes, dat meen
ik dan weer helemaal niet. Van de
week was ik in Amsterdam, het heeft
voor mij altijd iets feestelijks. Ja, u
leest het goed. Ik had afgesproken
met een vriendin in Luxembourg,
een prachtig café aan het eind van de
Spuistraat, naast dat onovertroffen
Hoppe, en later wandelden we over
de Nieuwezijds naar de Nieuwe Kerk,
in een straatje waarachter we in een
heel klein restaurantje heerlijk aten,
en toen naar genoemde Kerk voor de
tentoonstelling over Istanboel. Daar
heb je weer zoiets: die Nieuwe Kerk,
waar ik met veel anderen “Vriend”
van ben, organiseert de ene na de
andere tentoonstelling, is prachtig

gerestaureerd en heeft bijvoorbeeld
een prachtig café. Waarom doen wij
nou eigenlijk niets met die goeie
ouwe Laurenskerk? Hij was natuurlijk
in 1940 op sterven na dood, maar
hij staat er weer prachtig bij, en het
enige dat er gebeurt is af en toe een
feessie. Of ben ik niet op hoogte?
Waarom bouwen wij dat fantastische
gebouw niet uit tot een broedplaats
van cultuur? We hebben toch al zo
weinig ouds, waarom proﬁteren we er
niet meer van? Het enige dat er met
de Laurens is gebeurd, is dat de een
of andere krankzinnige er een stuk
of drie, vier afschuwelijke vierkante
dozen tegenaan heeft gebouwd. Hoe
krijgt zo’n gek de lengte?!
Of denk aan dat vreselijke Schouwburgplein. Welke gestoorde hebben ze
daar ooit op los gelaten, zodat je moet
zoeken naar een opstapje om er op te
komen, je vervolgens loopt over een
ijzeren raamwerk waarbij het een hele
kunst is om niet op je platte bek te
vallen, boven je hoofd gaan een soort
metalen dinosaurussen heen en weer
met een lampje er in, in de ene hoek
staat die afgrijselijke bioscoop, zodat
je op het Doelenterras nooit meer
in de zon zit, en in de andere hoek
hebben ze dan een debiel bruggetje
gemaakt naar de Lijnbaan.

Ergens op het stadhuis is er iemand
geweest, iemand die er over ging, die
heeft gezegd: “Ja jeute, dat gaan we
doen jongens!” Zou zo’n ﬁguur daar
nou zelf wel eens lopen, en denken:
“Dat heb ik toch maar tot stand
gebracht, daar is de stad toch wel
terdege van opgeknapt!”
Maar ach lieve mensen, dan heb ik het
over het stadhuis. U heeft natuurlijk
wel iets beters te doen, maar voor de
aardigheid zou u toch eens in de gaten
moeten houden wat voor volk daar
namens ons bezig is. Als je het weet,
slaat de schrik je om het hart. Enige
tijd geleden moest Nighttown weer
eens gered worden met een paar ton.
Nou staat het altijd sympathiek als je
in de bres springt voor “jongeren” (of
voor allochtonen, nou we het er toch
over hebben.) “Rotterdam heeft een
poppodium nodig”, riep een dapper
PVDA-raadslid. Natuurlijk, maar waar
het geld van de afgelopen jaren gebleven was, en of daarvan misschien
een meneer in een prachtig huis aan
de Kromme Zandweg of daaromtrent
woont, dat vroeg niemand zich af.
Het is allemaal vriendjespolitiek. In
onze hippiejaren begon een aantal
vrienden van mij een boekwinkeltje,
in een straat bij de Oude Binneweg.
Een geroerde gemeente gaf hen een
paar duizend gulden subsidie. Nou,
daar gingen ze eerst eens lekker van
op vakantie!
Niemand controleert dat. Van tijd tot
tijd lees je een artikel over hoe in de
deelgemeenten, waar de PVDA al decennia de dienst uitmaakt, ze mekaar
de bedragen zitten toe te schuiven.
Maar dan wordt het weer stil en hoor
je niks meer.

complimenten voor de wijze
waarop hij samen met Dorien van
Londen van Gruppo Creativo het
boek vorm heeft gegeven. In het
boek is een cd opgenomen met
elf van haar nummers die Annie als haar favoriete bestempelt.
Het kost 24,95 euro en is in elke
boekhandel verkrijgbaar. ISBN:
978.90.78776.01.7

Ik weet zeker dat er miljoenen en
miljoenen verdwijnen door luiheid
en incompetentie.
Heeft u het nou weer gelezen van
die zogenaamde “Blunderput”? Bij
het Architectuurmuseum? Ik vergeet
nooit iets, dus toen dat museum net
af was, wat zal het zijn geweest, 15
jaar geleden, toen was daar tegenover een partijtje bomen geplant,
ook weer in het kader van de een of
andere architectuurgekte, want daar
zou een KERSENBOOMGAARD
verrijzen! Wat een briljant idee! Dat
zou prachtig bloeien in de lente! De
Betuwe, middenin Rotterdam! Ik
heb er nooit een kersenpit gezien! En
nu was een andere geleerde op het
idee gekomen er een parkeergarage
te bouwen, effe heel iets anders, dat
wel. Maar, wat jammer nou, ze waren
vergeten dat daar puin van het bombardement is gestort, en daar komen
ze niet doorheen! Nou weet ik ook
niet waar overal puin is gestort, maar
daar zullen op het stadhuis toch wel
tekeningen van zijn? Daar ga je van
tevoren toch wel even je licht over
opsteken?
Schade voorlopig twintig miljoen
(20.000.000) en dat, beste lezers, is
geld van u en mij.
(Niet dat Rotterdam geen mooie
uitgaansgelegenheden kent: denk aan
café Ari, en er vlak tegenover het
restaurant Louis. We komen d’r wel
ook al zijn we d’r niet.)
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Uw auto laten WASSEN & STOFZUIGEN
Onder een genot
van een kopje koffie.
klaar terwijl u wacht

19,95
Bij de Hoofdweg t.o. Brugman Keukens

Aangifte inkomstenbelasting 2006

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.

tel. 088 0700700
info@ﬁscoop.nl

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

CiTO
houdt u

LIGIER
X-TOO

MOBIEL

AUTORIJBEWIJS NIET NODIG

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

0180 619 411
Paul Bestebreurtje Barendrecht

Bromfietscertificaat, rijbewijs AM, A of B vereist.

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

CiTO
SUBARU ROTTERDAM

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

de POPULIER
AUTODEMONTAGE EN HANDELSONDERNEMING

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

MEUBELSTOFFERDERS

O

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.

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

Uw betrouwbare
verhuispartner

Particu
lie
( groo re verhuizin
t
gen
e
O
Senior n klein )
enverh
O
uizing
Inpaks
en (
er
O
Afvoer vice De/m 10% Kortin
g
ontage
oude m
meubil )
Schoo
e
air
nmaak ubels /
O
se
Gehee
l vrijbli rvice
jvende
gratis
offerte
Te

l. 010210
dnver 2768
Da
h

www.v

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

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

MARC TEUNISSE

‘N AUTOWRAK? BEL DAN: 010 - 421 65 00

M

KLOPPERS

Molenbaan 14
Capelle aan den ijssel
Tel.: 010 - 450 12 24

capelle
Bel snel met de Fiscoop afsprakenlijn:

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

VerhuisBox

Belastinghulp voor iedereen!
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TEL. 010-4853047
MOBIEL 06-29501705
WWW.IKVERHUIS.NL

Openhaarden & Kachelcentrum

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

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

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

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

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

6 standaardpunten van ons bedrijf
* Gratis halen en brengen
* Altijd 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 32”
De allerlaatste(?) raadfoto
waarop een tram te zien was,
heeft weer heel veel inzendingen opgeleverd. De reactie op
de laatste(?) verschijning van
een tram varieerden van een
zeer gemeend ‘gelukkig’ tot
TOEN
het droevige ‘jammer’.
Maar ik beloof dat, ook wanneer ‘Waar-was-dat-nou’ foto’s geen
vertrek van de tram. Bij het eindpunt
tram laten zien, er genoeg herkenbare Rotterdamse elementen
Ruigenplaat zou die pruim waaroverblijven. Dat ben ik verplicht aan de oud(ere) Rotterdammer!
schijnlijk weer besabbeld worden”
(de Rotterdamse attentie gaat richting
We beginnen met een fout, maar zeer
inmiddels het nodige is veranderd.”
Haringkoppenstad. AvdS).
warm antwoord. J.A.M. MarijnisA. Vrekke, Louise de Collignylaan
W.Serry (Berkel en Rodenrijs): “Waar
sen (als hier geen plaatsnaam staat,
183, 3136 NN Vlaardingen: “ We zien
was dit nou? Eindpunt lijn 15 van de
wordt Rotterdam bedoeld) schrijft:
hier de Rusthoﬂaan in Crooswijk,
RET aan de Rusthoﬂaan. Ik heb vele
“Het antwoord is: Deze straat is de
richting Paradijslaan en Nieuwe
malen in het aan de rechterzijde van
Rusthofstraat in Crooswijk.” (Niet
Crooswijkseweg; met het eind/bede foto staande huisje gezeten. Mijn
dus! AvdS).
ginpunt van (toen) lijn 15. Compleet
vader Willem Serry Nr. 13 (dat was
Han Steenbeek maakt dezelfde fout:
met het tramhuisje voor passagiers en
zijn dienstnummer) heeft een hele tijd
“Is dit niet de Rusthofstraat? Geen
RET-personeel. Achter de fotograaf
als conducteur op deze lijn gewerkt.
gemakkelijke foto.” (Het is inderdaad
is de ingang van Algemene BegraafMet zijn late dienst ging ik dan vanaf
niet de Rusthofstraat. AvdS).
plaats Crooswijk. Wie herinnert zich
de Kerkhoﬂaan met een prakkie naar
P.J van Peeperstraate: “Ik heb in de
daar niet de bloemenverkopers. ’Tante
het wachthuisje en daar kon dan door
Rusthoﬂaan gewoond van 1938 tot
Ees met haar grote bloemenwagen;
Pa worden gegeten. De bestuurder
1949 in het stuk waar de tram reed.
anderen met handkarren of een
waarmee hij altijd samenwerkte heette
Nu eerst even over de tramlijnen; er
simpele bloemenmand. Die mensen
Dorus, voor zover ik weet, en woonde
is een strijd tussen mij en een aantal
hebben heel wat verdriet voorbij zien
toentertijd in de buurt van de Soetenbekenden. Lijn 15 heeft daar altijd
gaan. Toen- wel zo’n 60 jaar geleden
daalseweg. Lopend vanaf huis naar
gereden, maar daarnaast heeft daar
- vroegen we aan de conducteurs de
de remise aan de Kootsekade, achter
ook enige tijd lijn 18 gereden. Als ik
overgebleven kaartboekjes en als we
het Kerkhof langs of dat nu vroege of
het goed heb, reed lijn 18 naar het
ze niet kregen, pikten we ze wel. Wat
late dienst was. Volgens mij kon of
Maasstation. Ook heeft er nog een
je daar nou mee moest, weet ik echt
wilde mijn vader niet ﬁetsen, dat weet
bus het eindpunt aan de Kerkhoﬂaan
niet meer. Een paar haltes meerijden
ik eigenlijk niet meer. Maar ik denk
gehad. Nu terug naar de trams, wij
achter op de tram waren we ook niet
dat ik niet de enige ben die dergelijke
gingen wel eens trammetje wippen
vies van. Ontdekt, dan stopte de tram
herinneringen heeft. Het was toen
(zo noemden wij dat). Dat was van de
ter plekke en moest je rap wegwezen.’
Nieuw Crooswijk en er woonden vele
voorlaatste halte tot het eindpunt, dat
Ik herinner mij een kleine brildraambtenaren; politiemensen, ambuwas achterop of aan de zijkant bij het
gende conducteur, die op lijn 15 zijn
lancechauffeurs, stratenmaker van de
midden balkon. Had de conducteur dat
vaste stekkie had. Een verwoed pruigemeente, e.d.”
in de gaten, maakte hij de deur open
mer. Zodra de tram bij het eindpunt
Mevrouw A. Vermaat: “Ik denk dat het
en trok hij je naar binnen; nou dat
kwam, ging zijn kaartendoos open en
de Rusthoﬂaan is, met tramlijn 15. De
was dan niet leuk. Het minste was een
verdween de pruim achter zijn kiezen,
foto is gemaakt vanaf de Kerkhoﬂaan,
schop onder je kont en weg wezen. Op
om weer in de doos te verdwijnen bij
richting Paradijsplein. We bevinden
zondag hielp ik altijd een bloemenman
met het verkopen van bloemen als er
een tram aankwam; snel er heen en
dan was je niet alleen, want er waren
Deze sluis is niet de start van een serie Rotterdamse vaarwemeer bloemenventers en die hadden
gen, waarbij dan de vraag gesteld wordt “Waar was dat nou”?
ook een of twee jongens uit de buurt
Neen, het is toevallig een foto uit de jaren vijftig van de vorige
die hen hielpen. Wij zaten veel bij het
eeuw, waar ik destijds al ﬁetsend leuke herinneringen aan
tramhuisje, omdat de meeste vriendjes
bewaar. Vanaf het water heb ik het sluisje nooit zo dichtbij
op die hoogte woonden. Hopelijk
gezien als op de foto, hoewel een waterﬁets mij enkele jaren
zijn er meer personen die zich lijn 18
geleden heel dicht bij de sluisdeuren bracht.
herinneren (Lijn 18 kwam van en ging
Maar waar was dat nou?
naar het Marconiplein sinds 1 december 1929. Het dichtst dat deze tram bij
Uw oplossingen, met herinneringen, anecdotes of zomaar
het Maasstation kwam, was wanneer
gedachten gaarne vóór 5 maart 2007 per post zenden aan
hij het Oostplein passeerde. Op 1 juli
Waar was dat nou?
1936 werd de lijn opgeheven. AvdS).
Sint Jobsweg 22e
Arie Spek (Dordrecht): “Eindpunt van
3024 EJ Rotterdam
de tram in de Rusthoﬂaan, vanuit de
of via email naar
tram liep je zo naar de Algemeene bewaarwasdatnou@xs4all.nl
graafplaats Crooswijk. Op de Crooswijkseweg, niet ver van de algemene
Een Rotterdamse attentie wacht op de gelukkige winnaar.
begraafplaats is de Rooms Katholieke
Begraafplaats. Een rustige buurt waar

Nieuwe opgave no. 34

NU
ons dus in Nieuw-Crooswijk, een wijk
die de komende jaren stukje bij beetje
gesloopt wordt. In dit gedeelte van
de Rusthoﬂaan staat al nieuwbouw.
Aankomende weken gaan de eerste
woningen tegen de vlakte (Boezemlaan/Wandeloordstraat); de hekken
zijn al geplaatst, doorgaand verkeer is
afgesloten. Ik woon zelf in de Rusthoﬂaan, boven de winkels en zit in de
laatste sloopfase (2011). Jammer, dit
gedeelte is nog goed bewoonbaar, de
huizen zijn ruim. Leuk dat er een foto
van de Rusthoﬂaan in stond.”
Wil Kats: “Ik moet me wel heel erg
vergissen als deze foto niet de eindhalte van lijn 15 in de Rusthoﬂaan in
Crooswijk weergeeft. Deze tram reed
van de omgeving Hudsonstraat (beginhalte was meen ik de Ruigeplaatbrug)
hier naartoe en dat was best een lange
rit. Er werd gezegd van deze tramlijn,
dat hij reed van “de ruige plaat naar
de hoge boezem “ of andersom; als
kind begreep ik daar niks van. Er werd
altijd heel besmuikt over gegniffeld,
zoals over alles wat maar enigszins
naar een vrouwenlichaam verwees.
Nu spreek ik over de jaren vlak na de
oorlog tot de jaren ‘60 . Ik weet niet
sinds wanneer de tram daar niet meer
rijdt. Wij woonden in de “Put”, zoals
de wijk onderaan de dijk achter het
Witte Dorp genoemd werd, vlakbij de
grens met Schiedam en ik mocht als
kind regelmatig met m’n broer, nichtje

of een vriendinnetje naar mijn oma en
opa, die in de Rusthoﬂaan woonden,
schuin achter het tramhuisje op nr.17.
We liepen dan eerst van huis helemaal
naar de beginhalte en betaalden 6
cent voor de hele rit, voor ons gevoel
maakten we een wereldreis en was
het heel spannend. Van Oma kregen
we een dubbeltje om een slagroomoublie te kopen bij de ijssalon in de
Paradijslaan, dat was natuurlijk een
ongekende luxe en daar hadden we
die lange reis graag voor over. Deze
foto is genomen vanaf de kant waar
de begraafplaats Crooswijk is, hoe
langer ik er naar kijk, hoe meer de
herinnering terugkomt aan die tijd. ‘k
Ben benieuwd of ik het bij het rechte
eind heb.” (Helemaal goed, Wil. En
wat die herinneringen betreft: daar
maken wij De Oud Rotterdammer
voor. AvdS).
De afgelopen maanden hebben wij
bij de ‘Waar-was-dat-nou’ foto’s
dankbaar gebruik gemaakt van materiaal, dat in het verleden door diverse
‘tramfanaten’ is gemaakt. Wij zijn
hen zeer dankbaar, dat men ons onze
gang heeft laten gaan.
Het gebruik van het woord tramfanaten wordt niet door iedereen
gewaardeerd. Men spreekt liever
over tramhistorici, tramdeskundigen,
tramkenners, tramliefhebbers of (een
enkeling) tramgekken!
Welke naam men zich ook geeft: dank
jullie wel voor de prachtige foto’s.
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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. Universitair hoofddocent psychogerontologie Gerben Westerhof schreef hierover in De Oud Rotterdammer van 6 februari. De redactie van
De Oud Rotterdammer zwengelt deze discussie verder aan met een iets andere opinie. Nadere reacties kunnen worden
gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Oud en jong gaan al dagelijks met elkaar om
Door Fred Wallast en Hans Roodenburg

Samen werken, samen leven. Dat
is het motto van het nieuwe kabinet
Balkenende. Hoewel deze term een
hoog christelijk-sociaal karakter
verraadt, heeft het thema ook alles te
maken met hoe ouderen en jongeren
met elkaar behoren om te gaan.
De onderzoekers van de Radboud Universiteit concluderen dat ouderen en
jongeren buiten de familie om weinig
contact met elkaar hebben en daardoor
(te) weinig van elkaar weten.
De redactie van De Oud Rotterdammer is een andere mening toegedaan,
gebaseerd op eigen praktijkervaringen.
Hoewel De Oud Rotterdammer een
veertiendaags gratis blad voor de
50-plusser is, weten we dat de lezers
(de ouderen) wel degelijk de (vaak
nostalgische) inhoud van deze krant
voorlegt aan hun kinderen, maar
ook aan jongere buren of kennissen.
Zoals dat in krantenland heet heeft dit
product een heel hoge leesdichtheid
en niet uitsluitend onder de beoogde
doelgroep, de 50-plussers.
Andersom weten we dat de oudere lezers ook heel wat opsteken van de jonge garde die van jongsaf aan is geleerd

met de moderne (elektronische) media
om te gaan. Eigenlijk ook tot onze
verbazing merken we hoe makkelijk
heel veel ouderen ons per e-mail – een
typisch jongerenproduct - kunnen vinden voor verhalen en het stellen van
vaak heel slimme vragen in de rubriek
Rechten & Plichten. Daarachter zitten
vaak de jongeren (meestal kinderen,
kleinkinderen of neefjes en nichtjes).
Dus in tegenstelling tot de voor de
hand liggende conclusie dat De Oud
Rotterdammer het ‘eigen eilandje’ van
de ouderen bedient, blijkt de krant wel
degelijk een binding te geven tussen
oud en jong.
Hapklare brokken
We zullen niet zo gauw kritiek uitoefenen op andere betaalde media. Maar
met de populistische formule van het
AD Rotterdams Dagblad heeft deze
krant, ontstaan uit het Rotterdams
Dagblad en zijn voorgangers Het Vrije
Volk/Rotterdams Nieuwsblad, bewust
meer de kant gekozen van het jongere
publiek dat snelle en hapklare brokken
aan informatie zou willen hebben en
waarin duiding en achtergronden van
het nieuws vaak uit den boze zijn. Het

vervelende van het nieuwe ‘format’
van het AD is dat de beoogde jongeren
veel reizen en in het openbaar vervoer
gewoon een gratis krant (Metro, Spits!
En De Pers) kunnen lezen. Ze zullen
weinig behoefte hebben aan een over
het algemeen dure krant die op de
deurmat wordt bezorgd.
Met name de oudere lezers in Rotterdam missen het evenwicht tussen
de belangstellingssfeer van jongeren
en ouderen in het AD Rotterdams
Dagblad. Oudere en traditionele (bezorgde) kranten als NRC Handelsblad,
Trouw en zelfs De Telegraaf slagen
daarin veel beter. Alleen hebben die
geen omvangrijke regionale redacties
in het Rotterdamse verspreidingsgebied.
Kloof
Maar ook buiten de media – erg
belangrijk als het gaat om een gemeenschappelijk oud- en jonggevoel
– leven ouderen en jongeren heel goed
met elkaar. Wie naar stadions, theaters
en sommige ‘praatkroegen’ gaat, ziet
daar jong en oud bij elkaar zitten en
met elkaar omgaan of zij tot dezelfde
familie behoren.

Misschien zou het een goed idee zijn
om bij Feyenoord in de vakken met
harde kernen van supporters – voor
het overgrote deel zijn dat helaas
onbesuisde jongeren - te vermengen
met de over het algemeen rustigere en
relativerende ouderen. Dat zou ook
kunnen betekenen dat deze jongeren
misschien weer meer ontzag voor
ouderen krijgen. Dat zijn zeker allemaal zaken die de door Westerhof
geconstateerde kloof tussen oud en
jong kunnen verkleinen.
Het nut om daarvoor, zoals in
Nijmegen, praatgroepen in te stellen,
betwijfelen wij. Wel zal de dagelijkse
praktijk van samen leven in media,
cultuur, onderwijs en zorg wat meer
gericht kunnen worden op wederzijds
respect voor de verschillende generaties. In die zin hebben de Nijmeegse
onderzoekers gelijk.
Beleid
Het nieuwe kabinet van Balkenende,
Bos en Rouvoet heeft een beleid ontwikkeld dat daaraan een belangrijke
bijdrage kan leveren. Schoolgaande
jongeren moeten drie maanden maatschappelijke stage gaan lopen. Als dat

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
-----------------------------------------Erf- en schenkingsrecht
-----------------------------------------Verklaring van erfrecht is
verplicht bij banken
In december is mijn vader overleden.
We zijn met vijf kinderen en ik doe
de geldzaken voor hem. Wij hebben
een en/of rekening bij de Postbank.
Alles gaat in goede harmonie tussen de kinderen. Ik vraag me af of
het verplicht is om een verklaring
van erfrecht te hebben. Als wij de
geldzaken kunnen afhandelen met
zijn vijven heb ik toch geen notaris
nodig? Ook vraagt de Postbank om
na het overlijden meteen melding te
maken van het overlijden. Ik heb dit
niet gedaan, omdat ik een en/of pas
heb. Ik vind dat, als alles in goede
harmonie gaat en er is nog wat geld
over, dit gewoon door vijf kan worden
gedeeld en klaar is Kees. Of ga ik nu
te kort door de bocht? Wel zal ik te
zijner tijd contact opnemen met de
Belastingdienst voor een eventuele
aanslag successierechten. Hoeveel is
er per kind vrijgesteld?
U bent verplicht het overlijden
van uw vader aan de Postbank te
melden. Dat staat in de voorwaarden. Vervolgens zal de Postbank om
een verklaring van erfrecht vragen
waarna verdere transacties via deze
rekening (dus ook uiteindelijk de
ophefﬁng) kunnen worden gerealiseerd. U ontkomt toch echt niet aan
een verklaring van erfrecht die nu
eenmaal nodig is bij een geregu-

leerde afhandeling van een overleden
rekeninghouder. Waarom zou u die
ook niet door een notaris laten opstellen? Als het een eenvoudige kwestie
is, zoals het bij uw overleden vader
lijkt, dan bedragen de kosten enkele
honderden euro’s. Dat is nu eenmaal
de prijs van een geordende afwikkeling.
Als de nalatenschap van uw vader
per kind minder is dan 10.000 euro,
hoeven er geen successierechten te
worden betaald.
------------------------------------------Sociale voorzieningen
------------------------------------------Net niet in aanmerking
voor huurtoeslag
Mijn echtgenote (66) en ik (75) willen
gaarne weten of wij in aanmerking
komen voor huurtoeslag. Naast onze
AOW ontvangen wij op jaarbasis
aan pensioenen bruto ruim 8200
euro. Ons spaargeld bedraagt circa
€ 45.000. De kale huur bedraagt
ongeveer € 390 per maand.
Op grond van de gegevens die u ons
stuurde, hebben we voor u uitgerekend dat u en uw vrouw NIET in
aanmerking komen voor huurtoeslag.
Uw gezamenlijke toetsingsinkomen
over 2007 ligt namelijk net iets hoger
dan de gestelde maximumgrens van
24.275 euro. Een andere voorwaarde
is dat uw gezamenlijk vermogen
niet meer mag bedragen dan ruim
40.000 euro. Aangezien u opgeeft
dat uw spaargelden circa 45.000 euro

bedragen, krijgt u op grond daarvan
ook geen huurtoeslag. Mochten de
bedragen anders liggen, dan raden we
u aan een formulier voor aanvraag
huurtoeslag aan te vragen. Dan ziet
u vanzelf of u ervoor in aanmerking
komt.
-----------------------------------------Financiële kwesties
------------------------------------------Verhuur van garage is
mondeling afgesproken
Ik woon in een appartementencomplex (gekocht) met onderin garageplekken. Jaren geleden heb ik, na een
mondelinge afspraak mijn gekochte
garageplek verhuurd aan een medebewoner. Deze betaalt mij maandelijks € 40. Nu wil ik mijn garageplek
terug. Wat zijn de rechten van de
huurder en met welke opzegtermijn
heb ik te maken?
Indien u een onderhandse en
mondelinge afspraak heeft - zonder
nader huurcontract met voorwaarden
voor beide partijen - dan kunt u ook
mondeling met onmiddellijke ingang
het verhuren van de garage opzeggen.
Indien de huurder het daarmee niet
eens is, zal hij een juridische procedure tegen u moeten beginnen waarin
hij aannemelijk moet maken dat hij
- ondanks het ontbreken van nadere
voorwaarden - toch recht wil houden
op het huren van de garage. Dat is
een zeer onzekere situatie voor de
huurder. Indien er wel een huurcontract is, dan staan daarin ongetwijfeld

voorwaarden voor opzegging van de
huur.
Indien u het wilt spelen volgens het
standaard huurrecht voor woningen,
dan kunt u een opzegtermijn aanhouden van drie maanden plus één maand
extra voor elk vol jaar dat de huur
heeft geduurd met een maximum van
zes maanden. Het beste voor beide
partijen is echter te proberen in onderling overleg tot beëindiging van de
huur van de garage te komen.
-----------------------------------------AOW en pensioen
-----------------------------------------Geschil over AOW voor een
eenpersoonshuishouden
April vorig jaar ben ik 65 jaar
geworden. Al zes maanden daarvoor
heb ik een ingevulde vragenlijst aan
de SVB gezonden waarop ik heb
aangegeven een zelfstandig huishouden te voeren Vanaf april genoot ik
aanvankelijk ook de AOW voor een
alleenstaande. Nu heeft onlangs,
na een zeer vervelende controle, de
SVB die uitkering verlaagd, omdat
volgens hen is gebleken dat ik een
gemeenschappelijke huishouding
voer, omdat er op het adres bij
de gemeente twee personen staan
ingeschreven. Ik ben vroeger zelfstandige geweest en huurde toen van
mijn huidige kamerverhuurder een
bedrijfsruimte. Na beëindiging van
mijn onderneming en enkele jaren
met een bijstandsuitkering voor een
eenpersoonshuishouden mocht ik van
de verhuurder de woonruimte blijven

slaagt in de zorg en andere sectoren
van de samenleving waar de generaties elkaar tegenkomen, dan zullen het
wederzijdse respect en de onderlinge
contacten tussen jong en oud alleen
maar kunnen toenemen.
Natuurlijk blijven veel zaken over die
of hoofdzakelijk voor jongeren zijn
bestemd (popconcerten, scholing en
studie) of gericht zijn op de oudere
generaties (klassieke concerten, vaak
ook kerkdiensten en verzorgingshuizen). Dat is onontkoombaar aan het
karakter van deze zaken. Maar voor
de rest? Wij denken dat gezellige en
harmonieuze contacten tussen jong
en oud al ruim aan de orde zijn. Het
kan natuurlijk altijd beter en vooral
respectvoller!

Hans
Roodenburg

huren. Dat is nu al enkele jaren het
geval. De SVB legt me echter nu een
gemeenschappelijke huishouding op
die niet bestaat! Hoe bewijs ik dat ik
geen gemeenschappelijke huishouding voer?
Deze kwestie lijkt ons rijp voor
het schriftelijk indienen van een
onderbouwd bezwaarschrift tegen de
beslissing die het SVB-kantoor heeft
genomen. Dat moet wel gebeuren
binnen zes weken nadat de beslissing aan u is toegezonden. Essentieel
is dat u meestuurt een kopie van uw
huurcontract voor de kamer en de
schriftelijke stukken waarin is aangetoond dat u een bijstandsuitkering
voor een eenpersoonshuishouden
hebt gekregen. Indien u de kamer
onderhands van een vriendin huurt,
dan heeft u al een probleem. In de
brochure ‘Informatie over bezwaar
en beroep’ vindt u meer informatie
over de bezwaarprocedure en een
model bezwaarschrift. U kunt die
brochure krijgen bij een SVB-kantoor of op internet bij www.svb.nl.
Indien u al over de termijn van
zes weken bent gegaan, dan rest u
alleen nog maar een procedure bij
de rechter. Dan is het raadzaam naar
een advocatenkantoor te stappen
die sociale kwesties behandelt. We
verwijzen u daarvoor allereerst
naar het Juridisch Loket Rotterdam,
tel. 0900-8020, aan het Weena 719
(Groothandelsgebouw).
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Vakantie in het

Er kan er maar één de beste zijn

van Brabant

Speciale aanbieding!

Epilennium is de vertrouwde kliniek voor huidtherapie
(o.a. deﬁnitief ontharen, acnébehandeling, littekentherapie,
pigmentbehandeling en oedeemtherapie).

Zomerarrangement € 485,00
Paasarrangement 6-10 april € 305,00

Veel behandelingen worden vergoed door
uw zorgverzekeraar.
Epilennium is ook het juiste adres voor cosmetische
behandelingen (Botox®, Restylane®, Anti Aging)
uitgevoerd door de bekende Doctor D. Mihaylov.
Voor meer informatie: www.epilennium.nl

(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

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

begane grond en goed toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.

Ook UltraShape behandelingen!

De prijs voor het week-arrangement
bedraagt € 485,00 en voor het Paasarrangement (vr. t/m di.) € 305,00,
geen toeslag voor éénpers.kamer.

(liposuctie zonder operatie)

Da’s mooi!

Strevelsweg 740
3083 AT Rotterdam
Tel: 010 - 481 44 93
www.epilennium.nl

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

U i t va a r t ve rzor ging ‘D e Vo o rzo r g ’ - Capels e Ui tva a r t ve rzo r g i n g
Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

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

VERHUIZEN?

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

Wij begeleiden en regelen
alle zaken rondom uw verhuizing

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

Voor meer informatie www.monuta.nl

Geregeld

Ve r h u i z e n

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

Leren meubels spuiten
090106

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.
U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het
kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

OO
AD

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

Vanaf heden inschrijven
nieuwe patiënten.

GMED I S CH

VIE

S C ENT

R

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

UM

Gratis CBR Keuring

Zuidpein Hoog 457
Winkel nr. 13

Algemene afspraaklijn:

ECONOLOGISCH DE BESTE ®

010 – 481 41 11

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

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

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

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

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

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

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

De pil steekt van wal

De haperende vinger
Als het buigen van een vinger pijnlijk wordt, met name bij
vastgrijpen en de vinger niet meer op eigen kracht kan
worden gestrekt, maar moet worden geholpen, waarbij
er soms een knapje bij het strekken is te horen, hebben
we te maken met een knipmesvinger, ook wel haperende
vinger genaamd. Meestal worden de Engelse benamingen
trigger ﬁnger of snapping ﬁnger gebruikt.

- Na ruim 26 jaar dienst te hebben gedaan ging l’ Ambassadeur tegen de vlakte. Foto collectie Rein Wolters -

Veertig jaar geleden
kon je er nog dansen
Cascade, Habanera en l’Ambassadeur waren in en ná de
Tweede Wereldoorlog dé gelegenheden in Rotterdam waar
vertierzoekers zich aan drank konden laven en zich vermaken met dansen en cabaret. De deuren van l’Ambassadeur
aan de Rochussenstraat zwaaiden in 1941 voor het eerst
open. Het pand zou voor zeven jaar dienst gaan doen, maar
het werd uiteindelijk juni 1967 toen het werd ontruimd en
gesloopt. Ondertussen is dat alweer veertig jaar geleden.
De drie etablissementen waren
gevestigd in noodgebouwen. In
allerijl waren die opgetrokken als
vervanging voor het amusement
in de binnenstad, waar het Duitse
bombardement op 14 mei 1940 een
abrupt eind aan maakte.
l’ Ambassadeur was de meest chique
nachtclub van de drie. Habanera was
minder en Cascade was een kale
bedoening, volgens bezoekers van
toen zelfs een tikje ordinair. Theo
Moens van de weggebombardeerde
bekende dancing Pschorr van de
Coolsingel was er ceremoniemeester
en hij verzon allerlei ﬂoorshows

met variétéartiesten en af en toe ook
striptease. De ‘gewone man’ kwam
er bijna niet, wel de mensen in ‘het
goede doen’.
Het mooiste voor artiesten als Annie de Reuver en muziekband The
Rythm Stars van Jan Pijpers was
toch wel het spelen van Engelse
nummers met een eigengemaakte
spottende Nederlandse tekst aan het
adres van de bezetters. Maar die
hadden dat al snel door en pasten
censuur toe. Joop van Eck behoorde
tot de directie en met hem heeft
Annie de Reuver na haar terugkomst
uit Venezuela in de beginjaren vijftig
een relatie gehad.
l’ Ambassadeur gebruikte
voor het aankondigen van
de programma’s, in tegenstelling tot Habanera en
Cascade, tot de verbeelding
sprekende afﬁches. Na de
afbraak van het oude pand
werd l’Ambassadeur aan de
’s-Gravendijkwal voortgezet en was tot 28 december
1999 een seksclub. Burgemeester Ivo Opstelten liet
die dag het pand sluiten,
omdat er illegale vrouwen
werkten en er ook andere
praktijken zouden hebben
plaatsgevonden die het
daglicht niet konden
verdragen. Ondertussen
is dat pand afgebroken.

- Een van de aansprekende afﬁches waarmee een nieuwe programma werd aangekondigd. -

De buig- en strekpezen van de
vingers lopen door een peesschede, die op sommige punten op
hun plaats worden gehouden door
bindweefselringen. Door overmatige
belasting kunnen er verdikkingen in
deze pezen ontstaan. Bij het buigen
gaat de verdikking dan wel onder
de bindweefselring door, doch bij
strekken wordt dat lastig. De verdikkingen kunnen gevoeld worden bij
onderzoek en worden ook wel triggerpunten genoemd. De meest gangbare therapie is een injectie met een
cortisonpreparaat in de peesschede.
Cortison is een ontstekingsremmer
en heeft ook een negatief effect

op bindweefsel. De verdikking zou
daarom kunnen verdwijnen na een of
twee injecties. Het kan echter voorkomen dat de injecties niet helpen.
Een brace wordt daarom ook door
sommige artsen geadviseerd. Als dit
alles niet helpt kan men overgaan tot
een operatie, waarbij de peesschede
in de lengte wordt gekliefd. Na een
operatie kan het echter drie maanden
duren voordat men geheel klachtenvrij is.
Het zijn vooral de ring- en de middenvinger, die bij deze klacht zijn
betrokken. In de duim komt een
vergelijkbare aandoening voor, maar
deze aandoening heeft een eigen

naam: de ziekte van Quervain. Wie
lopen er veel kans op een haperende
vinger. Vooral lieden die vaak achter
het stuur zitten, zij die vaak een
toetsenbord bedienen, diegenen die
vaak schieten (militairen) en lijders
aan reumatische arthritis.
Het geven van injecties met cortison
is beperkt. Wordt het vaker dan drie
keer op dezelfde plek gegeven, dan
kan er een lokale beschadiging van
de huid ontstaan. Het heeft ook geen
zin om vaker te spuiten, want dan
helpt het gewoon niet. Een operatie
is ook niet zonder risico. Het komt
niet vaak voor, maar een posttraumatische dystroﬁe na een operatie aan
de vinger is geen uitzondering.
Het voordeel van een operatie is
dat de klachten aan de geopereerde
vinger niet meer terugkomen. In het
merendeel van de gevallen is behandeling middels een injectie afdoende.

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

Herinneringen aan de Oude
Binnenweg en omgeving
Voor mijn trouwen woonde ik drie jaar met
heel veel plezier met mijn ouders op de Oude
Binnenweg, naast modehuis ‘De Ster’ en
boven ‘Piet van de Berg’, (U kent mij toch?
Piet van de Berg). Naast ons in het trappenhuis woonden tante Dientje met haar man
Harry, van café ‘Harry Verburg’, hele aardige
mensen.
Er waren nog veel buurtwinkels voor de dagelijkse
boodschappen en voor overige zaken gingen we naar
de Witte de Withstraat. Daar had je o.a. het ‘Aalsmeers
bloemenhuis’, en ‘Bourguignon’ voor bloemen en
planten.
Op zaterdagmiddag speelde Blinde Piet op zijn harmonica, zijn vaste plek was voor ‘Ter Meulen’, dan stond
er een grote kring om hem heen, want het was een goede accordeonist. In 1973 is er nog een langspeelplaat
van hem uitgekomen: ‘Blinde Piet, 40 jaar straatartiest’.
Zondagsmiddags speelde op de zelfde plaats het ‘Leger
des Heils’, maar dan was het minder druk.
Ik herinner mij n.a.v. de ﬁlm ‘High Noon’ die, ik meen
in 1954, in Rotterdam draaide, dat Gary Cooper de ﬁlmster, in een open auto over de Binnenweg kwam; toen
was het extra druk. Ook zie ik nog in mijn gedachten
de Sandwichman, verkleed als Charly Chaplin, met zijn
reclameborden op zijn rug en borst door de stad lopen.
De Lijnbaan was ook vlakbij, met o.a. banketbakkerij
‘Scheffers’, schoenenmagazijn ‘Cinderella’ en ‘Frits de
Goede’ voor make-up en drogisterij artikelen.
Op de Korte Lijnbaan kocht ik mijn linnenuitzet bij
magazijn ‘Het Frankenhuis’. Als je voor 300 gulden besteedde mocht je voor 30 gulden gratis iets kopen. Naast

het linnenhuis zat ‘Malais’, die verkocht alle soorten
borstels, natuurzemen en sponsen. Daar tegenover zat
boekhandel Donner, waar ik ook regelmatig kwam.
Toen ik eenmaal getrouwd was en we inwoonden op de
Pleinweg, eerste verdieping van het dak af, was ik toch
nog iedere week op de Binnenweg. Eens een stadsmens,
altijd een stadsmens. Het heeft lang geduurd voor ik
gewend was op Zuid. Maar na zes jaar inwoning en 44
jaar Zuidwijk zou ik niet meer in de stad willen wonen
en hebben we het reuze naar ons zin in Zuid. Zo zie je
maar.
Wil Ketting – van Zijl
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Documentaire ‘Joden
deportaties’ in OVM

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

‘Joden deportaties’ is de titel van een aangrijpende documentaire die
zondag 4 en woensdag 7 maart wordt vertoond in het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam aan de Veerlaan 92. Aanvang 14.00 uur.

Jacobusschool
Mijn naam is Marie Udo. Ik woonde vroeger in de Havenstraat op nummer 178A in Delfshaven. In deze straat had
je ook het “schippersinternaat”. Ik kom uit een gezin van
12 kinderen. In die tijd niet ongewoon, maar breng nu maar
eens twaalf kinderen groot. Wij waren niet rijk, maar toch
was er veel gezelligheid. Ik heb nog een oude schoolfoto
gevonden, van de Jacobusschool in de Schoonderloostraat.
Als wij naar school moesten, liepen
wij de tuin uit om vervolgens via
een droge sloot een kortere route te
nemen. We pikten dan nog een stukje
van de fabriek: ‘Moerman en Robbers’ mee en waren zo in een mum
van tijd op school. Onderweg naar
school had je de schipperskerk (hier
is mijn man 20 jaar koster geweest).
Uit school gingen we vaak door
de Korte Schoonderloostraat, wij
noemden dat ‘de hol’, omdat die weg
opliep. Onderweg kwamen we dan

bijv. de bakker of de melkboer tegen.
Als de melkboer niet naar boven
kwam met zijn wagen dan hielpen
mijn broers wel eens mee met duwen.
Daarvoor kregen zij dan 1 of 2 cent.
In de Schoonderloostraat woonde
schilder Meily. Verder had je de
Korenaarstraat, Nieuwe Binnenweg,
de Ruilstraat, Mathenesserlaan,
Heemraadsplein en de Waaldijk. Op
het Heijman Dullaertplein had je de
fabriek van ‘Stokvis’ (hier heb ik
jarenlang gewerkt) en natuurlijk de

‘Huidenhandel’. Die rook je al van
verre.
Deze schoolfoto is rond 1930
gemaakt (ik was ongeveer 8 jaar).
Links bovenste rij sta ik, Marietje
Udo, met stropdas. Ik herken hierop
nog wel een paar klasgenootjes: Nel
Kop, Stientje Pieper, Marie Broos,
Marie van Eijk, Miep van Velsen,
Toos van Hateren, Fien Koenen en
Stien Smolders. Onze juf heette juffrouw Van Heinen.

De documentaire toont beelden van het inrichten van concentratiekampen in Polen en de vervolging en deportatie van Poolse en
Russische joden. Voorts wordt de rol van de Joodse Raad toegelicht,
het verbod voor deelname van joden aan het sociale leven, het
dragen van de Davidsster, persoonbewijzen met het stempel ‘J’ en
het inleveren van ﬁetsen in mei 1941. In juni 1942 werden joden
naar Westerbork en Duitsland gedeporteerd voor tewerkstelling in
Duitsland. Later bleek dit misleidende berichtgeving.
Het volledige OVM-programma staat vermeld op de website www.
ovmrotterdam.nl Het museum is open van dinsdag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Ik ben erg benieuwd wie zich nog
herkent op deze foto of dat iemand
nog wat over deze personen kan
vertellen.
Marie Krootjes-Udo
Burghtpad 36
3223 GN Hellevoetsluis

- Een van de afdelingen van het OorlogsVerzetsMuseum is ingericht als
huiskamer in de Tweede Wereldoorlog met onder meer een verboden
radio. Foto Ellie Schop -

KOM KIJKEN. RUIKEN EN VOELEN BIJ DE
LEUKSTE KAPSALON & BESTE HAARPROFESSIONALS
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10%
KORTING


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

DONDERDAG
KLEURINGSDAG

10%
KORTING
op deze dagen

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

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

BLIJF LEKKER FIT!
Dat bewegen gezond is, weet iedereen. Het gèldt ook voor iedereen. Zeker bij het
stijgen der jaren! Immers, rust roest. En dit is niet zo goed voor gewrichten,
spieren, hart en bloedvaten.

OOIT OVERWOGEN OM TE GAAN DANSEN?
De SKVR-DANSSCHOOL biedt lessen aan in verschillende dansgenres voor
volwassenen. In deze lessen kunnen mensen van 25 en 65 dus best naast elkaar
staan. En voor die mensen bij wie het ouder worden gepaard gaat met een
andere fysieke gesteldheid is er ook speciaal aanbod voor 55+: klassiek ballet,
pilates, moderne dans, dansimprovisatie, danstraining en 4x4
Werelddans!
Voor meer informatie en inschrijving of om u aan te melden voor een
proefles bel met onze Klantenservice 010-4361366 of kijk op de site
www.skvr.nl bij kunstscholen/ dans..
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Weerzien tussen
Ansje en Adri bezegeld
met twee fraaie cd’s
Muziek houdt lichaam en geest jong en brengt mensen (weer) bij elkaar. Ansje van Brandenberg (74) en Adri Troost (70) weten dat als geen ander. Het duo werkte een aantal
jaar nauw samen in het beroemde café-chantant ’t Winkeltje in Rotterdam. Het etablissement was eigendom van actrice Ansje en haar muzikale echtgenoot Steye. Eerst zat
het in de jaren zestig aan het Haringvliet, daarna kort in De Doelen en als laatste tot het
eind van de jaren zeventig aan de Nieuwe Binnenweg.
Adri ging na de sluiting op de
schnabbeltoer, terwijl Ansje directeur
werd van theater De Stoep in Spijkenisse en dat tien jaar bleef. Hun
sluimerende artistieke relatie laaide
vorig jaar weer op bij een bezoek
van de in Calpe in Spanje wonende
Ansje. Net voor Ansje’s terugreis
zagen ze elkaar nog een keer.
Tot haar verrassing bracht Adri twee
door hem geproduceerde cd’s mee
met 25 nummers van haar voormalig
repertoire. “Wat ben ik daar blij mee,
want er is maar weinig bewaard
gebleven”, riep ze verrukt.
Ook nauwelijks beeldmateriaal, want
de omroepen dachten toen niet aan
archiveren. Beelden werden na een

- Deze hoes ontwierp Adri Troost voor een van
de cd’s die Adri maakte voor zijn vroegere collega en bazin Ansje van Brandenberg.
Illustratie ATR-Productions -

uitzending doorgaans van de band
gewist voor nieuw gebruik. “Jammer hóór, want er waren héél leuke
programma’s bij.”

der Moer en Guus Oster en ook hoe
ze terechtkwam bij het Rotterdams
Toneelgezelschap van Ton Lutz, Bob
de Lange en Jan Teulings.

Waarschuwing
Het werd een weerzien vol kleurrijke
en ook droevige verhalen. Onder het
genot van een wit wijntje ging Ansje
terug naar haar jeugd in Amsterdam
en de verschrikkingen die ze als kind
tijdens de Tweede Wereldoorlog
doormaakte. En ook hoe ze die kommervolle periode altijd had verdrongen. Toen ze als 59-jarige stopte met
werken als theaterdirecteur kwam
het toch boven. Als waarschuwing
tegen zulke verschrikkingen schreef
Ansje een theatervoorstelling. Die
bereikte maar veertig voorstellingen.
Het voortijdig afbreken had een
parallel met de wrede oorlog op dat
moment in voormalig Joegoslavië.
Uiteraard kwam het gehele oeuvre
van de zangeres, actrice en cabaretière boven tafel. Ook hoe ze
als jongste van twee dochters van
een rijkscommies de toneelschool
doorliep, bij de NCRV een van de
eerste tv-omroepsters was, als lid
van de Nederlandse Comedy op podia stond met Ellen Vogel, Ank van

’t Winkeltje
Toenmalig burgemeester mr. G.E.
van Walsum verzocht Amsterdamse
Ansje toen ‘vriendelijk maar dringend’ in Rotterdam te komen wonen.
Dat werd de Botersloot, samen met
haar echtgenoot Steye. Maar toen ze
in verwachting raakte van haar eerste
van drie kinderen, werd ze in 1956
ontslagen. “Tegenwoordig is het
andersom. Nu word je ontslagen als
je géén kind krijgt”, lacht ze.
Ansje sloeg zich door de perikelen
heen en zij en Steye, een begaafd
musicus, openden in 1964 aan de
Haringvliet hun eerste café-chantant
’t Winkeltje. Het werd een gerenommeerd en bijzonder horecabedrijf.
Gitarist en entertainer Adri Troost
en zijn (zes jaar geleden overleden)
muzikale makker en toetsenist Rudy
Pieters verzorgden de muziek. Adri,
geboren en getogen in Middelharnis,
die daarna de oversteek maakte naar
Rotterdam, memoreert: “Het was
leuk werken met Ansje. Ze kende de
hele wereld tot in regeringskringen

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

toe. Ansje was een gedreven artieste.
Haar man Steye was trouwens van
adel. Brandenberg is hun artiestennaam. Zijn werkelijke naam was
Nijenbandring De Boer.”
En: “Ansje schreef bevlogen teksten
en vertolkte op een uitstekende
manier ook veel werk van anderen.
Acteren deed ze héél overtuigend.
Bijvoorbeeld over een vrouw die
verdriet had omdat haar man haar
had ingeruild voor een jonge vriendin. Dat verhaal vertelde ze aan het
publiek, met een ﬂes drank erbij, in
werkelijkheid koude thee. Ze speelde
zo goed dat ik soms geloofde dat ze
echt lam zat te worden.”
Ridder
Ansje werkte met alle groten van
Nederland, bijvoorbeeld tachtig
voorstellingen met Robert Long en
ook theatertournees met Rob de Nijs
en Edwin Rutten. In 1993 werd ze,
als belangeloos ambassadrice voor
talrijke goede doelen, Ridder in de

Orde van Oranje Nassau.
Ansje brengt haar tijd nu door met
schilderen, genieten van de zee en
soms een bezoek aan Nederland. “En
dan zie ik een kanjer als Adri Troost,
die digitaal een stukje van mijn
artistieke leven heeft teruggegeven.
Geweldig!”
Adri Troost is zijn vak nog steeds
trouw. Door de jaren heen maakte hij
furore als gitarist in het orkest van
André Hazes, werkte mee aan tal van
elpees, was organisator /presentator
van Vara’s Songfestival op radio en
tv, leider van het Rotterdams Songfestival en hij wees veel jonge artiesten de weg naar succes. Daarnaast is
hij producer en leidt als vlieginstructeur piloten naar hun brevet. Troost
is net zo’n veelzijdig mens als Ansje
van Brandenberg.
Rein Wolters

Weerzien na 55 jaar

Huize Vredenoord
Daar jullie regelmatig aandacht besteden aan oude bekende Rotterdammers, gebouwen en buurten wil ik eens iets vertellen over dat grote oude huis (voormalig klooster) dat in Kralingen aan de `s Gravenweg 107 stond.
Huize Vredenoord was de naam.
Het was een tehuis voor werkende
meisjes, géén straﬁnrichting dus.
Je kon daar gaan wonen als je om
de een of andere reden niet meer
thuis kon of wilde blijven. De directrice heette Mevr.Smal, door de
meesten van ons Moe genoemd.
Een lieve hartelijke vrouw, alhoewel ik haar destijds wel streng
vond. Achteraf snap ik dat dat
vaak nodig was. Het huis stond
vlak bij de Kortekade waar het
alom bekende café van Ome Jan
en tante Martha Stobbe was (Allebei al jaren geleden overleden).
De kroeg heette eigenlijk Café
Rozenburg, maar bijna niemand
noemde het zo. Het was altijd: we

- Ansje van Brandenberg en Adri Troost hadden een ontmoeting in café-restaurant Bellevue in
Willemstad in Noord-Brabant, waar Adri tot grote vreugde van Ansje twee cd’s aanbood van werk
dat ze ooit op haar repertoire had staan. Foto Ellie Schop -

gaan naar Ome Jan. Later namen
zoon Anton en zijn vrouw Ina
de zaak over en toen werd het:
we gaan naar Stobbe. Stobbe is
de ofﬁciële naam geworden toen
Anton de zaak verkocht. Ik kwam
er graag en heb er ook mijn man
Willem leren kennen (al 41 jaar
getrouwd nu). Moe Smal vond
het niks dat ik er kwam en heeft
mij en een paar huisgenootjes er
wel eens met de politie vandaan
gehaald, we waren pas 16 jaar
dus...O wat waren we kwaad!
Maar we hebben nog steeds af en
toe contact zij en ik. Ook anderen
bezoeken haar regelmatig; ze is
94 jaar nu en zo pienter als wat. Je
kan haar met Juliana vergelijken,

een koninklijke moeder met hart
voor mensen, ook voor de niet
allergemakkelijksten.
En dan nog over het Café Stobbe,
waar ik ook nog een jaar of 7
achter de bar gestaan heb bij Anton en Ina. Ina is al jaren geleden
overleden op Ibiza, maar Anton
nog maar kort terug nl. 21 jan.
2007 in Portugal. Dat heb ik van
zijn dochter Marianne Stobbe.
Zo dat was het, alhoewel er natuurlijk véél meer te vertellen valt,
dus kom maar op mensen. O ja, in
1962 was ik 16 jaar en daar begon
mijn verhaal.
Cobie Storm van Nieuwkasteele

Naar aanleiding van het
stukje over de Gerrit Jan
Mulderstraat van Rini
Haesakker-Suurbach in
de Oud Rotterdammer
van 14 november 2006, is
er een geweldige reactie
ontstaan met jongens en
meiden van de Gerrit/Jan
en de Davidstraat.
De reacties resulteerden in een
samenkomst bij de Italiaan “Bella
Milano” in Krimpen a/d IJssel op
zondagmiddag 11 februari. Daar
waren o.a. de families: Henk en
Marrie den Broeder-Dassen, de
gezusters Schevers, Bart en Tonnie
Elshout, André en Lieda Woudenberg-Michels, Jaap en Annie Dassen,
Jan en Nelly de Haan, Wim en Tino
Bijvoets, Rini Haesakkers en Joop
Michels. Al snel kwamen de verhalen los van spelen in de straat en wat
waren ze herkenbaar voor iedereen.
De meesten hadden oude foto’s

- De Davidsstraat -

meegenomen waardoor veel herkenningen naar boven kwamen, van hé
dat ben ik en dat is …! Wat hebben
we een gezellige jeugd gehad, in een
heel moeilijke tijd, de oorlog en vlak
erna, wat een eensgezindheid kwam
er uit de verhalen naar voren.
Voordat we naar huis gingen is er
afgesproken dit over een poosje te
herhalen en dan hopelijk met het
dubbele aantal mensen. Iedereen
nogmaals bedankt en ik roep andere
straatgenoten op om te reageren.
Joop Michels: 010-2183114
E-mail: jmichels@prettel.nl
Marrie den Broeder-Dassen: 0180525995
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WWW.PROMINENT.NU | GRATIS BROCHURE? 0341-26 06 76

t
nieuw: vanaf 1 maar
en !
ook in roden en heerl

nu kopen excl. 19% btw!
BTW WEG ERMEE !
TEUILSPECIALIST
19% KORTING BIJ DE GROOTSTE FAU

btw knallers
relaxfauteuil
stavanger

Robuuste Scandinavische
fauteuil met rugverstelling en
voetenbank.
Verkrijgbaar
in 5 kleuren
leder.
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Het enige wat u nodig hebt om relaxed te zitten, is een relaxfauteuil van Prominent. Zo
eenvoudig is het. In deze eigentijdse fauteuils droomt u weg, volledig ontspannen in uw
geliefkoosde zithouding. U ervaart dat uw lichaam en geest tot rust komen. De meeste
keuze, de beste modellen, de mooiste designs én de laagste prijzen: ze bewijzen dat
heel Nederland die kiezen voor gemak en service. Tel maar op: grote showrooms, gratis
haal- & brengservice, vrijblijvende demonstratie thuis, ergonomische adviezen, maatwerk, aantrekkelijke ﬁnanciering en een eigen servicedienst. Tegelijk pakt de grootste
aanbieder van fauteuils in Nederland weer eens uit met een fantastische actie! We
schaffen zonder 19% BTW. Dat scheelt al snel honderden euro’s! U ziet de
modellen, waar deze actie op van toepassing is, hiernaast in het groene
actieblok staan. Het zijn stuk voor stuk onvervalste bestsellers!
Gewild om hun nonchalante uiterlijk en vooral het ongekende
comfort. Leverbaar in vijf kleuren. Geldig zolang de voorproﬁteert u nu tijdelijk van een forse inruilkorting tot

van € 1190,- voor € 690,-

dagen

levertijd

nu €

580,-

relaxfauteuil
stockholm
Elegante fauteuil
met rugverstelling en
voetenbank.
Verkrijgbaar
in 5 kleuren leder.

>H
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:C76C@
KD:I

van € 1290,- voor € 990,-

nu €

832,-

nu €

416,-

relaxfauteuil
cupido
Van welke kant u
‘m ook bekijkt: de
Cupido is een stijlvolle verschijning.
In 6 kleuren leder.
van € 895,- voor € 495,-

relaxfauteuil
mexico
beperkte
voorraad

surf naar www.prominent.nu voor een gratis brochure
naar een van onze showrooms, dan krijgt u per-

Comfortabel,
geheel verstelbaar. Verkrijgbaar
in 5 kleuren leder.

soonlijk advies van onze adviseurs. Welkom!

van € 1190,- voor € 695,-

of een vrijblijvende demonstratie bij u thuis. Komt u

DE2DE

DE2DE

✁

10

wel € 250,-* voor uw oude stoel. Bel 0341 - 26 06 76 óf

De Milano is voorraad
een stijlvolle
verschijning.
Gewild om zijn
elegante uiterlijk.
In 3 kleuren leder.

✁

raad strekt. Kiest u liever voor een andere actie? Dan

relaxfauteuil
milano beperkte

✁

hebben voor u een aantal topfauteuils geselecteerd die u nu éénmalig kunt aan-

832,-

✁

Prominent dé fauteuilspecialist is. Groot geworden dankzij talloze tevreden klanten uit

nu €

✁

van € 1290,- voor € 990,-

nu €

584,-

nu €

587,-

relaxfauteuil
benito
beperkte
voorraad

van € 1395,- voor € 699,-

✁

Comfortabel,
geheel verstelbaar.
Verkrijgbaar in
5 kleuren leder.

geldig tot 19 maart 2007
* Niet geldig bij aankoop van een Farstrup- en/of
budgetfauteuil. Vraag naar de voorwaarden.
Niet geldig i.c.m. andere acties.

Meeste keus in sta-op fauteuils, 35 modellen

v.a.

1190,-

v.a.

Grootste collectie relaxfauteuils, 42 modellen

1190,-

1290,-

Ergonomische fauteuils, 18 modellen, Deens fabrikaat

1290,-

v.a.

v.a.

v.a.

890,-

v.a.

890,-

10
dagen

levertijd

Heeft u moeite met opstaan?

Vermoeide benen of gewoon lekker ontspannen?

Heeft u last van uw rug?

Kies dan voor de sta-op fauteuils van Prominent. Ze geven uw lichaam op de
juiste plaats de perfecte steun. Eén druk op de knop en de fauteuil helpt u bij het
opstaan! Uw knieën, gewrichten en rug worden hiermee ontlast.

Maak het uzelf gemakkelijk. Uw lichaam komt namelijk alleen tot rust als uw
fauteuil precies de juiste steun biedt. Zitten, slapen of relaxen? Ervaar de vele
voordelen en kies voor een comfortabele relaxfauteuil!

Kom dan naar Prominent en ontdek het geheim van ergonomisch zitten. Uw
lendenen, rug en nek krijgen precies de juiste steun waardoor uw rugklachten
voorgoed verleden tijd zijn. Ontworpen i.s.m. fysio- en ergotherapeuten!

✁

bon voor gratis brochure

vrijblijvende demonstratie bij u thuis!

geopend van di. t/m za. van 10.00-17.00 u.

JA, stuur mij de gratis uitgebreide zitcomfort brochure.
Naam

Dhr

Van de fauteuils van
Prominent heeft

Mevr

u elke dag plezier.
Daarom is niets zo
prettig als de fauteuil

Adres
Postcode

bij u thuis uit te pro-

Plaats

Unieke service

Telefoon
E-mail
C1deoudrotterdammer1-07

showrooms in nederland 0341-26 06 76

beren. Zo ziet u direct
of het past!

 Bel direct 0341 - 26 06 76 voor een vrijblijvende afspraak

Zonder postzegel opsturen naar: Prominent, Antwoordnummer 707, 8070 WB Nunspeet

...TE VREDEN KL ANTEN

Roden Westeresch 8
Purmerend Netwerk 1
Nunspeet Laan 24 - Ook op maandag geopend
Amstelveen Handweg 133
Veenendaal Groeneveldselaan 19 (Woonblvd.)
Waddinxveen Mercuriusweg 15
Ridderkerk Noordenweg 6
Best De Maas 8
Heerlen In de Cramer 21
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Gemakkelijk, gezonder, lekkere
kant-en-klaar maaltijden bij u thuis gebracht?
Chef Rafaelo Maaltijdenservice brengt diepvriesmaaltijden
bij u aan huis. U heeft daarbij keuze uit meer
dan 90 verschillende maaltijden.

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

Alle maaltijden kosten
slechts C 3,99 per stuk

Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

Wij bezorgen deze maaltijden op een vaste dag in de week
bij u aan huis. Nieuwsgierig? Bel voor informatie!
Of kijk op onze site : www.chefrafaelo.nl

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

VAN MOURIK BV
Uw Gebitsprobleem
I s Vo o r O n s
Geen Probleem
O
O
O
O
O
O
O

NI EU W !
te rn et !
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

VERBEEK

totaalinrichters

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

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

INSCHRIJVING NIEUWE PATIËNTEN MOGELIJK

Schuite
Tandtechniek

 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

GRATIS
AIRCO
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NISSAN ROTTERDAM
MAAK
NU EEN
PROEFRIT!

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

SHIFT_family life

8DCHJB:CI:C69K>:HEG>?H >H >C8A# 7IL :C 7EB :C :M8A# K:GL>?9:G>C<H7>?9G6<: :C @DHI:C G>?@A66G B6@:C#
B>C#$B6M#K:G7GJ>@*!&",!%A$&%%@B!G:HE#&.!+"&)!(@B$AIG#8D'"J>IHIDDIK6G>:G:C9K6C&(+<G$@BIDI&++<G$@B#DK:G"
::C@DBHI><G>8=IA>?C.%$&'++.$::<#6;<:7::A9:K:GH>:H@JCC:C6;L>?@:CK6CHI6C966G9J>IKD:G>C<#;>GHICDI:
66C7>:9>C<<:A9><ODA6C<9:KDDGG669HIG:@I#L>?O><>C<:CKDDG7:=DJ9:C#C>HH6CC:9:GA6C9#

Pagina 14

Dinsdag 20 februari 2007

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Geest van Theo Kop Jansen
in Charlois alom aanwezig
Charlois bracht véél spraakmakende mensen voort. Theo Kop Jansen was er een van.
Na een kort ziekbed overleed hij op 28 januari 2002 op de leeftijd van 64 jaar. Vier dagen
later werd de (groot)vader van vijf kinderen en twaalf kleinkinderen bijgezet in het familiegraf op Begraafplaats Charlois. In een begrafeniskoets, getrokken door vier zwarte
Friese paarden, maakte hij zijn laatste rit.
Humorvolle Theo genoot bekendheid
als ‘bloemist van Charlois naast de
molen op de Kromme Zandweg’. Het
bedrijf groeide, met hulp van zijn
kinderen Wil, Ted, Jos, Jana en Ellen,
uit tot een tuincentrum van formaat.

van ijzer die ook gebruikt werd als
trafohuis) van de ondergang. De bloemist liet het ding opknappen, voorzag
het van vensters en gaf de zuil in
bruikleen aan de deelgemeente Charlois voor publiceren van huwelijks-

- Zoon Wil Kop Jansen maakt het tekstbord bij de TKJ-monument tegenover het tuincentrum
elke week schoon. Het is een gewilde plek voor vogels om er even uit te rusten en iets te laten
vallen. Achter Wil het drijvende monument. Foto Ellie Schop -

Naast zakenman was de ongekroonde
koning van Charlois een sociaal mens.
Ook eentje die lak had aan overdreven
regelgeving. Met een olijke knipoog
nam hij politiek en ambtenarij op de
hak of zond ze, als het zo uitkwam,
doodleuk het bos in.
Wat Theo zich had voorgenomen,
wist hij doorgaans ook door te duwen.
Zo redde hij in de jaren zeventig een
originele peperbus (ronde reclamezuil

afkondigingen. Ineens was ‘Theo’s
paal’ verdwenen van het trottoir bij
de secretarie in de Boerhaavestraat.
Woest was-ie. Theo zou Theo niet
zijn als de onderste steen niet boven
zou komen. Elders in het land vond
hij hem terug in een tuin en nu staat
deze in Vlaardingen bij een bedrijf
in ijzerafvalstoffen. Zoon Wil (50)
probeert de in goede staat verkerende
peperbus opnieuw een functie in

Charlois te geven, de wijk waar zijn
vader is geboren en getogen.
Hersenspinsels
Bloemistenzoon Theo trad als
vanzelfsprekend in het voetspoor van
zijn vader. De eerste bossen bloemen
ventte hij uit in de Wielewaal en in
Pendrecht. Uit die nieuwbouwwijk
werd hij nogal eens weggestuurd door
de wijkagent, want ondernemende
Theo had geen ventvergunning. In
1966 kraakte hij aan de Kromme
Zandweg 81 een leegstaand pandje,
ging er wonen met zijn vrouw Elizabeth Adriana en toen vier kinderen en
verkocht er ook bloemen en planten.
Daarna ging het snel, het bedrijf
groeide als kool. Drijvend op het succes opende Theo in Barendrecht nog
een tuincentrum, dat hij in 1986 toch
maar weer verkocht. Dat kwam door
het mislukken van zijn drinkwaterwinkel in de Calandstraat. Theo Kop
Jansen dacht er rijk te worden door
het verkopen van watersoorten, die hij
vanuit de gehele wereld importeerde.
Drie jaar later stortte de bloemist, die
altijd een artistiek opgetuigd hoedje
droeg, zich op het kweken van tropische vlinders en bonsaiboompjes. Niet
aan de Kromme Zandweg, maar op
de gehele bovenverdieping van Ocean
Paradise, de ‘drijvende Chinees’ in de
Parkhaven. Ook nu liep weer een van
zijn spinsels, hoewel hij er wereldwijd
de media mee haalde, volledig spaak.
Vrees
In februari 1992 manoeuvreerde
Theo Kop Jansen zich opnieuw in het
middelpunt van de belangstelling. Met
Rotterdamse Roos richtte hij de anti-

www.lancar.nl
de goudsmid

- Theo in de bloemenafdeling van zijn tuincentrum met, natuurlijk, een van zijn gekke maar leuke
hoedjes op zijn hoofd. Privéfoto Wil Kop Jansen. -

politieke partij Ot & Sien op, bedoeld
als protestknipoog naar bestuurlijk
Nederland. Theo had het immers in
de loop van de jaren nogal eens met
de overheid aan de stok gehad. Hij
was geen man van mokken en als hij
eens een zaak verloor, gaf hij dat ook
volmondig toe.
Voor een bijdrage voor een goed
doel kon je bij hem aankloppen.
Beneﬁetacties voor de Dr. Daniel den
Hoedkliniek steunde hij vaak, want
Theo vreesde kanker. Uiteindelijk was
het deze ziekte die een eind maakte

aan zijn veelzijdige, vaak vrolijke en
ludieke leven. Hoewel hij al enkele
jaren niet meer dagelijks actief was
in zijn bedrijf, stond hij er zes weken
voor zijn dood vrolijk kerstbomen te
verkopen.
De geest van Theo is nog alom
aanwezig in Charlois. Niet alleen in
het door zijn kinderen voortgezette
bedrijf, maar ook visueel door zijn
drijvende monument aan de rand van
het Zuiderpark.

- Vier zwarte Friese paarden trokken de begrafeniskoets waarmee Theo Kop Jansen vanaf het
tuincentrum aan de Kromme Zandweg zijn laatste rit maakte naar de Begraafplaats Charlois.
De volgkoetsen werden eveneens getrokken door zwarte paarden. Privéfoto Wil Kop Jansen -

Bezoek ook www.deoudrotterdammer.nl

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

Alle geselecteerde merken printerschrijf-foto en tekenpapier

Alu frame, verende voorvork,
verende zadelpen, 7 versnellingen,
naafdynamo etc.

Uitvaartverzorging

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR

Adviesprijs: €. 649,=

Nu: €. 499,=
inclusief ﬁetscomputer

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

TEL. 010 - 4855110

Alle kantoorartikelen op voorraad
Kom langs of vraag een offerte aan
Waar krijgt u momenteel nog een vakkundig advies?
Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

Pearl Buckplaats 27 (tegenover parkeerplaats C1000),
3069 BZ Rotterdam, Tel. 010-4559757

!
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Voor het verzorgen van uitvaarten in
geheel Rotterdam en omstreken
en heel Nederland
Al 40 jaar een
begrip in uw regio
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Cursussen Knooppunt Kralingen
Microsoft Word
Word is waarschijnlijk het meest gebruikte
en bekendste tekstverwerkingsprogramma.
De Basiscursus Word begint vanaf het begin.
U komt vanzelf de gereedschappen, functies
en mogelijkheden van Word tegen, die u leert
toepassen. Maar u leert ook veel handige en
praktische mogelijkheden van dit veelzijdige
programma. Startdatum 10 april tot en met 26
juni 2007 van 19.30 tot 21.30 uur.

Computercursussen
Het Knooppunt Kralingen heeft een breed
aanbod aan computercursussen. Op 12 maart
start de cursus Basis Windows XP, waarin u
alle basisbeginselen van Windows XP leert. De
cursus Windows XP voor Senioren behandelt
dezelfde stof, maar dan in aangepast tempo
(start 8 maart). De cursus Internet Explorer
start op 12 maart.

Rotterdampasactie “Eerste
Hulp met Homeopathie”
Heeft u ook uw medicijnkastje vol staan met
allerhande homeopathische middelen? Vanuit
het idee: baat het niet, dan schaadt het ook niet.
Interessant om daar eens meer over te weten te
komen. Hoe homeopathische geneesmiddelen
werken, de geschiedenis van de homeopathie,
de homeopathische behandeling van acute
klachten, het komt allemaal aan bod in de
cursus “Eerste Hulp met Homeopathie”. In 4
maal 2 uur leert u wanneer en wat u zelf kunt
doen met Homeopathie (start 4 april). Met Rotterdampas van € 50,- voor maar € 25,- .

Hatha Yoga
Met behulp van yoga creëer je een rustpunt in
het drukke leven van alledag. In de yogales
leer je, door diverse lichaamsoefeningen,
lichaam en geest weer met elkaar in evenwicht
te brengen. Er is nog plaats op maandagavond.
U kunt vrijblijvend een proeﬂes volgen.

Healing Tao
Healing Tao is een praktische uitwerking van
eeuwen oude Taoïstische principes, op de
eerste plaats om jezelf te vitaliseren. Je leert
je eigen energie door je lichaam te bewegen
en daarmee te verﬁjnen en meer in balans te
brengen. Op vrijdagochtend 9 februari start de
cursus Healing Tao voor beginners én Healing
Tao voor gevorderden.
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- De Vlierdenstraat was één van de
26 straatjes van het Brabantse Dorp. Op
de achtergrond is nog juist iets zichtbaar van
woningen aan de Wevershoekstraat. Op deze
plek is de winkel van Albert Heijn in het winkelcentrum Zuidplein. Foto collectie Rein Wolters -

Het Brabantse Dorp
was een betuttelde
gemeenschap
Soms kan iets teleurstellend verlopen. In zo’n geval zeg je achteraf
gelaten: ‘Als ik dat eerder had geweten…., was ik er nimmer aan begonnen!’ Vanaf 1979 schreef ik wekelijks in Het Vrije Volk de rubriek ‘Mijmeringen over Zuid van Toen’. In aﬂevering 45 was het Brabantse Dorp aan
de beurt. Bij de eerste regels dwarrelde een brief van Henk Knijpinga op
mijn bureau. Of ik ook eens wilde schrijven over ‘zijn’ dorp.
‘Mijn buurt staat nergens in boekjes van
verdwenen buurten. Zelfs het archief van
de gemeente Rotterdam heeft maar weinig
materiaal. Toch was ‘ons’ nooddorp een
belangrijke schakel tussen de binnenstad
en Zuid. De bewoners waren in 1940 uit de
binnenstad weggebombardeerd.’
De 526 noodwoningen in de 26 straatjes
met Brabantse namen waren weinig meer
dan een betonnen vloer en dito dak zonder
enig comfort. Ze stonden in een landelijke
omgeving, die meer en meer werd aangetast
door het bouwen van Zuidwijk, Pendrecht,
Verzamelgebouw-Zuid, Ikazia Ziekenhuis,
Ahoy’ en het winkelcentrum Zuidplein.
Delen van de Boxmeerstraat, Deurnestraat en
Nieuwkuykstraat moesten er in 1961 al voor
tegen de vlakte. De laatste woning verdween
in 1967. Vooral in de eerste jaren na de
oorlog werden de bewoners betutteld door
allerlei gemeentelijke en sociaal maatschappelijke diensten. Daardoor kreeg de buurt
ongevraagd een vervelend stempel.
Clubgebouw
Door mijn publicaties ontstond een enorme
belangstelling voor een reünie. Die kwam
er op 28 maart 1981 in een feestzaal van
Verzamelgebouw-Zuid, destijds geëxploiteerd
door de familie J. Veelenturf van café-res-

taurant Rustburcht. De hang elkaar terug
te zien was zo groot dat 2100 mensen zijn
geweest. Hun wens voor een vereniging ging
op 11 mei 1981 in vervulling in het gebouw
van speeltuinvereniging De Klimroos aan de
Putsebocht. Nauwelijks één jaar later betrok
de club het verwaarloosde complex van
speeltuinvereniging De Vrijheid aan de Mare
in Vreewijk, die vrijwel ter ziele was. Met
vereende krachten werd de zaak opgeknapt.
Er moest een nieuw gebouw komen. Als ere-

- De voormalige directiekeet deed tot 1989 dienst als clubhuis
voor Het Brabants Dorp, waarna het nieuwe clubhuis werd
geopend door Jos Brink, die er als kind naar de speeltuin
kwam. Het clubhuis is nog steeds in gebruik is. Foto collectie
Rein Wolters -

voorzitter en voorzitter van de bouwcommissie stapte ik naar de gemeente en kwam terug
met een toezegging van tweehonderdduizend
gulden. Véél te weinig. Minimaal drie keer

Tekenen & Schilderen en
Portret & Modeltekenen
Voorop staat het plezier in tekenen en schilderen, maar er wordt ook gekeken naar hoe u uw
werk kunt verbeteren. Kleur, licht, compositie, vorm, perspectief, abstraheren, het komt
allemaal aan bod. Je hebt de vrijheid om met
je favoriete materialen te werken, of juist met
andere materialen en technieken aan de slag te
gaan. De cursussen zijn geschikt voor zowel
gevorderden als beginners. De cursus Tekenen
& Schilderen is donderdagochtend van 9.30 tot
12.00. De cursus Portret & Modeltekenen is
op donderdagavond van 19.30 tot 22.00. Van
laatstgenoemde cursus is op donderdagavond
22 maart een open les.

Bel voor meer informatie naar 010-4126200
(Henny Zeeuw of Arie van Berkel) of mail
naar cursusbureau@knooppuntkralingen.nl.
Bezoekadres; Waterloostraat 164.
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- In 1961 werden de eerste noodwoningen van het Brabantse Dorp gesloopt om bouwen van het Ikazia Ziekenhuis mogelijk te
maken. Ongeveer op deze plek staat het ronde (voormalige) zusterhuis. Foto collectie Rein Wolters -

meer was nodig.
Dus ging ik op de bietstoer. Directeur Ben
Maandag van Het Vrije Volk overhandigde
bij het eerste lustrum op 10 mei 1986 als eerste een cheque van duizend gulden. Daarna
heb ik drie weken achtereen - het waren
mijn vakantiedagen – ruim honderd brieven
uitgetypt en gezonden aan bedrijven, fondsen
en particulieren. Honderdduizend gulden was
het resultaat. Nieuwe bietsbezoeken aan de
gemeenteraad verliepen succesvol. Uiteindelijk had ik het voor elkaar: schuldvrij kon het
clubhuis gebouwd worden en ook nog eens
nieuw ingericht.
Burgemeester dr. A. Peper sloeg op 19
februari 1988 de eerste paal. Achteraf werd
mij kwalijk genomen dat hij zich nauwelijks
onderhield met andere bestuursleden. Dat
werd gezien als betutteling en het drong niet
door dat ik als journalist wekelijks met Peper
te maken had.
Beu
Het bouwen verliep voorspoedig, waarna
afwerken door zelfwerkzaamheid aan de
orde was. Avond aan avond was ik bezig
met plamuur en verf. Sommigen zeiden dat
ik voor meer geld had moeten zorgen, zodat
een schildersbedrijf het werk kon doen.
De ofﬁciële opening op 12 november 1988
door Jos Brink naderde. Ik werd buiten de
voorbereiding voor het feest gehouden.
Hoewel erevoorzitter was ik geen bestuurslid
en mijn bouwcommissiewerk was gedaan.
Daarbij was ik ook geen ‘echte’ nooddorper
en zag men mijn hulp als betutteling en betutteling waren ze nou juist zo beu. Mensen
die vanaf de zijkant met handen in de zak het
succes hadden zien groeien namen het over
en pochten over het resultaat. Een uitnodiging voor de feestavond voor het 10-jarig
verenigingsbestaan in Spes Bona ging aan
mij voorbij. Verschillende mensen zijn die
avond in het zonnetje gezet ‘vanwege hun
inzet voor de bouw van het clubhuis en de
vereniging’. Als herinnering ontvingen ze
een fraai geschenk. ‘s Middags was al een
bijeenkomst gehouden voor hen die al of niet
betrokken waren geweest bij de bouw van
het clubhuis. Dat achteraf te moeten vernemen deed mij pijn, erg veel pijn! ‘Als ik dat
eerder had geweten…., was ik er beslist aan
begonnen! Toch neem ik niemand meer iets
kwalijk, ben ik op niemand meer boos. In
een negatieve bui denk ik aan de leuke dingen die ik uiteraard ook heb mogen beleven
en aan de vriendschappelijke contacten die
gebleven zijn.
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Gezocht: recreatievolleyballers
Oude en minder oude Rotterdammers. Wat is het leuk om
in ‘onze’ krant te lezen over oude dingen die voorbij zijn.
Het is even genieten en wegdromen in de luie stoel vlak
achter de geraniums. Denkend aan vroeger en de goede
ouwe tijd. Dat is allemaal aardig, maar moet er niet wat
meer gebeuren.

- Hier zijn de controleurs die het wegen controleren

en zelf in een boekje bijhouden hoeveel wicht er in
het schip van de lader komen die onder de pijp ligt. -

- de boot met de elevator -

Elevatoren
In De Oud Rotterdammer van 28 november 2006; jaargang
2, nr.24, las ik een artikel over het havenmuseum. Naar
aanleiding van dit artikel in het spionnetje wil ik u graag
het volgende laten zien en vertellen.
Het is jammer dat de elevator geen
Rotterdamse, maar een Belgische
elevator is en dat er zoveel waren.
Van de GEM en van de FURNIS.
Zelf ben ik een paar jaar controleur
geweest bij de centrale graanfactory.
Als je dan zo’n foto ziet, ga je zelf
in de tijd terug en kijk je weer eens
in oude albums en daar zijn de foto’s
weer, gemaakt in de Waalhaven op
stroom, waar wij door de roeiers

naar toe werden gebracht. Deze
foto’s zijn gemaakt ongeveer 1962.
Zo zijn er denk ik nog veel meer
verhalen. Maar ik ben nu eenmaal
altijd met een fototoestel te zien;
loop ik zonder camera, dan zeggen
de mensen ‘hij is ziek’.
Egbert Kamp
Retiefstraat 52
3851 AM Ermelo

- de machinekamer waar ik per gratie een foto
mocht maken, maar wel op mijn sokken, want de
meester (machinist) hield alles zo schoon dat je
van de vloer kon eten -

- dit zijn de zuigers, die al het graan uit het ruim
zuigen -

Zeggen niet te veel ouderen: ik ben
te oud. Je bent nooit te oud en alles
is te leren. Dus ook ‘volleybal voor
je plezier’. Even de moed verzamelen en de eerste stap zetten naar een
uurtje sporten op recreatieniveau.
Gezellig spelen en tussendoor even
pauzeren en praten over koetjes en
kalfjes. Diepgang in de gesprekjes
en het spel mag natuurlijk ook.
Dames en heren die dit op woensdagmiddag willen doen, kunnen
komen naar de gymzaal in de Olijf-

laan hoek Adrianalaan. We beginnen
om 15.30 u. We zijn een groepje
van drie dames en zeven heren en
komen door omstandigheden soms
mensen te kort.
Als u komt neem dan sportschoenen en wat sportkleding mee en u
kunt altijd mee doen. Schroom niet,
iedereen die wil is welkom.
Bel voor informatie
M. Mooiman
010 44 20 875.

Tarwebuurt
Bij klaverjasvereniging Tarwebuurt kunnen liefhebbers
voortaan, naast de vaste maandagavond, ook op donderdagmiddag terecht.
De vereniging komt hiermee tegemoet aan de wens van vele oudere
klaverjassers, die liever niet meer ’s
avonds over straat gaan, maar toch
nog wel sociale contacten willen
onderhouden.
De middagen staan open voor klaverjassers en jokeraars. Er zijn tien

tafels beschikbaar en iedereen speelt
voor zichzelf.
De zaal aan de Polslandstraat 47
is open vanaf 12.30 uur. Er wordt
gespeeld van 13.00 tot 15.30 uur.
Inschrijving € 1,50.
Info bij Riet Slagboom, tel. 0104383393.

(Advertorial)

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing

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

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

andere chronische pijn in armen
en/of benen, koude voeten en
ledematen, zwart-blauwe en
bleke voeten en/of handen,
kramp, vermoeide benen bij het
lopen, niet genezende wonden
(diabetici), duizeligheid, oorsuizing en concentratiestoornissen, pijn in de hartstreek. De
therapie blijkt echter ook te
werken bij gewichts-, spieren zenuwaandoeningen,
kneuzingen en sportblessures,
moeilijk geneesbare botfracturen, reuma. Het streven van
Leonie de Visser is dat iedereen
gebruik kan maken van deze
patiëntvriendelijke therapie.
Alleen thuisbehandelingen.
Tevens diverse andere
therapie behandelingen
mogelijk voor overige
klachten.

TOPUITZICHT TE HUUR
Al vanaf & 600,- per maand
Aan de Kramer/de Klerkstraat verrijzen,
bovenop de bestaande bouw, 48 comfortabele en luxe maisonnettewoningen.
Modern en ruim van opzet. Geniet van
het comfort van nieuwbouw, de talrijke
voorzieningen, de rustieke sfeer en het
prachtige groen van het mooie Lage Land.
Door haar centrale ligging is de wijk
uitstekend bereikbaar.
Q
Q
Q

Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl
Voor behandeling:
Alleen in centrum Hoogvliet
Speciaal tarief:
4 weken voor € 300,00
i.p.v. € 800,00

Q
Q
Q
Q

door grote raampartijen veel lichtinval
woonoppervlaktes variërend
van 115m2 tot 130m2
heerlijk terras op het zuiden
met schuifpui
open woonkeuken met vide
ruime slaapkamers
parkeren voor de deur
lift

Maak voor een bezichtiging een
afspraak met Yvonne Jezuit.
PWS, regiokantoor Prinsenlaan.

Telefoonnummer

010 - 750 67 00

www.pws-rotterdam.nl
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Lezers reageren massaal op oproep in De Oud-Rotterdammer

Jaren zestig: “Dat waren nog ’s tijden!”
Na veertig jaar worden ze
weer in de schijnwerpers
gezet in De Oud-Rotterdammer: de Rotterdamse
beatgroepen die in de jaren
zestig danszalen, buurt-

huizen en dergelijke in de
Maasstad op z’n kop zetten.
De oproep in het vorige nummer van
de krant, om herinneringen aan die
periode kenbaar te maken, was niet

aan dovemansoren gericht. Er werd
massaal op gereageerd. Het waren niet
alleen veel oud-beatmuzikanten, maar
tevens fans en andere tieners-van-toen
die hun verhalen opstuurden, vaak met
uniek fotomateriaal.
“Een fantastisch idee”, was de reactie
van Joop den Ouden uit Overschie, die
zich zijn eerste concert van Roadrunner Sect nog goed kan herinneren:
“Oktober 1965, in het Clemenshuis in
de Gruttostraat. Ik was stik jaloers op
die lange haren van die gasten, want
als mijn haar in m’n nek begon te
groeien, moest ik al naar de kapper!”
Overigens kwam het allemaal goed
met Den Ouden, want hij speelde
later in de beatband The Hooks, zodat
uiteindelijk z’n droomwens in vervulling ging.

Puch, Tomos of Kreidler voor de deur
zag staan, dan moest je daar wezen.
Dan trad er een band op”, liet Corrie
van Beveland weten. “Ik woonde in de
Van Geelstraat in het Westen en m’n
vriendin en ik wisten precies welke
band waar speelde. Het maakte ons
niet uit waar we heen moesten. Was
er een band in de Spes op Zuid, dan
stapten we op zaterdagavond om zeven
uur op de ﬁets, lieten ons met ﬁets en
al door de roltrap naar de ﬁetstunnel
onder de Maas brengen en kwamen
aan de overzijde weer met de roltrap
naar boven. Het was dan nog een klein
kwartiertje trappen en we waren in het
walhalla. Het ﬁetsen terug was altijd
een race tegen de klok, want ik moest
als 16-jarig meisje wel voor twaalven
weer thuis zijn.”

Walhalla
In alle wijken in Rotterdam waren
ze te vinden in die turbulente jaren:
zalen waar vrijwel elk weekeinde een
beatband optrad. “Als je ergens veel
ﬁetsen en brommers van het merk

Tudor
‘Ik was in 1964 en 1965 chauffeur
van The Fab en Road Runner Sect”,
mailde oud-Rotterdammer Ed Pieete
vanuit z’n woonplaats Gorinchem. “Ik
reed in een oude bestelbus overal met

de bands naar toe. Die bus was zo oud
en slecht onderhouden dat ik in de
Maastunnel twee rijbanen nodig had
vanwege de speling in het stuur.”
Tot slot een reactie van Ruud van der
Stee: “ Ach ja, de jaren zestig: dat
waren nog ’s tijden! Ik heb ze allemaal
gezien, die Rotterdamse beatbandjes.
In buurthuizen en in dancings zoals de
Tudor op de Nieuwe Binnenweg en in
De Wiek op de West-Blaak. Eddy Nelson and the Eddysons en The Tremors:
ik stond er ademloos naar te kijken.
Voor mij deden ze niet onder voor The
Beatles of The Rolling Stones.”
In dit nummer van De Oud-Rotterdammer leest u de eerste aﬂevering
van ‘Beat aan de Maas’, van oudmuzikant en redacteur Ed van Helten.
In deze serie worden de Rotterdamse
beatbands -op papier- weer tot leven
wordt gewekt. En daar doen we blijkbaar op voorhand al veel lezers een
groot genoegen mee.

deel 1

The Fab
The Fab was in de jaren zestig onmiskenbaar een van de populairste Rotterdamse
beatgroepen. De band werd in 1965 opgericht door de broers Gerard (zanger) en
Hans Visser (sologitaar), Arie Hordijk (slaggitaar), Gerard Strotbaum (basgitaar) en
Richard van Aalst (drums). Een naam voor de band was snel gevonden: Fab, simpelweg de afkorting van het Engelse fabulous.
De band kende in haar bestaan
enkele personele wijzigingen. Zo
maakte Van Aalst plaats voor drummer Sjef Siemons en verving Ockie
Huysdens (ex-Mega’s) later gitarist
Hordijk.
De eerste repetities van de groep
waren in een lokaal van een schoolgebouw op Katendrecht. “Daar was
de vader van Arie Hordijk conciërge
en die had de repetitieruimte voor
ons geregeld. Maar we moesten
steeds de instrumenten en apparatuur naar die school sjouwen en dat
ging ons vervelen”, herinnert Sjef
Siemons zich. De jongens waren blij
dat ze later in een gebouwtje van een
padvindersvereniging in de Spaanse
Polder terechtkwamen. Daar kon de
muziekinstallatie blijven staan.
The Fab speelde in eerste instantie
hoofdzakelijk in de destijds bij jongeren bekende gelegenheden zoals
De Spes op de Dordtsestraatweg en
De Grot op de Doklaan op Zuid en in

buurthuizen aan de andere kant van
de Maas. “Ik herinner me de naam
van buurthuis Piet Hein en ook een
zaal in Hoogvliet, De Zevensprong
heette die geloof ik.”
Manager
Ook in Schiedam was de band
regelmatig te zien en te horen, onder
meer in zaal Tivoli. Dat kwam
ongetwijfeld doordat de Schiedamse
concertorganisator Martin Green de
eerste manager was van de groep.
Green’s beatconcerten vonden plaats
op zaterdagavond en zondagmiddag. Later ging The Fab in zee met
manager Jan Vis. Daarop volgden
regelmatig ook boekingen buiten de
Rotterdamse regio.
Op het repertoire van de Rotterdamse
beatband stonden hoofdzakelijk covers van Engelse beatgroepen zoals
The Kinks, Them, The Pretty Things
en The Rolling Stones. “The Rolling
Stones, daar waren bepaalde jongens

in de band helemaal gek van”, aldus
Siemons. “De meeste nummers die
we speelden waren dan ook Stonesvertolkingen.” Eigen nummers componeren was er bij de muzikanten
van The Fab niet bij. “Nee joh, daar
hadden we niet voldoende creativiteit
voor.”
Single
The Fab bracht in die jaren een single in eigen beheer op de markt. “Die
hebben we opgenomen in een zaaltje
van een kerk. Maar dat stelde niet al
te veel voor hoor”, aldus Siemons.
“Het geluid was heel erg slecht. Volgens mij zijn er niet veel exemplaren
van dat plaatje verkocht.”
Gevraagd naar zijn dierbaarste herinneringen aan The Fab, zegt Siemons
zonder na te denken: “De optredens
waar veel publiek bij aanwezig was.
Dat was met name toen we in Rotterdam in het voorprogramma stonden

- The Fab: zittend Gerard Visser (links) en Arie Hordijk. Daarachter van links
naar rechts: Hans Visser, Gerard Strotbaum en Sjef Siemons. -

van de The Scorpions.” Deze Britse
beatformatie had een wereldhit
gescoord met ‘Hello Josephine’.
“Dat optreden was in een zaal van
een verzamelgebouw in de buurt
waar nu de centrale bibliotheek staat,
in het verlengde van de Hoogstraat.
En we hebben ook met The Sandy
Coast, de band van Hans Vermeulen,
op het podium gestaan”, aldus de
oud-drummer van The Fab.

The Fab ging medio 1968 ter ziele.
Een aantal bandleden, onder wie
Siemons, ging nog even verder in de
muziek. Zij speelden daarna onder
meer in de begeleidingsband van de
Rotterdamse zangeres Patricia Paay.
Heeft u een bijdrage voor deze
rubriek of wilt u reageren? Het
adres is: ‘Beat aan de Maas’, Postbus
28059 3003KB in Rotterdam. Of
mail: ed.vanhelten@hotmail.com.
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Webradio met ongekende mogelijkheden
Oud-Rotterdammers zullen zich zeker de draadomroep
kunnen herinneren: zuivere ontvangst en een gevarieerd aanbod. De eind vorig jaar op de markt gekomen
ORIONWebbox doet een beetje aan de oude draadomroep denken. Het is een door Technologiebedrijf Solutions Radio uit Delft speciaal voor visueel gehandicapten
en mensen met een leeshandicap ontwikkelde webradio. Daarmee kunnen audiobestanden afkomstig van
het internet beluisterd worden zonder tussenkomst van
een pc.
Net als bij de draadomroep kan bij de
ORIONWebbox geluisterd worden
naar radiostations. Ook bevat de
box een audiomagazine dat iedere
werkdag wordt ververst en luistert
naar de naam Horizon. Verder kunnen
gebruikers van de webradio onder
andere luisteren naar het laatste ANPnieuws, hoorspelen, luisterboeken én
naar de ondertiteling van Nederland 1,
2 en 3 en van de commerciëlen. Die
ondertiteling wordt uitgesproken. De
inhoud van de webbox, wordt steeds
uitgebreid. Het ‘loket aangepast-lezen’
(voorheen blindenbibliotheek FNB) in
Grave is daar een belangrijke leverancier van.
“Vorig jaar hebben we een proef
gedaan met de webbox”, vertelt Solutions Radio directeur Karel Raven. “De
box stond door heel het land verspreid
bij circa 50 visueel gehandicapten. Die
konden tijdens de testperiode zeggen

wat ze er wél en niet goed aan vonden
en wat ze graag aangepast hadden willen hebben. Onze testers hadden vaak
hele goede ideeën en voor zover dat
mogelijk was, hebben we ze toegepast
bij de webbox. Daar blijven we overigens constant aan sleutelen.”
Simpel
Dat de webradio juist zo geschikt is
voor visueel gehandicapten en mensen
met een leeshandicap komt door de
programmagids. “Die wordt uitgesproken”, legt Raven uit. “Als mensen de
box aanzetten, horen ze een hoofdmenu. Wanneer het onderdeel van hun
keuze voorbijkomt, drukken ze op de
OK-knop en komen in een submenu
terecht, waar ze dan hun deﬁnitieve
keuze kunnen maken. Navigeren in de
box is uitermate simpel; je hebt het zo
onder de knie!”
Het idee om de Webbox te gaan
gebruiken voor blinden en slechtzien-

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

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

❏

Deel 3

den is afkomstig van Bas Barendregt
uit Hoek van Holland. Hij is albino en
slechtziend. “Bij mijn buurman zag ik
een webradio staan, waarmee je naar
de kerkradio kunt luisteren. Ik zag
al gelijk de vele mogelijkheden voor
blinden en slechtzienden en ben er mee
naar de makers van de kerkwebradio
gegaan in Delft.” Sindsdien neemt de
webradio een belangrijk deel in beslag
van de tijd van Barendregt die verder
actief is in de wereld van blinden en
slechtzienden.
Om de ORIONWebbox te kunnen
gebruiken is een internetaansluiting
(breedbandverbinding) nodig via
kabel of ADSL. De webradio kost 485
euro inclusief BTW. Daar staat echter
tegenover dat het apparaat erkend is
als hulpmiddel en daarom vergoed
wordt door de zorgverzekeraars. Voor
de te beluisteren programma’s kunnen gebruikers kiezen uit zorgvuldig
samengestelde pakketten. Daaraan zijn
abonnementskosten verbonden.
Voor het ontwikkelen van de Orion
Webbox ontving Solutions Radio vorig
jaar de Broos van Erp prijs 2006, een
aanmoedigingsprijs van 50.000 euro
afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken voor een succesvolle
startende onderneming uit het middenen kleinbedrijf, die een zakelijke en

innovatieve toepassing op het gebied
van nieuwe technologie vermarkt.
Verder viel het technologiebedrijf de
Jacko van Dijk Stimuleringsprijs ten
deel, bestaande uit een aantal diensten
en producten van verschillende ondernemingen. Het Delftse bedrijf kreeg
de prijs omdat de Orion Webbox zo
gebruiksvriendelijk is.

die landen is men volgens Raven zeer
enthousiast over de webradio.

Solutions Radio houdt momenteel in
Amerika, Engeland en Noorwegen
een soortgelijke proef met de webbox
als destijds in Nederland. En ook in

Chrit Wilshaus

Reünie Toneelvereniging Reijeroord
Het bestuur van Theatergroep Rotterdams Peil, Flip Heeneman en Jan van
Beek, zelf oud-leden, doet een oproep aan oud-leden van de Toneelvereniging
Reyeroord die vóór 1990 lid waren van deze vereniging en geen uitnodiging
hebben ontvangen. De reünie wordt gehouden op zaterdag 2 juni 2007 van
20.00 tot 24.00 uur in de recreatiezaal van de Parochiekerk Emmaüsgangers
aan de Reyerdijk 67 te Rotterdam. Wij nodigen jullie hierbij uit en zouden je
aanwezigheid zeer op prijs stellen. Ben je geïnteresseerd in deze reünie stuur
dan vóór 15 maart a.s. een bericht naar: Theatergroep Rotterdams Peil, Hordijk 66 3079 DK Rotterdam of per e-mail rotterdamspeil@chello.nl

Belastingaangifte?

14,95
14,95
14,95

Wij komen op afspraak
bij u thuis

CD’s
❏
❏

CD Café Rotterdam
CD Terug naar Rotterdam
CD Waltzing the waves

❏

+ Verzendkosten

❏

Wie meer wil weten over de Orion
Webbox kan terecht op internet
(www.slechtziend.nl) of bellen met
0900-0400467. Daar kunnen ze tevens
vertellen, waar de webbox te bezichtigen valt.

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

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Email

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

Rotterdam zoals u het
nog nooit ervaren heeft!
Met gids, levende muziek en heerlijke snert!
Nog t/m april elke zaterdag en zondag
om 13.30 en 16.00 uur
Een rit duurt ongeveer 1½ uur en kost € 15.
Boekingen: VVV Rotterdam-Store,
Coolsingel 5, Rotterdam
Tel: 0900 - 403 40 65 of info@rotterdam-store.com

De Snerttram:
een verrassende kijk
op Rotterdam!

STA Adviseurs
Noordeinde 122 - A
3341 LW H.I. Ambacht
Bel: 06 - 53.54.39.01
www.servicepolis.nl
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My Fair Lady terug in Rotterdam
De succesmusical My Fair Lady, destijds met Wim Sonneveld in de hoofdrol, beleefde haar Nederlandse première op
1 oktober 1960 in het Rotterdamse Luxor Theater. Van 27
februari tot en met 18 maart is de musical terug in Rotterdam, ditmaal in het Nieuwe Luxor. Thom Hoffman speelt
professor Higgins en Celine Purcell is Eliza Doolittle. Bob
Fosko is vader Doolittle.
De musical My Fair Lady vertelt het
romantische verhaal van het eenvoudige meisje Eliza Doolittle dat door
professor Higgins tot een echte dame
wordt opgeleid, zodat zij in hofkringen niet wordt herkend als meisje uit
een sloppenwijk.
Higgins heeft, met zijn vriend
Kolonel Pickering, een weddenschap
afgesloten dat hij Eliza van haar dialect kan afhelpen en haar beschaafde
manieren kan bijbrengen. Hij neemt
haar op in zijn huis om haar les te
geven. Intussen ontstaat er tussen

de elitaire professor en het vrolijke
bloemenmeisje langzaam een intense
relatie.
My Fair Lady is gebaseerd op het
toneelstuk Pygmalion van George
Bernard Shaw. De musical My Fair
Lady ging in 1956 in première op
Broadway. Inclusief de reprise van
1993 werden er bijna 3000 voorstellingen gespeeld. My Fair Lady won
op Broadway vijf Tony Awards en
was Nederlands eerste grote succesmusical.

De eerste Nederlandse uitvoering
van de musical mocht ruim 750.000
bezoekers verwelkomen. Naast Wim
Sonneveld als Professor Higgins
werd de rol van Eliza Doolittle vertolkt door Margriet de Groot en later
door Jasperina de Jong.
Joop van den Ende Theaterproducties bracht in 1994 ook My Fair
Lady. Destijds met Paul van Vliet
als professor Higgins, Vera Mann als
Eliza Doolittle en Piet Bambergen
als Alfred Doolittle.
My Fair Lady kent muziekklassiekers als ‘As ‘t Effe Kan’, ‘Het
Spaanse Graan Heeft De Orkaan
Doorstaan’ en ‘Sou Dat Nou Niet
Salig Sijn’.
27-2 tot 18-3 in het Nieuwe Luxor
Aanvang 20.00 uur, op zondagen
14.00 uur. Info: 010-4843333

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

Joubertstraat 1955 -1975
In de Joubertstraat was het altijd een drukte van belang door winkels en nijverheid, maar ook doordat het
Instituut voor Rijn- en Binnenvaart er gevestigd was. De
straat liep van de Brede Hilledijk naar de Paul Krugerstraat en werd doorsneden door de Bloemfonteinstraat.
Gebouwd rond 1905 en vernoemd naar een Zuid-Afrikaanse generaal in de Boerenoorlog.
Aan de oneven zijde, op de hoek
met de Brede Hilledijk, zat bakkerij
Maaskant. Elke morgen kon je niet
om de lucht van versgebakken brood
en banket heen. Verderop het pakhuis
van Koebrugge, waar de kramen van
de Maashaven- en Afrikaandermarkt
werden opgeslagen; een spelonkachtig geheel, dat op marktdagen tot
leven kwam. Dan werden de kramen
in- en uitgereden met door jeeps
getrokken opleggers. Vervolgens had
je schilder Rijsdijk en loodgieter van
Bakergem. Tussen hun pakhuizen bevond zich de Schoolpoort, die onder
de huizen doorliep naar het internaat
van het Instituut voor Rijn- en Binnenvaart. De deuren stonden vrijwel
altijd open en de poort gaf beschutting tegen weer en wind. Je kon je er
verstoppen en pijltjes uit een blaaspijp schieten op dames met hoog opgestoken haar. Als je wat ouder was,
maakte je hier een afspraak met een
meisje uit de buurt, vooral omdat de
binnenplaats buiten het zicht viel van
spiedende ouders. Menig sneeuwballengevecht is er ‘s winters gehouden
tussen de straatjeugd en leerlingen
van het instituut. Maar ‘s zomers,
als de school gesloten was, lieten de
gastvrije leraren de buurtjeugd in het
internaat tafeltennissen en biljarten.
Aan de even zijde, op de andere
hoek met de Brede Hilledijk, stond
het ‘Witte Huis’, het voormalig
kantoor van Thomsen’s havenbedrijf.

Daarna kwam de kerkruimte van
de ‘zwartekousenkerk’, waar op
zondagmorgen het loﬂied op de Here
werd gezongen, vaak tot ongenoegen
van de heidense bovenburen, die
wilden uitslapen. We speelden graag
in dit eerste deel van de straat. Als de
pakhuisdeuren dicht waren, werden
ze als doel gebruikt voor ‘Metsie op
de goal’. ‘s Zomers werd er slagbal
gespeeld met de putdeksels als honk.
Dat kon, doordat er door de vele
opritten slechts weinig auto’s konden
worden geparkeerd. Na de afsluiting
van de Brede Hilledijk in 1966 was
de straat autoluw; het plaveisel en de
straatverlichting werden verbeterd
en dus kon er bij kunstlicht worden
gespeeld.
Een van de woningen aan de oneven
zijde is in de nieuwjaarsnacht 1970
-1971 geheel uitgebrand. Er woonde
een gezin met veel kinderen op de
eerste verdieping, maar gelukkig was
er juist toen niemand thuis. De rij
woningen werd onderbroken door de
stomerij van de Spar, terwijl later een
autohandelaar zijn deuren opende in
een lang ongebruikt pakhuis.
Aan de even zijde zaten een reparateur van ﬂipperkasten, de waterstokerij van Maaskant, kleermaker Bokmans, timmerbedrijf A.C. de Bruijn
(ACB) en tenslotte een bandenhandel. De reparateur van ﬂipperkasten
verdween eind jaren ‘60 en Maaskant
verkocht zijn waterstokerij aan Arie

Roos, die de panden samenvoegde tot
een buurtsuper. Op nr. 30 woonde het
blokhoofd van de BB (Bescherming
Bevolking), Dhr. Blom, een van de
eersten die een telefoon thuis bezat.
Er was in het begin van de jaren ‘60
de dreiging van de atoombom en dus
was zijn functie heel gewichtig. Boven hem woonde een oude zeeman,
die nog als matroos op een zeilschip
rond Kaap Hoorn gezeild was. Boven
ACB woonde Dhr. van Veelen, die
als EHBO-er in de meidagen van
1940 gewonden had geholpen.
Er kwamen veel venters in de straat:
in de jaren ‘50 kwamen de bakkerskar van Ulrich en de melkboer
met paardentractie langs de deuren.
Later kwamen electrokarren van
v.d. Meer & Schoep en van Berkel’s
melkinrichting. En Jamin die ‘s
zomers met een ijzeren hond door de
straten reed om ijs te slijten. Er werd
niet alleen aan de deur bezorgd; er
werd ook geld opgehaald. De spullen
die werden gekocht met de groeiende welvaart werden nogal eens op
afbetaling geleverd. Zo kwam bij
diverse bewoners eens per week de
man langs met het potloodje achter
zijn oor en zijn opschrijfboekje in de
hand. Na betaling van een weektermijn (meestal in de gang zodat de
buren het niet konden zien) werd een
aantekening gemaakt. Zo werd ook
de huur eens per week contant aan de
huisbaas betaald.
Op de kruising met de Bloemfonteinstraat was een winkel op elke
hoek: de electrozaak van Kasteelen,
glashandel de Maas, de uitdragerij
van Haanstra en een kapper. Dat de
glashandel tegenover Haanstra was
gevestigd kwam in 1958 goed van

pas toen een kwajongen de etalageruit aan diggelen gooide.
Het tweede deel van de Joubertstraat
was korter en rustiger dan het eerste
deel. Op de hoek met de Paul Krugerstraat zat kapper Gloudemans. Aan de
overzijde café de Tent, waar in 1908
Feijenoord is opgericht. Voorts zat
hier het schoolgebouw waar les werd
gegeven aan de leerlingen van het
Instituut voor Rijn- en Binnenvaart.
De panden in de straat bestonden uit
benedenwoningen en twee bovenverdiepingen. De zolder werd vaak gebruikt als slaapplaats voor de oudere
kinderen. Het waren veelal voor/tussen/achterwoningen met een of twee
alkoven en een kleine keuken; aan de
achterzijde was vaak een veranda; het
comfort was gering. De straat werd
vooral bewoond door arbeiders; velen
werkten in de haven of de metaalindustrie; ook woonden er een paar
ambtenaren en wat kantoorpersoneel.
Op zondag gingen veel bewoners
naar de kerk en dan vooral naar de
RK kerk aan het Afrikaanderplein;
de familie van kleermaker Bokmans
altijd keurig in het pak. Vanaf het begin van de jaren ‘60 nam de welvaart
toe en het kerkbezoek evenredig af.
Langzamerhand verdwenen de ﬁetsen
om plaats te maken voor brommers. Bij de jeugd waren Kreidlers,

Zundapps en Puchs populair; de
ouderen hadden veelal een Berini of
een Solex, die later werden ingeruild
voor een tweedehands auto.
Het stadsgas werd vervangen door
aardgas uit Slochteren en de kolenhaard maakte plaats voor een gashaard. Wie het zich kon permitteren
verhuisde naar een nieuwbouw- of
in ieder geval een grotere woning.
Vooral Lombardijen en IJsselmonde
waren in trek, maar veel grote gezinnen verhuisden naar de Mijnsherenlaan, Dordtselaan of Beijerlandselaan. Hun woningen werden veelal
ingenomen door gastarbeiders en
pasgetrouwde jongeren, die alleen
maar in aanmerking kwamen voor
een huisje ‘onder de huurwaarde’.
Om de huizen comfortabel te maken
moest je ﬂink verbouwen. Maar al
snel kwam menigeen tot de ontdekking dat de dure verbouwing teniet
werd gedaan doordat er weer eens
een lekkage was ....
Uiteindelijk vertrok het overgrote
deel van de autochtone bevolking;
een deel van de woningen werd pas
in de jaren ‘80 opgeknapt. Een ander
deel en de schoolgebouwen zijn
later alsnog gesloopt en vervangen
door nieuwbouw. De straat en haar
bevolking veranderde voorgoed.
Rob op Zuid
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

De straat werd
druk bezocht
In de jaren vijftig bracht ik mijn jeugd door in de Nieuwe
Kerkstraat in Hillegersberg. Iedere ochtend kwam de
melkboer van de RMI door de straat met paard en wagen. Soms mocht ik een eindje meerijden voor op de bok.
Dat was eigenlijk niet zo leuk, omdat hij om de 50 meter
moest stoppen voor weer een klant.
Een keer ben ik zelfs bij hem thuis
geweest. Naast zijn huis had hij een
grote schuur waarin de wagen ruim
paste. Achter de schuur een magazijn met een enorme koelkast die
dagelijks werd aangevuld vanuit de
melkfabriek. Het paard stond in een
wei tegenover het huis.
De bakker, die achter hem aan
kwam met zijn handkar was bakker Ulrich. Die had concurrentie
van bakker Brevet, die meestal
uit tegenovergestelde richting
kwam waardoor Ulrich wel eens
klanten mis liep. Wij kochten altijd
bij Ulrich, maar als mijn moeder
iets vergeten was en ze toch in de
Dorpsstraat was, kocht ze bij Brevet, die daar een winkel had. Eens

in de maand kwam er een joodse
man met een heel brede handkar en
een hond eronder. Steeds had hij
iets anders op de kar. In de zomer
aardbeien, in het najaar viooltjes, in
de winter sinaasappelen enz. Later
kwam er ook een groenteboer,
waardoor mijn moeder niet meer
naar de Dorpsstraat hoefde voor
groente en fruit. Ook kwam er een
aardappelenboer en boeren die
niets verkochten, maar iets kwamen
ophalen, zoals de schillenboer en
de lorrenboer.
Regelmatig zag je de glazenwasser
met zijn lange houten ladder en een
emmer aan een haak met daarin
spons, zeem en wisser. Hij was er
alleen voor de bovenhuizen, want

- De Bergse Dorpsstraat -

beneden konden de mensen er zelf
wel bij.
Snelwassers
Er waren ook heel bijzondere
lieden bij, althans wat hun handel
betrof. Zo was er iedere maandag
een jonge man met een bakﬁets die
snelwassers verhuurde. Met enorme
snelheid ﬁetste hij door de straat
en werkte zijn klanten razendsnel
af. Hij wilde op wasdag natuurlijk
zo veel mogelijk klanten bedienen.
Op dinsdag haalde hij in een iets
rustiger tempo de machines weer
op. En dan de ijsman. Veel mensen
hadden nog een houten, niet
elektrische, ijskast. Iedere vrijdag
kwam hij met zijn autootje door

de straat en leverde grote broden
ijs bij zijn klanten af. Hij was de
enige handelaar met een motorisch vervoermiddel. Van mei tot
september reed er bijna dagelijks
een man met een kleurig karretje
door de buurt luidruchtig bellend,
hij verkocht ijs van 5, 10, 15, 20 en
25 cent. De scharensliep had een
ingewikkelde handkar waarop een
groot wiel stond waarover een band
liep die verbonden was met een
soort naaimachinetrapper waarmee
hij een slijpsteen liet draaien.
En dan was er nog de kolenboer.
Hij kwam met een grote wagen met
twee paarden ervoor waarop volle
kolenzakken. Een nogal stoere
man met een zwart gezicht die bij

iedere klant een zak met een mud
kolen van zijn kar moest schuiven
waarbij hij de capuchon van zijn
jute cape over zijn hoofd trok .
Zo af en toe kwam er een rouwstoet door de straat. De voorste
wagen, een zwarte open koets met
baldakijnen en een koetsier in vol
ornaat op de bok, gevolgd door
een of twee dichte koetsen. Op het
adres waar ze moesten zijn, waren
witte lakens voor de ramen gespannen. Kortom, er gebeurde toen nog
eens wat in onze straat.
Rob Eijsman
van Slingelandtlanen 77
3445 EM Woerden
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In het spionnetje
Wat mijn Spionnetje de afgelopen week vanuit Rotterdam-west liet zien, deed mij tweemaal
extra naar de Glassex grijpen, het beeld was té vreemd. Wat ik ‘bespionneerde’ kon gewoon niet
waar zijn. Zover zijn we toch niet met z’n allen afgezakt?
Eind jaren 80 van de vorige eeuw
ging dit stukje Rotterdam-west op de
stadsvernieuwingsschop. De huizen
in straten werden afgebroken, straten
verdwenen, nieuwe woonblokken
ontstonden en in de resterende
straten werd driftig gerenoveerd. De
bewoners van de ‘getroffen’ straten
voelden zich niet op hun gemak: de
nieuwbouw die ontstond was voor
de nieuwkomers in de wijk bestemd;
grote gezinnen gingen voor.
De ‘oude’ bewoners kregen als
vervangende woonruimte de gerenoveerde huizen toegewezen. Het was
weliswaar niet zo luxe als de volledige nieuwbouw, maar met vereende
krachten maakten de bewoners iets
van hun blokje. Alle binnentuinen
waren tijdens de renovatie als
opslagplek en bouwterrein gebruikt:
geen heg of boom was nog te zien.
Met (morele) steun van de bovenbewoners, begonnen de begane
grondbewoners iets aan hun tuintjes
te doen. Perkjes werden aangelegd,
een tuinparasol kwam in een voet te
staan, boompjes werden geplant en
bloembollen gepoot.
Vooral de boompjes werden gekoesterd, men kende nog vanuit het vorige huis wat een beetje boom voor
vogelplezier kan zorgen. Daarom
ook, dat op die vorige waranda’s (nu
balkon geheten) altijd wel een vetbal
en/of draad geregen olienoten te
vinden waren.
Rond 1995 kwamen de eerste
boompjes boven de schuttingen uit;
onhoorbaar werd er gejuicht toen de
top van sommige bomen boven de
eerste verdieping uitkwam. Het leek
wel of de fauna hierop had zitten
wachten, ineens was er ’s morgens
vroeg het gekwetter en gekwinkeleer
van ‘onze’ gevederde vrienden te
horen. De vetbollen en de olienoten
verschenen ook weer!
De tijd verstreek, de bomen groeiden
en goed onderhoud door de bewoners
én de woningcoöperatie zorgden er
voor, dat de bomen geen (over)last
bezorgden. Bewoners gingen en
anderen kwamen, buiten al de ﬂora
en fauna verschenen er ook satellietschotels aan de noordwestelijke
gevelwand van het binnenterrein.
Soms, maar zeker niet al te vaak,
stond een woning langer leeg dan 4
weken. Maar dan was er vaak iets
over nalatenschap of zoiets. Dit is nu
ook het geval: een benedenwoning
staat al enkele weken leeg. In de
tuin van dié woning staat de mooiste
boom van het gehele terrein. Hoewel
staat…..?
Verleden week zag de bewoonster
van het tegenover de boom gelegen
pand, dat buren met een elektrische
zaag, bijl en ander gereedschap over
schuttingen klommen om naar de
tuin van het leegstaande huis te gaan.
Deze buren waren allen ‘bovenbewoners’. Op haar vraag wat men
ging doen, werd eerst gereageerd

alsof men de vraag niet begreep.
Enig aanhouden gaf het verrassende
antwoord, dat men de boom bij de
grond ging afzagen.
De bewoonster schoot haar mantel
aan en draafde naar het kantoor van
de woningcoöperatie (80 meter van
de plek des onheils). Direct beaamde
de receptioniste dat dit zomaar niet
kon, dat men bij de gemeente een
vergunning moest aanvragen, dat de
coöperatie niets van een vergunning
wist en dat deze huurders (“Oh, ’t
zijn zelfs de huurders niet van het
betreffende pand. Dan mogen ze
zelfs daar niet komen”.) zwaar in
overtreding waren. Ze zou het in
het wekelijks overleg naar voren
brengen.
Bewoonster: “Ze zijn nu bezig, als er
iemand gaat kijken, zijn ze wellicht
nog te stoppen”.
Receptioniste: “Als we zo op iedere
klacht zouden reageren, komen we
niet aan ons werk”.
Bewoonster: “????????????????”
Receptioniste: “Goedenmorgen!”.

Bij terugkeer in haar woning moesten
de buren nog met hun hakwerk
beginnen. Redenen om de boom weg
te halen, waren de muggen die ’s
zomers door de boom geproduceerd
werden, de bladeren die in de herfst
op de grond vielen en de slechte
ontvangst die aan hun satellietschotel geleverd werd. De bewoonster
merkte op, dat de buren als bovenbewoner toch geen last van herfstbladeren konden hebben, dat niet zozeer
een boom een muggenleverancier
is, maar een natte omgeving en dat
de buren (elders in de straat) toch
geen last van een slechte satellietontvangst konden hebben. Dit
laatste werd direct ontzenuwd: men
wees de bewoonster op een kabel die

vanaf de schotel naar beneden ging,
over en langs schuttingen en tuinen
verder het terrein in ging en na zo’n
75 meter in de andere straat via de
achtergevel weer omhoog ging.
De boom werd neergehaald, grote
takken werden afgehakt en een grote
hoop stam, wortel, takken, e.d. geeft
aan waar eens een boom stond. De
coöperatie is nog niet geweest; men
moet er zeker nog overleg over
plegen. De vogels dwalen wat rond
en zoeken een andere stek om hun
nest te bouwen. Of de vogels sterven
uit: who cares?
Maastunnel
Verleden week woensdag, 14
februari 2007 om 12.00 uur, bestond
de Maastunnel als oeververbinding
precies 65 jaar.
’t Was namelijk zaterdag 14 februari
1942, ook om 12 uur, dat drie doodgewone Rotterdammers als eersten
door de kort daarvòòr geopende
deuren stapten van het gebouwtje
van de nieuwe Maastunnel op de
zuidelijke rivieroever. Ze zagen in
de hal hoe enkele meters voor hen,
met zacht geratel een roltrap in de
diepte verdween. Het drietal bestond
uit de 27jarige lagere schoolonderwijzer Henk van der Giessen en twee
van zijn leerlingen: Jan Otte en Cor
Wiegman.
De bouw van de Maastunnel was
in 1937 begonnen en het eerste tunnelstuk werd op 29 november 1939
afgezonken. Het laatste stuk ging op
25 november 1940 naar de rivierbodem.
Met bewondering denk ik aan de
vaklui van destijds; onder directie
van de Dienst Gemeentewerken
Rotterdam haalden zij, zonder
portofoons of ander communicatiemateriaal, de meest waanzinnige
huzarenstukjes uit.

In de laatste 21 maanden van de
bouw, keek de Duitse bezetter
nauwkeurig toe. De Rotterdamse
gemeentedienst werd ontslagen van
zijn directietaak en ingenieurs van de
Duitse Wehrmacht hielden toezicht
op dit ‘kriegswichtiger Betrieb’. De
gehele oorlog door heeft de Duitser
de Maastunnel niet verlaten; op 6
mei 1945 nam een Rotterdamse
verzetsgroep de tunnel van het Duitse

door Aad van der Struijs

detachement over.
Ná de oorlog werd de tunnel al zeer
snel dé verbinding tussen zuid en
noord v.v. Met name in de middagspitsuren moest de (bereden)
politie eraan te pas komen, om de
duizenden wielrijders op de Parkkade
in goede banen te leiden.
Toen het aantal auto’s op de Rotterdamse wegen steeds meer toenam
en de ﬁets meer en meer in de
stalling bleef staan, ontstond ook het
ﬁleprobleem in Rotterdam. Steeds
gewoner werd het om auto’s op de
Blijdorpse Statenweg in een ﬁle te
zien staan, wachtend op doortocht
door de kilometers verder gelegen
Maastunnel.

Hongertocht
Er stromen via gewone post of Internet email dagelijks nog vele reacties
binnen op het verhaal van de in Amerika wonende Rotterdammer Ton van
Vugt. Enige tijd geleden schreef ik
over de Amerikaanse Rotterdammer
en/of Rotterdamse Amerikaan. Ton
verklaarde me bijna tot staatsvijand:
hij heeft de Amerikaanse nationaliteit
niet en is ook niet van plan deze aan
te vragen. Hij betreurt het min of
meer ook geen Nederlander meer te
zijn, maar is toch wel tevreden met
z’n huidige paspoort: een Australisch!
Ja, de Rotterdammers zwerven wat
over de aardkloot.
U kunt nog reageren op het hongertochtverhaal: spionnetje@xs4all.nl óf
Spionnetje, St Jobsweg 22e, 3024 EJ
Rotterdam.
Noordereiland
Jan van Drongelen is op het
Noordereiland geboren (1931) en
getogen; hij woonde op de Punt,
Prins Hendrikkade, vlak voor de
boten van Braakman. Hij schrijft:

“In een huis met 2 spionnetjes en
een hoekraam waarmee we op De
Hef keken. Mooier kon het niet. Wij
zagen alles. Wat een plaats om op te
groeien…fantastisch! Door uw foto
in de vorige “Oud Rotterdammer”
van de “Karel Doorman”, laverend
tussen de bruggen, zag ik plotseling
in mijn eigen herinnerings-spionnetje
een soortgelijk beeld opdoemen.
Waar heb ik dit eerder gezien? Het
was in de tweede helft van de jaren
dertig, dat wij op het eiland een
bijzonder schouwspel te zien kregen.
In de bocht van de Nieuwe Maas, ter
hoogte van de Watertoren, doemde
een aantal stoomslepers op die een
enorm stalen gevaarte voortsleepte.
Langzaam werd het gevaarte,
centimeter voor centimeter, door
zes sleepboten naar de openstaande
bruggen gemanoeuvreerd. Overal
werd het werk stil gelegd, iedereen
stond aan de kant! Dat het eiland
toen niet scheef hing is nog een
wonder. En wat er door de brug ging,
wat het was, dat wist niemand., Het
was in elk geval geen boot. Er werd
door kenners gemompeld dat het
een tin-bagger-hopper-zuiger (!) was
met bestemming Afrika. Maar deze
“kenners” wisten het ook niet zeker.
Ik weet het heden ten dage nog niet.
Het zou gemaakt zijn op een werf
aan de Kinderdijk. Dat geloofde
iedereen! Een geweldig gebrul en
handgeklap stegen op uit de samen
gepakte menigte toen de laatste
sleepboten er door waren. Echt om
nooit te vergeten. Als daar nog een
foto van is….
In elk geval heeft mijn 75 jarige
spionnetje zijn dienst weer eens
bewezen”.
Spionneur
spionnetje@xs4all.nl
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Oproepjes

Afhaaladressen

Jacob Marisschool
Harry Doornkamp en Piet
Bakker zoeken medeleerlingen van bijgaande foto, die
het 75-jarig bestaan van de
Jacob Marisschool willen
bijwonen.
Aanmelden
www.jacob-maris.nl of
Jacob Marisschool,
Jacob Marisplein 9,
3055 BK Rotterdam.

Naast de seniorenwoningen en -ﬂats in Groot Rotterdam staan de krantenrekjes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio.

Mare
In 1942 verhuisden wij van Hoek van Holland naar
de Mare in tuindorp Vreewijk. Ik was een jochie
van drie. Wij betrokken een gloednieuw huis, recht
tegenover het bruggetje dat over de sloot liep naar
een scholencomplex.
In de oorlogsdagen hadden Duitse militairen daar
hun intrek genomen. Ook hadden ze woningen
gevorderd aan de Grift, aan de andere kant van
de scholen. Ik wil graag weten of er straat- of
buurtbewoners zijn die mij meer kunnen vertellen
over de periode 1942-1945 aan de Mare. Ik ben
benieuwd.
Wim H. Val
Einsteinplaats 641
3069 TH Rotterdam
--------------------------------------------------------Geachte redactie
Zeventig jaren geleden ben ik geboren in de Strijensestraat in Rotterdam-zuid. Nu zou ik graag nog
eens in contact komen met toenmalige bewoners.
Ik ben namelijk in het bezit gekomen van een
grote straatfoto die vermoedelijk is gemaakt kort
na de oorlog. Hierop staat een twintigtal kinderen
uit die straat afgebeeld. Dat was vlak naast de
Goudsche Kleeder Blekerij (GKB) die toen nog
niet was afgebroken. Naar die foto kijkend, komen
toch wel wat namen boven zoals : Tiny Maas,
Coby Hogebruggen, Arie de Graaf en nog verscheidene anderen. Wellicht idee voor een reünie?
Aart van Driel
Provenierssingel 89a
3033 EJ Rotterdam
--------------------------------------------------------Rietvinkstraat
Wie heeft er voor mij nog herinneringen van de
Rietvinkstraat uit de periode 1955-1970? Ik heb
hier een prachtige jeugd gehad als straatboeffie. Een superstraat met zijn legendarische
koninginnedagversieringen en bustochten van de
buurtvereniging.
Jan Kind, Irenelaan 16
3284kh Zuid Beijerland, 0186-662702
j.kind6@chello.nl
--------------------------------------------------------Minervaschool
Ik heb van 1950-1956 op de Minervaschool
gezeten op het Bospolderplein in Rotterdam.
Nu zoek ik met aantal mede-oude-knarren naar
oud-klasgenoten, waarmee we van plan zijn een
reünie te organiseren. Een aantal kunnen we
niet terugvinden. Het gaat om: Harrie (van den
Boogaert(s), Rinus de Bruin, Kees de Callafon,
Joop van Dalen, Walter Esser, Ferdie Evenwel,
Kees (van) Strijen en Hans de Vries. Wie-o-wie
kan ons verder helpen.
Klaas Slegts
Griegplein 34, 3122 VN te Schiedam
tel.: 1010-4716183, email: klaas@kslegt.nl
-------------------------------------------------------CJMV
In de jaren zestig woonde ik in de Leopoldstraat
bij de Vondelweg. Daar stond een clubhuis van
het CJMV, waar het zowel door de week als in
het weekend erg leuk was. Helaas staan er nu
woningen. Ik ben benieuwd of er lezers van De
Oud-Rotterdammer zijn die hier herinneringen aan
hebben.
G. van Lit
Beemsterhoek 330,2905 XT Capelle a.d. IJssel
010-4507540
-------------------------------------------------------De Vaan
Ik zoek Anton Dijksman (woonde in het Blokland),
Gerrit de Graaf, Arie Kruidenier en Gijs Bliek, die in
de jaren ‘40/’50 aan de Wildbaan in tuindorp De
Vaan woonden.
Andre van den Heuvel
Endeldijk 14, 3079 VC Rotterdam, 010-4826346
-------------------------------------------------------Arnold Verweij
Ik zoek Arnold Verweij, mijn biologische vader. Ik
ben van 1955 en mijn moeder is T. Koudenburg. Ik
ben in Rotterdam geboren
Mijn vader Arnold Verweij woonde waarschijnlijk
in de Zaagmolenstraat op 197b; een verfwinkeltje,
de Noorder Verfhandel? Ik zoek hem in verband
met erfelijkheid ziektes. Wie helpt?
I.Koops van der Veen
Bilderdijkstr. 16 , 6824NX Arnhem
tel: 0643567110

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

Tenniscentre
Krabbendijkstraat
Bruna
Kleiweg 147
Jungerhans
Binnenwegplein 3-5
Multishop
Goudsesingel 111
Multishop
Binnenhof 21
Patatzaak Jason’s Place
Olympiaweg
Tabakshop
Dumasstraat 233
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

Ansichtkaarten
Mijn schoonouders hadden een bakkerij in de
Berkelstraat 34, hoek Ommoordsestraat.
In de nalatenschap zat een doos met ansichtkaarten. Enkele kaarten waren geadresseerd aan mej.
C.Braat, Ommoordsestraat 19.
Is er familie die deze kaarten graag wil hebben.
Het zijn ca.5 stuks
elsvanbaarle@zeelandnet.nl
---------------------------------------------------------Beter laat dan nooit
Wie is er, net als ik, als zestienjarige jongen, in
de eerste week van 1945 vanuit het Feyenoordstadion met de trein naar Duitsland vertrokken,
waar we na twee dagen terechtkwamen in een
herstelwerkplaats van stoomlocomotieven in
Swirte, vlakbij Dortmund?
Ik werd ingedeeld bij een ploeg van drie (Poolse en
Italiaanse) arbeiders. Ons werk was gereviseerde
veiligheidsventielen op de locomotieven te monteren. De taak die ik kreeg was de trapleer op te
zoeken en bij de locomotief te brengen. Tot op een
keer de kraanmachinist een geintje uithaalde en
met een haak de trapleer een tik gaf. Afijn, trapleer
gevallen en gebroken. Het werd gezien als opzet
(toen heette dat anders). Ik heb toen de eerstkomende zondagmorgen de benen genomen en ben
na drie dagen terug in Nederland (Winterswijk)
aangekomen.
Ik wil graag weten hoe het met de andere jongens
is afgelopen met de bevrijding.
A. Serry, Moddermanstraat 52
010 - 422 24 58
---------------------------------------------------------Vlaggeman MULO
Ik ben op zoek naar klasgenoten van het examenjaar 1959 van de Vlaggeman MULO in Rotterdam.
Adressen van o.a. Nel v.d. Baard, Marlene van
Dongen, Rob Punt worden nog gezocht. Zat je ook
in deze klas, neem dan contact op met:
Coen Klunne
Merulaweg 1 b
3062 BM Rotterdam
tel. 010-4825240 of
email: cpklunne@versatel.nl
---------------------------------------------------------Kroontjespen
Ik ben in het bezit van een metalen penhouder
voor kroontjespennen. Hij is 17cm lang, de onderkant is glad en smal, de bovenkant is bewerkt.
Aan de ene kant staat een wapen met een leeuw,
daaronder tussen takken de letter W met een
kroontje, daaronder het wapen van Rotterdam.
Aan de andere kant staat 1848, daaronder tussen
takken een posthoorn, daaronder 1923.
Hij is dus uitgegeven voor het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, zover
ben ik. Maar is hij als geschenk gegeven en door
wie/aan wie dan, of werd hij gewoon verkocht in
de winkel?
Het wapen van Rotterdam en de posthoorn geven
misschien duidelijkheid, maar ik heb het nog niet
kunnen ontdekken.
Wie kan mij helpen bij de speurtocht naar de
oorsprong van deze pen?
Annelies de Weerd
Hobokenstraat 14
3015 BV Rotterdam
tel 010-4366984
---------------------------------------------------------Kapper Laurens
In reactie op de oplossing “Waar was dat nou
31”, wil ik nog vermelden dat de zoon van kapper
Ben Laurens een boek heeft geschreven over zijn
beleving van de oorlogsjaren. Het boek heet: Rotterdam, geblaakte stad.
Dit boek is in mei 1995 door de Dienst Openbaar
Onderwijs als geschenkeditie uitgegeven aan
alle Rotterdamse scholieren van groep 8. Vijftig
jaar na dato dus. Ben Laurens was tijdens het
uitbreken van de oorlog ‘n jongen van 11, 12 jaar
en hij beschrijft het bombardement en verder wat
er allemaal afspeelde in en rondom de dames-en
herenkapsalon van z’n ouders. Voor mij was alles
heel herkenbaar vooral de omgeving van de G.J.
Mulderstraat. Zelf woonde ik in de van der Poelstraat nr. 7 en zat van ‘47 tot ‘53 op de Prinses
Marijke school aan de Hooidrift. Het boek was of
is ook in de winkel te koop uitgeverij Ad.Donker.
Cobi Don
Hemingwayplaats 232, 3068WS R.dam
cdn@planet.nl
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TANTE POST(BUS)
Geachte redactie
Hartelijk dank voor het plaatsen van mijn
bericht plus foto over Hamburger.
Hierop ontving ik verschillende reacties
per e-mail. Op elk daarvan wil ik kort
reageren, zodat ieder eruit kan halen
waar hij/zij over gemaild heeft en/of in
geïnteresseerd is.

De foto met het personeel van Hamburger is gemaakt in de Dillenburgstraat
in Rotterdam Zuid, door Moos van der
Heim. Hij was toen de chef. Het was zijn
auto waar we omheen stonden.
Volgens mij is Hamburger in 1951
verplaatst van de Dillenburgstraat naar
de Hoornbrekersstraat. Ik ben daar in
1954 weggegaan. Mijn opvolger heette
De Groot. Hij woonde in de Eendrachtstraat. Jacob Jansen was ongehuwd en
is overleden voordat hij met pensioen
kon. Hij woonde in bij zijn zus in de
Lambertusstraat. Een zoon van die zus
heette Jan Meeling. Hij volgde zijn oom
op als magazijnbaas. Gerard van Kessel
was inderdaad vertegenwoordiger.
Helaas heb ik geen andere foto’s met
Teun of één van de personeelsleden. Wel
heb ik twee groepsfoto’s waar Moos van
der Heim op staat. Degenen die in deze
foto’s zijn geïnteresseerd, kunnen mij
mailen. Ik heb ze gescand en kan ze dus
mailen naar het op te geven e-mail adres.
Op de Rotterdamse foto, gedateerd
8 december 1948, staat, staand op de
voorste rij, tweede van links M.A. van
der Palm (een oom van mij), daarnaast
met garibaldihoed Jac. Soetekouw, zesde
van die rij Moos van der Heim (zonder
hoed). Als ik mij Th Beaujean goed
herinner staat hij achter Jac Soetekouw
met de ladder op de achtergrond. Van
de meesten weet ik de naam niet meer.
Sommige gezichten herken ik nog wel,
maar ik weet niet meer welke namen
erbij horen. Op de foto van de klanten uit
Schiedam/Vlaardingen van 24 augustus

1949 staat Gerard van Kessel als laatste
rechts gehurkt. Vijfde van rechts op de
voorste rij staand, Moos van der Heim.
Links van hem Jac. Snel.
Mocht iemand nog andere foto’s van het
toenmalige personeel van Hamburger
hebben, dan houd ik mij graag aanbevolen.
Geweldig dat de heer Th. Beaujean nog
leeft en voor zijn hoge leeftijd kennelijk
nog aardig uit de voeten kan. Hij kan wel
van plan zijn 100 jaar te worden, maar
daar gaat een ANDER over.
Enkele jaren voordat ik met pensioen
ging (nu 15 jaar geleden), probeerde ik
contact, met Moos te krijgen. Toen ik zijn
nummer belde, kreeg ik zijn vrouw aan
de telefoon. Zij vertelde mij dat Moos op
69 jarige leeftijd was overleden. Hij was
toen totaal blind vanwege de diabetes.
Zij vroeg mij haar een bezoek te brengen.
Ze wilde kennelijk graag over haar man
praten, met iemand die hem had gekend
en meegemaakt. Ik ben er toen samen
met mijn vrouw geweest.
Van het gedicht herinner ik mij nog
enkele passages:
“Teun werd in Wijngaarden geboren
Twee dagen daarna heb je kunnen horen
Dat ook Jans ter wereld werd gebracht.
Aan een huwelijk werd toen nog niet
gedacht.”
Voordat Teun bij Hamburger kwam, reed
hij op een sleperswagen, daarna kwam
hij bij de Gemeentereiniging.
“In die tijd toen het slepersbedrijf niet
meer ging
Zocht Teun een baan bij de Gemeentereiniging.
En al die grote en kleine bakken
Heeft Teun toen ook beet moeten pakken.”
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dracht die er was onder de bewoners.
Ons gezin, Pa en Ma, mijn broers Anton,
Kees en ik zaten verscheidene malen
ondergedoken bij moeke Van Riel in
Ulvenhout, de bakermat van het vakantie
vieren van de Puntstraat.
De eerste keer werd het transport
verzorgd door de ﬁrma Korpershoek,
een verhuisbedrijf uit de omgeving van
Delfshaven. De kinderen zaten in de auto’s op banken, die later gebruikt werden
als zitplaatsen in Ulvenhout.
Alles ging destijds met gesloten beurs
en er waren toen ook al sponsoren, die
met hun bijdrage aan voedsel, vervoer
en mankracht enorm hielpen. Zoals
waterstoker Luyk, groenteboer Both en
Fillekes de visboer.
Jongens die te oud waren om nog mee
te mogen, gingen een paar dagen eerder,
om met enkele bestuursleden, vrijwillige
vaders, het kampement op te zetten.
De heren Ras, Bleijenberg, Geerlof,
Sprado, Van Rooijen, Van Est, Lazet
en mijn vader (de voorzitter) waren de
voortrekkers. Het eten werd bereid door
moeders van de kinderen, de dames
Geerlof, Luyk, Fabrie, Van Est en De
Vries.
Iedere dag gingen de kinderen onder
begeleiding op stap. De bossen waren
erg in trek, evenals het zwemmen in de
beek bij Bavel. Uit Bavel kwamen bij
een van de boeren de melk, aardappelen,
groenten en soms wat fruit vandaan.
Maar voor zo’n grote groep was het
meestal blikgroenten.
Ongetwijfeld heb ik niet iedereen
genoemd die bij de organisatie betrokken
was. Na zestig jaar wil een naam soms
niet meer spontaan boven komen.
Hopelijk komen er meer reacties van
onze “verdwenen” straat.

(niet door mij) wel eens het kraantje
stiekem werd opengedraaid.
De Vlaggemanstraat, waar we tijdens het
bombardement op de trap stonden met de
buren van Wijen, Scheurwater, en de fam
Put die beneden woonde. De bom die insloeg bij Ome Koos de groenteboer op de
hoek Vlaggemanstraat/Bergpolderstraat.
Vader die tijdens het bombardement
met zijn regenjas om zijn nek naar huis
kwam (tegen de vallende glasscherven)
en moeder die in paniek raakte, omdat ze
dacht dat hij gewond was! Pa heeft ruim
40 jaar als typograaf gewerkt bij de NRC
in de Witte de Withstraat.
Vele namen komen weer boven Cokky
van Weelderen, Rietje Willegers, maar
ook de broers Wils en Jan Put waarmee
ik nog lang contact heb gehad, maar die
plotseling is verdwenen. Fam.Wildeman,
Anton en Gerard van Deelen, Ankie Kaptijn, de buurt waar we in de Schie tijdens
de demping vlotje gingen varen, zwerven
naar het Vroezenpark en naar de Wilgenplas om te spelen. In Overschie bij Van
Burg (de borstelfabriek) op de drijvende
boomstammen spelen. En overal lopend
heen! Hutten bouwen op het eerste
landje, waar nu de bebouwing is op de
Schieweg tussen de Vlaggemanstraat en
de Heulstraat. Verderop waren het 2e en
3e landje. Waar ook rovertje of soldaatje
werd gespeeld.
Flarden van herinneringen, met ook
de bevrijdingsfeesten, met daarbij de
gedachten waar is iedereen gebleven?
HERINNERINGEN veel te veel om
op te noemen! Maar dank voor de Oud
Rotterdammer die dit bij mij, en bij heel
veel oudere Rotterdammers losmaakt. Ga
zo door!
Goof Wessels
Goof.wessels@hetnet.nl
------------------------------------------------De Puntstraat
De buurtvereniging Puntstraat ontstond
in de Tweede Wereldoorlog door de een-

Mocht iemand nog meer willen weten
dan mailt hij/zij maar.
A. van der Waard
a.vanderwaard@gmail.com
------------------------------------------------Geachte redactie,
Zoals heel veel Rotterdammers kijk ik
elke 14 dagen uit naar De Oud Rotterdammer en pluis hem uit, om te zoeken
naar herkenning van personen en/of
situaties uit het verleden. In de nr.3
van jaargang 3, trof ik het artikel van
melkboer Lansbergen. Dat maakte veel
herinneringen in mij los!
Ook mijn moeder had Lansbergen als
melkboer, al van voor mijn tijd toen ze
op de Molenwaterweg woonde. Evenals
mijn grootouders van moeders kant, Opa
en Oma Otten, woonde ze boven groenteboer Poppeliers. Ik meen op nummer 12.
Schuin tegenover Lansbergen was een
bakker (het joodje), sorry, maar zo werd
hij genoemd, waar, omdat hij ‘s zondags
open was, Pa een vers galletje ging halen.
Ook was er een viswinkel van Akkermans en Kruidenier Snel.
Mijn herinneringen liggen onder meer
op de Molenwaterweg, waar ik eindeloos
zat te kijken bij Oma voor het raam naar
de weging van de varkens die via het
DP werden getransporteerd. Opa was
heel lang voorzitter van de Vrijwillige brandweervereniging Jan van der
Heijden. Met Hemelvaartsdag werd er
een krans gelegd om het borstbeeld van
voornoemde persoon. Opa stond dan op
een stoel om de menigte toe te spreken.
Ik vermoed dat het in de buurt van het
Vaste Land was, want erna gingen we
naar een café en kreeg ik een kogelﬂesje
en zure leverworst.
Toen we waren verhuisd naar de Vlaggemanstraat 37, kwam ook daar nog
Lansbergen met zijn melkkar met van die
mooie koperen melkkannen. Waarvan

Agnes de Knegt Fabrie
knedeag@kabelfoon.nl

Puzzel mee en win !!!
Of het kwam doordat er deze keer wel de juiste inzenddatum bij de puzzel stond of doordat erg veel lezers graag
twee toegangskaarten voor Blijdorp wilden winnen, blijft de vraag. In elk geval was het aantal inzendingen, na
het dipje vorige keer, weer ontzettend hoog. Of het een nieuw record was, durven we niet te zeggen, maar met
een kleine 1500 oplossingen behoorde de puzzel in de derde Oud-Rotterdammer van dit jaar zonder meer tot de
beste puzzels. Dus de oplossing ‘Rotterdam feliciteert jarig Blijdorp’ was een waarheid als een koe. Opvallend
veel foute oplossingen dit keer, want erg veel inzenders maakten er ‘feliciteerd’ met een d van, terwijl het toch
echt met een ‘t ‘ moest, zoals ook de oplossing luidde. Ook deze week wordt het weer leuk, want voor de winnaars van de puzzel in deze uitgave liggen twee vrijkaarten klaar voor de musical My Fair Lady.
De vijf maal twee toegangskaarten voor diergaarde Blijdorp gaan deze keer naar:
- J. de Lange, Ridderkerk
- M.C. Steentra, Rotterdam
- T.D. Aldus, Spijkenisse

VOOR WOENSDAG 28 FEBRUARI 2007 op naar:

- J.M. Dansberg, Nieuwerkerk a/d IJssel
- E. Euser-Dorreman, H.I.Ambacht

Horizontaal
1. ontoegankelijk voor goede raad; 7. levenslustig (vrolijk); 13. tijdperk; 14. verschil tussen
debet en credit; 16. deel van een huis; 17. ongesneden mannelijk paard; 20. herkauwend
zoogdier; 21. criticus (recensent); 23. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (afk.);
24. jongensnaam; 26. jongensnaam; 28. gesloten; 29. landstreek op de grens van Brabant en
Limburg; 31. algemeen kiesrecht (afk.); 33. noorderlengte (afk.); 34. plaats in Zwitserland;
35. brandstof; 37. klomp (brok aarde); 40. op grote afstand; 41. Amsterdams peil (afk.); 43.
omslag voor papieren; 45. meisjesnaam; 46. plaaggeest; 47. muzieknoot; 48. lichaam van
een schip; 50. rijksoverheid (afk.); 52. militaire rang (afk.); 53. gemalen graan; 55. romanum
imperium (afk.); 56. onderdirekteur van een gymnasium; 57. internationaal vliegtuigkenteken
India; 58. melkklier; 60. zijne edelheid (afk.); 61. de oudere (Lat. afk.); 62. betrekkelijk hoge
temperatuur hebbend; 64. inwoner-equivalent (afk.); 65. bid (Lat); 67. brood van fijn roggemeel; 69. afgemat; 71. onder andere (afk.); 72. waterdoorlatend; 73. loodverf; 75. (koor)dans;
77. gewicht; 79. lidwoord; 80. gedeputeerde staten (afk.); 82. mannelijk beroep; 84. vordering; 85. inbreker; 87. traag (lui); 89. politieke recherche afdeling (afk.); 90. geestelijke; 92.
in orde; 94. zuil waarop een boog van een gebouw steunt; 96. boomsoort; 97. onverzettelijk
(flink); 99. zandheuvel; 100. benzinewagen; 101. zwemvogel met lange snavel.
Verticaal
1. gehuwd paar; 2. voldoende; 3. ernstig; 4. national american space agency (afk.); 5. bevroren water; 6. rijstbrandewijn; 7. rivier in Duitsland; 8. rivier in Italië; 9. nobel; 10. grote platte
schaalvormige mand; 11. kraaiachtige vogel; 12. nachtroofvogel; 15. soort onderwijs (afk.);
18. een zekere; 19. open plek in een bos; 21. gevangenverblijf; 22. gehoororgaan; 25. internationale kamer van koophandel (afk.); 27. voorvoegsel; 30. soort verlichting; 32. grondslag van
een bouwwerk; 34. strook grond langs een weg; 36. salvation army (afk.); 38. muzieknoot;
39. internationaal autokenteken IJsland; 40. votre altesse (afk.); 42. huidopening; 44. verkort
niet in dichtvorm geschreven verhaal; 46. zeer hevige aanhoudende wind; 47. ondergrondse
spoorweg; 49. Chinese vermicelli; 51. telwoord; 52. lagere technische school (afk.); 54. eerste vrouw; 58. aan het einde van zijn krachten; 59. aanzien (faam); 62. ouderloos kind; 63.
hoge staatsambtenaar in het oude China; 66. godsdienst (afk.); 67. persoonlijk voornaamwoord; 68. kunstmatige inseminatie (afk); 70. ondernemingsraad (afk.); 72. door een las
verbinden; 73. honingdrank; 74. ik (lat.); 76. zeldzame soort van antilope; 78. meisjesnaam;
79. directeur (afk.); 81. zeepwater; 83. Irish republican army (afk.); 85. donkere kamer (afk.);
86. kiek (opname); 87. listig (slim); 88. een zeer kleine uitvoering van iets; 91. slag (klap); 93.
boksterm; 95. haarkrul; 97. heilige (afk.); 98. muzieknoot.

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

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

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol be- Open de luiken van uw geheugen...
richten over de dienstverlening van Humanitas, over het wo- Het Humanitas Herinneringsmuseum heeft een boek uitgegeven,
‘Open de luiken van uw geheugen’, geschreven door Herman Mosnen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van koviter. Het kleurrijke boek telt meer dan 150 afbeeldingen en bezorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers, vat veel verhalen met herinneringen uit vervlogen jaren.
bijna 1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk
Dit luxe ingenaaide
gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie
en gebonden boek is
over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve
te koop voor slechts
basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en
€ 11,95 (exclusief € 2
legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dinverzendkosten).
gen die wél mogelijk zijn.
Voor meer informatie:
Wilt u nadere inlichtingen over Humanitas of heeft u een andere
010 – 461 53 47.
vraag of misschien een tip? Bel Oetske of André: 010 - 461 53 47.

Humanitas / De Stromen krijgt voorlopige gunning Huishoudelijke
Verzorging van Gemeente Rotterdam

Spelregels veranderen; zorg blijft in vertrouwde handen
Een combinatie van drie in Rotterdam bekende en al jaren werkende organisaties is door de gemeente Rotterdam gekozen
om huishoudelijke verzorging te gaan bieden. Deze organisaties hebben hun sporen in de zorg ruimschoots verdiend. De
Stichting Humanitas verleent sinds 1959 zorg- en dienstverlening in het Rijnmondgebied. De Stichting De Stromen bestaat
(inclusief haar voorlopers) al ruim een halve eeuw en de Stichting Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening heeft meer dan 60 jaar ervaring in Rotterdam.

Op 1 januari 2007 is de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden. Als gevolg hiervan gaat
de Huishoudelijke Verzorging
uit de AWBZ en naar de ge-

meente. De gemeente Rotterdam organiseerde een aanbesteding, waaruit de combinatie
Humanitas / De Stromen als winnaar te voorschijn kwam.
De verliezers hebben tegen de

Wat is de WMO?
WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Op basis van de WMO moeten
gemeenten zorgen voor een
goed samenhangend stelsel
van ondersteuning voor hun
inwoners die niet goed in staat
zijn om in bepaalde situaties
zelf, of samen met anderen,
oplossingen te realiseren. Het
gaat om zaken als:
• huishoudelijke verzorging
• sociale ondersteuning
• aanpassingen in huis
• rolstoelvervoer
• algemene voorzieningen ten
behoeve van maatschappe-

lijke participatie en ondersteuning
• versterking van de sociale samenhang en leefbaarheid van
wijken en buurten
• accommodaties voor maatschappelijke activiteiten
• voorzieningen voor ondersteuning van mensen met een beperking
In de WMO zijn de huidige Wet
voorziening
gehandicapten
(WVG), de Welzijnswet en delen
van de AWBZ opgenomen. De
wet is in 2006 aangenomen en
per 1 januari 2007 in werking
getreden.

komt er een servicecentrum van
Humanitas / De Stromen met
een eigen telefoonnummer.

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
Web: www.humanitas.nu

Eens in de vier weken ontEigen bijdrage
vangt u van het Centraal AdNet als toen de huishoudelijke ministratie Kantoor (CAK) een
verzorging nog vanuit de AWBZ acceptgiro, waarop de eigen
werd betaald, is er sprake van bijdrage is vermeld. Voor meer
een eigen bijdrage. Deze wordt informatie over de hoogte van
niet vastgesteld of uitgevoerd de eigen bijdrage kunt u belGeen grote veranderingen
door Humanitas / De Stromen, len met de gemeente 0800
Humanitas en De Stromen zien maar door de gemeente Rotter- - 1545 of kijken op de website
in 2007 geen grote verande- dam.
van de gemeente.
ringen voor hun klanten. Een
woordvoerder stelt: ‘We werken
nu al met eigen personeel en
huishoudelijke hulpen die via Laat u niet van de wijs brengen
onze bemiddeling bij mensen Persoonsgebonden Budget? Bezint eer u begint!
aan de slag gaan. Dat zal niet Er zijn zorgaanbieders die de Niet alleen WMO
huishoudelijke zorg niet via de De Stichting Humanitas heeft
wezenlijk veranderen’.
WMO mogen leveren. Zij erva- veel meer te bieden, niet alren dit als een verliespost en leen op basis van een WMOHoe loopt de procedure?
Mensen die huishoudelijke bedenken hiervoor oplossin- indicatie. U kunt op alle 29
verzorging nodig hebben kun- gen om hun financiële schade Humanitaslocaties een groot
nen zich melden bij de afdeling te beperken. De niet door de pakket afnemen op het geVoorzieningen Gehandicapten gemeente gekozen thuiszorgor- bied van Wonen, Welzijn en
van de Dienst Sociale Zaken en ganisaties benaderen schrifte- Zorg.
Werkgelegenheid in Rotterdam. lijk of telefonisch klanten die al
Dit kan via het invullen van een van een andere zorgaanbieder Wij voorzien in o.a. alle thuisaanvraagformulier op de web- zorg krijgen of nieuwe klanten zorgvragen, verpleeghuiszorg
site www.sozawe.rotterdam.nl. en proberen hen te over te ha- voor lichamelijk chronisch
Kies daar ‘Huishoudelijke ver- len de huishoudelijke zorg bij zieken en mensen met Alzzorging’ uit de ‘Loket top 5’. Hier hen af te nemen, maar dan via heimer, verzorgingshuiszorg,
leest u meer over de procedure het Persoonsgebonden Budget dagbehandeling/dagverzorof klikt u direct op ‘Aanvraagfor- (PGB). Daar komt een hele pa- ging, tijdelijke opname, zorgmulier Huishoudelijke Verzor- pierwinkel bij kijken. Waar het hotel en kleinschalig wonen.
ging’. Voor inlichtingen kunt u natuurlijk om moet gaan is dat Dit alles veelal gecombineerd
ook bellen met het gratis tele- de huishoudelijke zorg goed met levensloopbestendig wonen, een atrium als een sfeerfoonnummer 0800-1545 van de wordt uitgevoerd.
Mocht u niettemin via een PGB vol dorpsplein, restaurants en
gemeente Rotterdam.
Liever persoonlijke hulp bij het huishoudelijke zorg geleverd vele andere voorzieningen.
invullen van het aanvraagfor- willen hebben dan kan dat ook Luxe, betaalbare ambiance,
mulier? U kunt natuurlijk altijd bij de Stichting Humanitas. Wij waarin mensen elkaar ontvragen naar een zorgbemid- adviseren echter levering ‘in moeten bij vele activiteiten,
delaar van Humanitas (via 010 natura’ (dus zonder administra- waar genieten van het leven
- 461 51 00) of De Stromen (via tieve beslommeringen voor u). en niet het gedoe van de
Dat geeft het meeste waar voor WMO de dag bepaalt, maar de
0900 - 20 60 660).
uw geld, met de beste kwaliteit ja-cultuur, goede dienstverlening en service.
De Dienst Sociale Zaken en van huishoudelijke zorg.
Werkgelegenheid beoordeelt
Sollicitanten als verpleegkundigen,
de situatie en laat een indicaverzorgenden IG, koks, monteurs, etc.
tie opstellen door het Centrum
(fulltime of parttime) zijn altijd welkom!
Indicatiestelling Zorg (CIZ). In
die indicatie staat vermeld op
Tel. 010 - 461 51 51 of email: jobs@humanitas-rt.nl
hoeveel uur huishoudelijke verzorging u recht heeft. Via het telefoonnummer op de indicatie
kunt u bellen met Humanitas:
010 – 425 01 81. Binnenkort

beslissing van de gemeente geprotesteerd en een kort geding
aangespannen. Tot de uitspraak
van de rechter is de gunning
‘voorlopig’.

