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….En een gelukkig nieuwjaar!!
De bezorger van … wenst
u een gelukkig Nieuwjaar. Het is al tientallen
jaren een goed gebruik
dat krantenbezorgers aan
het eind van het jaar hun
klanten vriendelijk een
gelukkig Nieuwjaar wensen en daarmee een leuke
fooi ophalen. De afgelopen
weken zal er ongetwijfeld
ook bij u zijn aangebeld.
Zelf bewaar ik goede
herinneringen aan deze lucratieve traditie, waarmee
ik in de jaren zestig een
splinternieuwe witte Puch
bij elkaar spaarde.

Je zou kunnen zeggen dat ik op dertienjarige leeftijd mijn eerste schreden zette in de krantenwereld. Ik
werd bezorger van De Havenloods.
Illegaal, want je moest veertien zijn
om dat werk te mogen doen, maar
dankzij mijn nicht, die bij de krant
werkte, kreeg ik toch mijn felbegeerde wijk. En niet zomaar een
wijk, nee, waarschijnlijk de mooiste
wijk die er was. In Hillegersberg,
het vierkant tussen de Strekkade,
Burgemeester F.H. van Kempensingel, Molenlaan, Grindweg en
tussenliggende straten. Totaal 490
kranten. Een peulenschil, want de
meeste Havenloodswijken hadden
minimaal duizend afgiftes. Ondanks
de geringe omvang van de wijk
verdiende ik uitstekend doordat er
enkele guldens aan zogenaamd trap-

Deze week o.a.:
O

De brouwerij van d’Oranjeboombier
was lang een markant gebouw,
gelegen aan de Oranjeboomstraat,
Nassaukade en Roentgenstraat.
Op pag 3 een uitvoerige terugblik
op deze ‘bierfabriek’ die vele
Rotterdammers werk verschafte.

O

Is geven leuker dan ontvangen?
Lees op pag 7 in de rubriek Opinie
& Informatie hoe u schenkingen
kunt doen zonder dat de staat mee
profiteert.

O

Op pag 9 leest u wat er gebeurt
met de afgedankte RET-bussen, die
na hun vertrek uit Rotterdam nog
aan een, lang, tweede leven beginnen.

En verder…
O

Herinneringen aan de
Mathenesserdijk op pag 14

O

125 jaar vroedvrouwenopleiding
op pag 15

O

Erop uit! Een pagina vol tips
voor theaterbezoek of een
gezellig avondje uit.

- De Burgemeester Le Fevre de Montignylaan is nauwelijks veranderd -

pen- en tuinengeld werd uitbetaald.
Terecht, want in de hele wijk was
vrijwel geen woning te vinden waar
MHJHHQÀLQNHWXLQPRHVWGRRUNUXLVHQ
naar de brievenbus.
Hordenloop
De Havenloods verscheen in de
jaren zestig aanvankelijk slechts
eenmaal per week, op donderdag.
'LUHFWXLWVFKRROUDFHWHLNRSGH¿HWV
vanuit de Robijnstraat, via Kleiweg

- In de Kerkstraat was het Havenloodsdepot -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring



 
 

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

en Straatweg, naar de Kerkstraat,
een zijstraat van de Bergse Dorpstraat in oud-Hillegersberg. Daar
stonden in een loods, vlak naast de
smidse, de kranten meestal al op mij
te wachten. Snel de tassen laden en
naar het begin van de wijk, bovenaan de Burgemeester Le Fèvre de
Montignylaan. Daar begon de hordenloop, zoals ik het altijd noemde.
Ik had maar één zorg; hoe bezorg ik
die 490 kranten in zo kort mogelijke
tijd? Dat was niet zo moeilijk, want
er was veel tijd te verdienen door
niet al die vermaledijde tuinen in
en uit te lopen. Het ging vele malen
sneller als je gewoon overal over
de heggen en hekjes sprong, die de
tuinen van elkaar scheidden. Het
heeft mij heel wat vermaningen
opgeleverd en waarschijnlijk zelfs
de opbrengst van de nieuwjaarsfooi
negatief beïnvloed, want niet iedereen was even blij met mijn atletische
verrichtingen. Maar het schoot wel
lekker op. In nauwelijks anderhalf
uur tijd, inclusief een tweede ronde
kranten ophalen in de Kerkstraat,
was het gepiept.
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Aantekening
De winter was uiteraard meestal
een minder prettige periode voor
de krantenwijk. Kou, soms sneeuw
en gladheid of andere narigheid
bedierven het plezier dat ik meestal
wel had in het werk. Maar dat werd
ruimschoots goedgemaakt in de
decembermaand. Ik deed dan dagenlang over de bezorging, want bij
iedere woning werd gebeld en als de
bewoners niet thuis waren, maakte
ik een aantekening in een boekje dat
ik speciaal voor deze gelegenheid
bij mij droeg. Zo wist ik precies
bij wie ik nog eens moest aanbellen en ontsnapte er niemand aan de
nieuwjaarsfooi.
Alles bij elkaar leverde mijn
vasthoudendheid ruim driehonderd
gulden op; een fortuin in die tijd.
Later dacht ik wel eens dat het
eigenlijk niet veel was, gemiddeld
nog geen gulden per adres en dat in
zo’n rijke wijk, maar destijds was ik
er stikgelukkig mee.
De fooi van 1966 ging keurig op een
spaarbankboekje en in 1967 kwam
er nog eens zo’n bedrag bij. Samen

Rijbewijs voor privé of werk snel nodig?
Bespaar ook veel
Tijd / Geld & Betaal je
rijopleiding in 2009!
www.rijbewijsservice.nl
0900 – 20 20 778 (20 ct/pm)
of SMS 4477 RSN GRATIS

circa zevenhonderd gulden en dat
was genoeg om op mijn zestiende
verjaardag, met een beetje bijspijkeren van mijn ouders, een prachtige
nieuwe witte Puch op te halen bij
¿HWVHQKDQGHO8LWEHLMHUVHRSGH
Kleiweg.
Misschien zijn de goede herinneringen aan die tijd wel mede de
oorzaak dat ik veel later in de journalistiek belandde en uiteindelijk
zelfs uitgever ben geworden van een
eigen krant. Die ik, als de nood aan
de man is, nog net als vroeger zelf
bezorg. En zo af en toe voel ik mij
dan weer de tiener die in de jaren
zestig De Havenloods rond bracht.
Fred Wallast

- De witte Puch -
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TUINCORRECT

Opticien

v o o r h e t n i e u w e B u rc h t h u y s w o n e n
Klassiek
en chique
Fraaie twee en half zits bank
in vele stoffen leverbaar
Mooi kersenhout

3750,-

Van fraaie klassieke tot
actuele betaalbare meubelen.
Kom eens rustig genieten van het
vele moois en het vele voordeel.
Hartelijk welkom!

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Voor al uw
tuinwerkzaamheden o.a.

Strevelsweg 61, 3073 DT Rotterdam
Tel. 010 - 485 91 47

Aanleg
Onderhoud
O Schuttingbouw
O Vijvers
O Alle soorten bestratingen
O Ophogen
O Schoonmaken en fatsoeneren
O Blokhutten
O
O

uitvaartbloemisterij.nl
Crooswijkseweg

Boxspring

compleet met matras en
tijdelijk gratis topper!

010-4125679

995-

Wij werken met vaste prijzen
Gratis prijsopgave aan huis
ABA

TEVENS GEVEN
WIJ 65+ KORTING

LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

KLOPPERS
Metaalhof 54-56 M 3067 GM Rotterdam
Tel. 010-4554980 MFax 010-4569065
www.kloppers-autobedrijf.nl

Gezellige
2-zit bank

Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.

ook leverbaar als 3-zits

695,-

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

Prettige feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar voor al onze cliëntele

Berlagestraat 235
Rotterdam-Alexanderpolder
T 010 - 456 48 22

dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur - vrijdag koopavond

w w w . b u r c h t h u y s . n l

www.huis-ontruiming.nl
O Wij zijn gespecialiseerd
in woningontruiming.
O Tevens zijn wij ook gespecialiseerd
in verhuizingen van groot naar
klein met eventueel in- en
uitpakservice.

Van klein klusje tot
complete aanleg.
Garantie op al onze
werkzaamheden en materialen.
Wij zijn gespecialiseerd
in de aanleg van
onderhoudsvrije tuinen!!

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

7H .R R S J HY U D D J G 
72<27$¶6+RQGD1LVVDQ
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O De woning wordt in staat van
oplevering gebracht naar de
eisen van de woningbouwvereniging of makelaar.

Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212

Receptie:

4248

Witte de Withstraat 81 A Telefoon + 31 - (0)10 – 4 11 21 21
3012 BN ROTTERDAM Fax + 31 - (0)10 – 4 14 16 90
www.homehotel.nl
info@homehotel.nl

Al vanaf 35 euro
per maand

Bel nu voor de gratis prijsopgave

010-4373770

O Wij werken door het gehele land.

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

ONDERHOUD
Polyanderweg 19
Christiaanhygensweg 2
Garantie op al onze materialen
en werkzaamheden

Van statafel verhuur tot
compleet verzorgt feest
Kijk op www.partx.nl
of anders 0180 - 396492

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar

Home Hotel is gevestigd in de Witte de
Withstraat in het centrum van Rotterdam.

Al onze kamers zijn voorzien van douche /
toilet en kleurentelevisie.

In de straat zijn o.a. volop eetgelegenheden,
café’s, supermarkt, viswinkel en galleries.

Bij een langer verblijf gelden speciale
tarieven. Vraag ernaar!

Meer dan 85 geriefelijke kamers voor een
kort of lang verblijf, van één overnachting
tot vele maanden.

Buitengewoon geschikt voor reunies en
uw geëmigreerde bekenden.

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “ www.deloet.nl 0180661559
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Bier en margarine zorgden voor werk en
wonen op Feijenoord
Een van de werkgelegenheidsprojecten van de negentiende eeuw was de vestiging van
brouwerij d’Oranjeboom op het complex tussen de Oranjeboomstraat, Nassaukade en Roentgenstraat. Op straat sprak men over ‘de bierfabriek’. In 1885 kwam de brouwerij van de Vest
in het centrum van Rotterdam naar het nieuwe bedrijven- en woongebied op Zuid. Aan de
Vest was het gevestigd op het achterterrein van de Doelenzaal, waar men het bier produceerde onder de naam Baarts en Tromp. In 1902 werd de Naamloze Vennootschap Brouwerij
d’Oranjeboom opgericht en de merknaam d’Oranjeboom ingevoerd. In 1990 vertrok de brouwerij naar Breda en daarna werd het complex afgebroken.
De andere helft van het terrein op het
voormalige eiland Feijenoord wordt
anno 2008 nog steeds ingenomen
door Unilever, de opvolger van Van
den Berg & Jurgens, beter bekend
als de boterfabriek. Boter werd er
niet gemaakt, wel margarine van
verschillende merken. Zes jaar
nadat het eerste bier was gegist in de
ketels van d’Oranjeboom kwam de
margarine- en zeepfabriek van Sam
van den Bergh van het Brabantse Oss
naar de ‘boerenzij’, zoals de zuidelijke
Maasoever door sommigen nog steeds
wordt aangeduid.
Honderden mensen vonden werk bij
beide productiegiganten. Veel cafés in
de omgeving betrokken hun producten
van d’Oranjeboom, die een concurrent werd van Heineken. Maar wat de

directie van d’Oranjeboom ook probeerde, marktleider is het bedrijf nimmer geworden. Ook niet nadat in 1969
werd besloten het merk d’Oranjeboom
uit de productie te nemen en hiervoor
in de plaats bier van het merk Skol te
introduceren.
Dat had het bedrijf beter niet kunnen
doen. Voor de stedelijke economie
was het al helemaal niet gunstig. Veel
bierdrinkers moesten niets hebben van
Skol en werden aanhanger van ‘Heerlijk, helder... Heineken’. De directie
van de Verenigde Nederlandsche
Brouwerijen d’Oranjeboom kwam
terug op het besluit. Op 1 november
1982 nam men de productie van het
Oranjeboombier weer ter hand. Een
brouwerijbrede introductie was de
rentree van ‘Plant eens ‘n Boompje’.

Als journalist was ik er die zaterdag
bij om verslag te doen aan de lezers
van Het Vrije Volk. Als liefhebber van
bier, liet ik me het gratis aangeboden
gerstenat goed smaken. Te goed, want
aan het eind van de excursie door het
bedrijf besloot ik de auto maar te laten
staan. Het was de enige keer dat ik een
RI¿FLHHOEH]RHNDDQGHIDEULHNKHE
gebracht. Als kind heb ik wel vaak aan
de poort gestaan, want nieuwsgierig
als ik was, wilde ik niets missen van
de bedrijvigheid op het terrein.
Op 23 augustus 1960 kwam Van den
Bergh & Jurgens negatief in de publiciteit met de zogenaamde ‘Planta-affaire’. Uit Rotterdam en andere grote
steden kwamen als uit het niets volop
berichten over een huidaandoening,
waar dokters de oorzaak aanvankelijk

CCtje Dick van Bommel

c foto burosolo.nl

Enige dagen geleden las ik in de krant dat Dick van Bommel was
overleden. In interviews wordt mij wel eens de vraag gesteld
“hoe ik na mijn dood herinnerd zou willen worden.”

Cox Column

Mijn antwoord is dan dat dat mij geen
bal interesseert, aangezien ik dan toch
dood ben. Het kan me nu al niet schelen
wat er allemaal geluld wordt, laat staan
wanneer ik de pijp uit ben. Vandaar dat
ik mij ook geen enkele illusie maak over
de necrologieën die in de krant zullen
verschijnen. Ik heb al zo’n hoop onzin
gelezen over gestorvenen, dat ik mij wel
eens moest vergewissen of de betrokken scribent en ik wel dezelfde dooie
bedoelden.
Wat er over Dick van Bommel werd
geschreven maakte daarop weer geen
uitzondering. Met de bekende slordigheid en het dedain dat tegenwoordig in
de mode is, vooral waar het dingen van
vroeger betreft, ( “…dat was voor mijn
tijd, jongen!”) maakte de Volkskrant,
want die was het, gewag van het feit
dat van Bommel de verslaggever was
geweest in de jaren vijftig toen het
Nederlands Elftal in Düsseldorf met
2-1 van Duitsland won ( “Ja, zo zie je
maar, als het eerlijk elf tegen elf gaat”,
sneerde Cees de Lange op de radio,
in het zaterdagavondprogramma “de
Showboat”van de VARA.) Ook werd

nog vermeld dat Van Bommel Abe Lenstra voor de microfoon had geïnterviewd,
hetgeen inderdaad heel ongewoon was
in die dagen.
Als dat nou alles is wat je van Dick van
Bommel weet te melden, dan ben je
als krant toch wel heel erg slecht op de
hoogte. Een dag later wist, in dezelfde
azijnkrant, een andere nitwit te melden
dat van Bommels commentaren zo vervelend waren, en dat ie altijd “oeioeioei”
riep als de bal naast ging. Ik dacht dat
het anders zat.
Om te beginnen moeten we bedenken
dat Van Bommel werkte bij de NCRV,
een club die in de jaren vijftig en zestig
QRJÀLQNSURWHVWDQWVZDV(UZDVZHO
enige kentering naar de moderne tijd,
( “Ik vind de NCRV de laatste tijd, ik
weet niet, een beetje wulps… De omroepsters mogen het bovenste knoopje
van hun bloesje al open hebben… nou
ja, voor de radio dan…” zei Wim Kan
in die tijd.) van Bommel kon ook alleen
maar commentaar geven als de wedstrijd
door de weeks was, op zondag werkte de
NCRV niet. ( Later wel met opgenomen
programma’s, op “telerecording”, dat

- Brouwerij d’Oranjeboom was in 1989 nog volop in bedrijf, maar vertrok daarna naar Breda.
Foto collectie Rein Wolters -

niet van konden vaststellen. Later
bleek dat de slachtoffers gebruikers
waren van het margarinemerk Planta,
waarvan de samenstelling even eerder
was gewijzigd.
Het bedrijf besloot de voorraden
Planta, zowel bij de handel als bij de
consument, terug te nemen en in te
ruilen tegen Planta van de oude samenstelling. De directie van Van den
Bergh & Jurgens deelde aansluitend

vond Onze Lieve Heer wel goed.) Maar
als Dick er dan was, deed ie dat heel
goed! Mijn broer en ik waren altijd zeer
content als hij het verslag deed. Hij had
om te beginnen een uiterst aangename
stem, tegenwoordig kennelijk geen vereiste meer als je hoort wat er uit je radio
komt gekraakt en gepiept, en hij maakte
het verslag voor het eerst, hoe zal ik het
zeggen, “menselijk”, zonder het pathos
van bijvoorbeeld Dick van Rijn, of de
onderkoeldheid van Leo Pagano of het
gekwebbel van Ir. Ad van Emmenes,
met alle respect voor de laatsten.
Maar Dick van Bommel was heel wat
meer. Hij was een jonge programmamaker, die ondanks alle beperkingen toch
iets van die NCRV- televisie probeerde
te maken, en daar heel goed in slaagde.
Niemand weet het meer, maar hij was
de bedenker van de om de maand
uitgezonden “Tele-discoparade”, een,
zeker voor die tijd en voor die omroep,
uiterst geestig programma, waarin hij
met beeld en grammofoonplaat een
slimme mix wist te maken. (Dan zag je
bijvoorbeeld de Gaulle op zijn persconferentie, en hoorde je hem met de stem
van Max Tailleur een mop vertellen.)
Hij klom binnen zijn omroep op en ik
ben er natuurlijk niet bij geweest, maar
ik verwed er een lief ding onder dat hij

op 6 september mee dat wie door de
aan Planta toegeschreven huidaandoening getroffen was de schade vergoed
zou krijgen. De dag daarop stelde
GHRI¿FLHUYDQ-XVWLWLHWH5RWWHUGDP
een uitgebreid onderzoek in. Zes
GDJHQODWHUYDDUGLJGHGHRI¿FLHUHHQ
verkoopverbod uit van alle margarines, behalve het merk Diana. Pas
decennia later kwam Planta weer in de
schappen.

in de modernisering ervan een groot
aandeel heeft gehad.
Begin jaren zestig zaten Bob Rooijens
en ik op diens zolderkamertje op de ’s
Gravendijkwal televisieprogramma’s
te maken. We hadden nog wel nooit
een camera van dichtbij gezien, maar
dat mocht de pret niet drukken. We
schreven natuurlijk ook brieven naar
de omroepen dat ze gauw moesten
wezen anders misten ze, door ons te
negeren, een enorme kans. De enige
die daar op reageerde was Dick van
Bommel. Die kwam met de trein naar
Rotterdam en naar dat zolderkamertje,
en hoorde ons een hele middag bereidwillig aan. Dat vind ik knap.
Bob was binnen een paar jaar een
beroemd regisseur, door zijn totaal
nieuwe manier van televisie maken. En
mijn eerste teevee-programmaatjes heb
ik grotendeels bij de NCRV gemaakt,
met de regisseur Ruud Keers.
Ik heb geprobeerd bij de begrafenis te
zijn, of een contactadres te vinden van
de nabestaanden van Dick van Bommel.
Het is me niet gelukt. Dat hij ruste in
vrede.
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Openhaarden &
Kachelcentrum

Mode in
maat 36-50
Vermaakservice!

“De Griffioen”
J.D. (Joke) Dubbelt

J.D. Dubbelt

U heeft de keuze uit
diverse rouwcentra
U kunt van onze diensten
gebruik maken, ongeacht waar
of op welke wijze u verzekerd bent

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

 
  
 
 



 

     

 

   

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



 


      

 

Zeer persoonlijke begeleiding

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



  



- De woning wordt in de staat van oplevering gebracht
naar de eisen van de familie, makelaar en / of woningstichting.
- Wij werken door het hele land.
- Tevens doen wij inkoop van gebruikte meubelen / antiek.
Oudedijk 221, 3061 AG Rotterdam; KvK nr 24371993
Gelijk contact 06-29103430 - 010-8424225 - 010-4148630
Email: bontes-huisontruiming@hotmail.com

Scandinavische
BoxspringCombinatie

o.a.Betty Barclay,
Bandolera, Taifun,
Tuzzi, Frank Walder etc.
Bergselaan 285D,
Rotterdam
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

Onze unieke
service:
U wordt gra
tis
opgehaald
en
thuisgebrac
ht na
telefonische
afspraak!

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

Zit & Méér Comfort;

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.
Meer dan 30 modellen direct leverbaar!

Relaxen

Bloedcirculatie

599,-

Rechtstaan

Rusten

OP = OP:

1499,-

Relax-draaifauteuil
met verstelbare rugdeel

van 2250,- nu

HOOFDPIJN
STIJVE NEK
FIBROSITIS
ARMPIJN

MAATWERK
IN MATRAS
ADVIES

SALE

- Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen.

NIEUWJAARS
TOPPER....

GEEN
AANBETALING

  

WWW.WONINGONTRUIMING.NET

I.v.m. nieuw
collectie: e
20/50%
dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte op matrasseknoertning
ledikanten
Droomvlucht Slaapcomfort; omdat vakkundig advies, optimale
de toonzaaul it
service en persoonlijke benadering bij ons vanzelfsprekend zijn!

GRATIS MONTAGE
&
BEZORGING



 

Droomvlucht Slaapcomfort;

* Incl. luxe NASA-Topper
* In 4 luxe stoffen(kleuren) mogelijk
* Diverse maten

MODE

Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59

Uitvaartverzorging
Voor een waardig afscheid.

bens
bens
bens

Orthopedische hoofdkussens en
drukverlagende matrassen

Uw Tempur regiodealer
Erkend lid Centrale
Branchevereniging Wonen

Zevenhuizen:

Swanlaweg 6-8, Tel. 0180 - 328231
Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport

Krimpen (2 min. over de Algerabrug):
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,
volop parkeergelegenheid voor de deur.

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

RUGPIJN
HEUPPIJN
ISCHIAS

KNIEPIJN
PROBLEMEN
MET
BLOEDSOMLOOP

Openingstijden:
Ma
Di., wo., do.
Vr.
Za.
Zo.

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

Wellness
2 stuks
voor

699,-

Geheel uitgevoerd in leder, verkrijgbaar in bruin en zwart.
5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

Extra tijdens deze actie:
t.w.v. 99,Gratis voetstoel

Krimpen (2 min. over de Algerabrug): Openingstijden:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
&

Ma
Di., wo., do.
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,op de begane grond Vr.
van Droomvlucht Slaapcomfort.
Za.
Volop parkeergelegenheid voor de deur.
Zo.

13.00 - 17.30 uur
09.30 - 17.30 uur
09.30 - 21.00 uur
09.30 - 17.00 uur
gesloten
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 55”
Een aantal weken geleden
werd, onder auspiciën van
het Rotterdams Gemeentearchief, de uitverkiezing van
Rotterdammer aller tijden
gehouden. De uitslag heb ik
nooit echt tot mij genomen;
wel weet ik, dat Pim Fortuyn
TOEN
en Erasmus hoog scoorden.
Eén naam heeft zeker ontbroverhaal.”
ken in de kandidatenlijst, want anders was hij alle deelnemers
Alle inzendingen zijn van gelijke
voorbij gestreefd.
toon: Japie was een bijzondere man,
omdat hij zo gewoon was.
Aart de Vogel (Berkel-Rodenrijs):
Ik heb het over de man die op de
Nel Voerman-Akkermans (Ridder“Antwoord is Jaap Querido, hij
‘Waar-was-dat-nou-foto’ nummer 55
kerk) gaat iets verder dan alleen Japie.
stond met z’n fruitkraam op de hoek
centraal stond: Japie Querido. Niet
Zij gebruikt haar oplossing om ook
Spanjaardstraat/Schiedamseweg.
alleen kwamen er vooral goede oplosnog iets over de buurt te vertellen:
Vroeger was op die hoek de ingang
singen binnen, maar de inzenders
“Japie..... bij het zien van de foto
van Slagerij Bolraap, waar ik met veel
buitelden over elkaar heen met hun
kwam deze naam onmiddellijk bij
plezier heb gewerkt.”
complimenten en andere loftuitingen
me boven. En meer nog, het zette
Even een opmerking tussendoor: als
aan het adres van Japie. Japie was een
een sluis in mijn geheugen open,
jochie uit die buurt, herinner ik me
begrip in Rotterdam (West).
waardoor ik overspoeld werd door
de vaste standplaats van Japie als
De enkele foute oplossing vergeet ik,
een stortvloed van herinneringen. De
zijnde naast het plantsoentje in de Jan
we richten ons op de goede inzenfoto is gemaakt op de markt in de
Kruijffstraat en soms daar tegenover
dingen.
Spanjaardstraat. Vanaf de Schiedamvoor de Spaarbank. Op donderdag
A. Groenendijk (Staat hier geen
seweg had je eerst een klein stukje
en zaterdag tijdens de markt verliet
plaatsnaam? Dan is het Rotterdam!):
markt en hier had Japie zijn vaste
hij die plek en ging naar het eerste
“Dit is de heer Jaap of Japie Querido;
staanplaats. Na dit eerste stukje had
pleintje in de Spanjaardstraat. Gezien
hij stond met zijn fruitstal op de hoek
je rechts de Rosier Faassenstraat waar
vanaf de Schiedamseweg had hij dan
Jan Kruijffstraat /Schiedamseweg.
ik geboren en gedeeltelijk getogen
de hele linkerkant van het pleintje
Japie had altijd klanten. Hij had een
ben. Na deze straat begonnen de lange
tot aan de doorsteek Rosier Faasvlotte en leuke babbel. Altijd mocht je
stukken markt, telkens onderbroken
senstraat.
zijn waren proeven.”
door de zijstraten. In mijn vroegste
N.J. Kegge: “Japie kende ik al voor
J.J. Dassen: “Dit is Japie, hij had z’n
herinnering, ik zal 3 of 4 jaar geweest
de oorlog. Ik zag hem met zijn vier
standplaats o.a. in de Spanjaardstraat.
zijn, was donderdag de gezelligste
broers in de meidagen van 1940 voor
Een vriendelijke, altijd goedlachse
dag van de week. Er was markt en de
de Spaarbank staan op de Schieman met een leuke babbel. Bij hem
vuilnisman kwam langs. Wij woonden
damseweg. Of zijn ouders toen nog
haalden we wekelijks onze groenten
in het eerste stukje boven de kruileefden, weet ik niet. Van zijn broers
en fruit.”
denierswinkel van de Spar en ik zat
herinner ik me de jongste nog goed:
Joke Gleijm-Vanca, Karel Doorman(altijd in de zon!) op de vuilnisbak te
lang, mager met laarzen en beenkaplaan 78, 2712 JR Zoetermeer: ”Wat
genieten van de drukte van de markt
pen. Toen Japie na de oorlog weer op
een leuke foto van ‘onze’ Japie, de
en het roepen van de kooplieden, die
straat verscheen vielen de vrouwen
fruitman. Zelf ben ik opgegroeid in de
luidkeels hun waren aanprezen. De
hem huilend om de nek. Hij was
Gijsingstraat en volgens mijn moeder
vuilniswagen werd voorafgegaan door
de enige Querido die de oorlog had
had Japie het allerbeste fruit dat er te
een medewerker, die met een ratel de
overleefd. Later is hij uit Nederland
koop was. Het leuke van de foto was,
mensen waarschuwde hun vuilnisbak
gegaan en naar Israël vertrokken.
dat op de achtergrond de hoekwoning
buiten te zetten. Op de hoek van de
Zijn verblijf daar duurde niet lang,
te zien is, waar mijn man en ik van
Spanjaardstraat en de Rosier Faashij miste Delfshaven te veel. Hij ging
1965 tot 1974 hebben gewoond. Wij
senstraat zat het wolwinkeltje van
verder met z’n fruitkraam in de Jan
herinneren Japie vooral door de vele
de Ster. Eigenaar was de heer Van
Kruijffstraat of op de markt. Als mijn
SRWWHQNRI¿HGLHZLMKHPKHEEHQ
Heelsbergen; zijn zoon heette Hans.
vrouw op weg naar haar ouders met
gebracht. Hij kon op een heel leuke
Dit winkeltje was het begin van het
de kinderwagen bij hem langsliep,
PDQLHURPNRI¿HYUDJHQ´
nu bij iedereen bekende textielimpe‘viel’ er nogal eens een banaan in de
Joke, vanuit ‘ergens’ krijg ik van
rium Hans Textiel.
wagen. Japie Querido: ik ben hem
Japie door dat jij de attentie verdient.
In het begin van de Rosier Faassennog niet vergeten!”
(QGDQNMHQRJZHOYRRUGHNRI¿H
straat zat een Amerikaanse dumpzaak.
C.J.A. Huijgens-Rockenfeller (RidTh. Van Eijk-Klis (Capelle aan den
Ook zat er een grote winkel van
derkerk): “Da’s Japie. Hij stond op de
IJssel) weet als dochter van schoenKnoester, het eerste gedeelte was een
markt met een sinaasappelkraam. Als
maker Klis waar ze het over heeft:
parfumeriewinkel en daarnaast van
kind ging ik met mijn moeder naar
“Japie stond in de Jan Kruijffstraat,
dezelfde eigenaar een sigarenwinkel.
mijn oma in de Rosier Faassenstraat.
haast bij de Schiedamseweg. Hij had
Tussen Knoester en de Spar op nr. 15
We kochten dan ons fruit bij Japie. Ik
z’n handkar vlakbij een grasveldje
zat nog een boekenwinkel.
herinner me nog, dat zijn stem altijd
staan, waar een hekje omheen stond.
Terug naar de foto, het hoge gebouw
Hij had voor iedereen een goed woord
hees en schoor klonk. Misschien
op de achtergrond stond op de hoek
en was een meester in het bakken
kwam dat wel door het vele kletsen en
van de Schiedamseweg en de Jan
vertellen. Ruim 20 jaar geleden heb ik
aanprijzen dat hij deed. Mijn moeder
Kruyfstraat. Dit was Van der Kamps
hem nog ontmoet op de Coolsingel;
vertelde me ooit, dat Japie een joodse
Warenhuis. Daartegenover stond de
hij was toen bode op het stadhuis.
man was, die in de oorlog zijn hele
Antonius Abtkerk, inmiddels ook
Hij herkende me, pakte me beet
familie heeft zien afvoeren. Deze
afgebroken. Wij werden thuis kathoen zwaaide me diverse keren in de
familie is nooit teruggekomen. Ik
liek opgevoed en hoewel mijn ouders
rondte. Dat was Japie!”
vond dit als kind een indrukwekkend

NU
nooit ter kerke gingen, moesten mijn
broer en ik ‘s zondags verplicht naar
de mis. We kregen elk vijf cent mee
en mijn vader stond ons na te kijken
of we wel naar binnen gingen. Dat
deden we braaf, maar na tien minuten
stonden we via een andere deur weer
buiten. Omdat we thuis ‘overhoord’
werden, welke priester deed de mis
en welke kleur kazuifel had hij aan,
zorgden we ervoor dat we zo’n tien
minuten voor het einde in de hal
van de kerk stonden. Wij waren dan
niet de enigen, het stond altijd vol
spijbelaars.
Ik was acht toen we verhuisden naar
de Spanjaardstraat en daar was de
markt tweemaal per week voor de
deur. Dat was erg gezellig! Na schooltijd hielp ik een textielhandelaar met

het opruimen van zijn kraam. Ik
was daar al gauw zo’n anderhalf uur
bezig en verdiende dan het vorstelijke
salaris van 50 cent (wat ook in die tijd
een grijpstuiver was, maar ja, als je
het niet deed had je niks).
In 1964 moest de markt verhuizen
naar het Grote Visserijplein en werd
in de Spanjaardstraat een trambaan
aangelegd. Dat heb ik nooit betreurd
- tijdens de werkzaamheden werd
o.a. gebruik gemaakt van een mobiel
NUDDQWMHYDQGH¿UPD+DNZDDUHHQ
KHOHOHXNHMRQJHQRS]DW'HDÀRRS
laat zich raden, we kregen verkering
en zijn inmiddels al ruim 41 jaar met
elkaar getrouwd. Bedankt voor deze
raadfoto, ik was weer helemaal terug
in vroeger tijden!”

Nieuwe opgave no. 57

Ooit waren Rotterdammers, die ‘van Drees mochten trekken’ in mijn ogen
zeer bejaarde oude mannetjes. Vooral als zij door gaten in een schutting rond
een bouwwerk stonden te kijken of met andere mannetjes op een bankje
de locale, nationale en wereldproblemen bespraken, waren ze in mijn ogen
stokoud. Dat ik nu zelf al bij die leeftijdsgroep behoor, gaat er bij mij niet in.
Zo oud ben ik toch niet?
Ik zie mezelf nog niet op een bankje op de …… Ja, waar is de foto nu
genomen? Tussen het jaar van opname (1952) en heden is er veel ter plekke
veranderd, maar het huidige beeld is toch nog altijd heel herkenbaar.
Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 21 januari 2008 per post zenden aan
Waar was dat nou, Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ Rotterdam
Inzendingen per e-mail zijn welkom bij: waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
We beginnen dit nieuwe jaar met een zeer bijzondere attentie: Brasserie
De Kroon (Schiemond 40B, 3024EE Rotterdam: Tel.: 010 4762910 of 06
28681807) biedt de gelukkige een driegangenmaandmenu voor twee personen
aan. Dit maandmenu bestaat in januari uit Kipcocktail of Soep van de dag;
Gegrilde zalm op zijn Japans bereid of Grootmoeders entrecôte; Flensje met
vanille-ijs & mandarijnen of Cassataijs.
Ik verzeker u: dat wordt smullen
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Bram en zijn Personeel wensen al zijn klanten
Een voorspoedig

Gezond en lekker visjaar
voor 2008
Kijk ook eens naar de ovenvisschotels

Hesseplaats

3

Gedenktekens
naar een ontwerp dat past
in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype
Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

VERBREE MEUBELEN 3500M2

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

Hallen vol meubelen
Tegen betaalbare prijzen!

Van KLASSIEK tot MODERN
EIKEN – KERSEN – NOTEN - KOLONIAAL

met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

Winkelcentrum Hesseplaats 11b
3069 EA Rotterdam, t. 010 - 286 75 20
fax 010 - 286 75 21, www.visgilde.nl

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910

Twijnstraweg 6a (industrieterrein) Lekkerkerk
Gratis parkeren
Gratis eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

Geopend:

Dinsdag t/m/ Vrijdag
Vrijdagkoopavond
Zaterdag

9.30-17.30 uur
18.30-20.30 uur
9.30-16.30 uur

www.VERBREE-MEUBELEN.nl

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

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

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

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

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

G
ratis
op

halen en
terug bezorg
en

Altijd

3gajaar

rantie

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

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

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

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

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

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

Hans
Roodenburg

Is geven leuker dan ontvangen? In deze rubriek de mogelijkheden om schenkingen te doen zonder
dat de staat mee profiteert. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Schenken aan kinderen iets aantrekkelijker
Voor de meeste ouderen zal schenken
aan kinderen of goede doelen nog
niet zijn weggelegd. Maar toch is
dat per 1 januari iets aantrekkelijker
geworden. Daarbij gaat het niet om
de mensen die over grote kapitalen
aan vrij beschikbaar vermogen bezitWHQ=LMKHEEHQ¿VFDOHHQMXULGLVFKH
adviseurs genoeg om aan ‘estate
SODQQLQJ¶WHGRHQ¿VFDDODDQWUHNNH
lijk vermogen overdragen.
Ons gaat het echter om de ouderen
die het kunnen lijden eenmalig,
bijvoorbeeld door een relatief kleine
schenking, hun kinderen iets op weg
te helpen. Zo is per 1 januari dit jaar
GH¿VFDOHYULMVWHOOLQJYDQVFKHQNLQJ
DDQNLQGHUHQYHUKRRJGPHW¼WRW
PD[LPDDO¼SHUNDOHQGHUMDDU
Willen ouders méér schenken, dan
kunnen ze dat eenmalig belastingvrij
GRHQWRW¼ LQ¼ 
DDQKXQNLQGHUHQWXVVHQGHHQ
jaar als zij daarvoor een formulier
van de Belastingdienst invullen.
De lagere vrijgestelde schenking
mogen zij gewoon – zonder verdere

verantwoording – overmaken op de
rekening van hun kinderen of zelfs
contant uitbetalen.
Willen mensen anderen dan hun
kinderen, bijvoorbeeld aan hun
buurvrouw, een schenking doen dan
kan dat belastingvrij tot de drempel
YDQ¼SHUNDOHQGHUMDDU:LOPHQ
méér geven, dan vervalt de vrijstelling. Gaat het om schenkingen aan
niet-bloedverwanten in de rechte opgaande lijn dan loopt het belastingtarief (ook bij successie) hartstikke
VQHORSYDQWRWSURFHQWDOVGH
VFKHQNLQJPHHUGDQHXUR
gaat bedragen.
Fiscaalvrije schenkingen zijn onbeperkt mogelijk aan ‘goede doelen’.
Het gaat hierbij, zoals de Belastingdienst zo mooi stelt, om kerkelijke,
levensbeschouwelijke, charitatieve,
culturele, wetenschappelijke of het
algemeen nut beogende instellingen.
De verkrijging door de instelling
moet wel het algemeen belang
dienen. Daarom is het zaak dat u zich
heel goed van tevoren op de hoogte
stelt of uw schenking aan het goede

doel wel aan de voorwaarden van de
Belastingdienst voldoet.
Binnen een huwelijk zijn schenkingen over en weer overbodig als zij
in gemeenschap van goederen zijn
getrouwd. Immers een ieder van
de twee partners heeft recht op de
helft van het totale (vrije) vermogen.
Anders wordt het als twee partners
ongehuwd gaan samenwonen. Dan
zijn belastingvrije schenkingen (en
nalatenschappen) over en weer aan
regels gebonden.
Bij een schenking (en een nalatenschap) van de een aan de ander
gelden alleen de lage tarieven als
de partners reeds twee jaar een als
duurzaam bedoelde gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd.
Zij moeten daarvoor op hetzelfde
woonadres staan ingeschreven en een
notarieel samenlevingscontract zijn
aangegaan.
Sommigen zullen zich afvragen wat
het voor zin heeft als ‘samenwoners’
aan elkaar schenkingen gaan doen.
Welnu, het komt heel vaak voor
dat zij ieder een eigen rekening

aanhouden en voor de gezamenlijke
uitgaven een gezamenlijke rekening
openen. Als een van de twee partners
door een grote erfenis of prijs de
beschikking krijgt over een vermogen en dat wil delen met zijn of
haar samenwonende partner, is een
schenking van de een aan de ander
aan de orde. Dan pikt de Belastingdienst zijn graantje mee en zeker als
de partners niet onder de vrijstellingen of onder het lage schenkings- en
successietarief vallen.
Wat dat laatste betreft hebben
we een triest voorbeeld van een
samenwonend stel dat niks over de
gemeenschappelijke huishouding had

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Sociale voorzieningen

Financiële kwesties

Vermogen telt niet
bij IOAW-uitkering
Ik ben een getrouwde man van 61 jaar
en ik heb een IOAW-uitkering. Ik heb
onlangs mijn vakantiehuisje verkocht.
Op het maandelijks onderzoeksformulier van de sociale dienst in mijn
gemeente staat een vraag of ik in
de afgelopen maand vermogen heb
gekregen. Moet ik deze
vraag met ja of nee beantwoorden?
En wat zijn de consequenties?

‘Stille reserves’ bij
scheiding maatschap
Mijn man en zijn voormalig zakenpartner zijn bezig uit elkaar te gaan. Hun
maatschap bestaat uit twee bedrijven.
Dat van mijn man, aangekocht in 1985,
en dat van zijn partner, aangekocht
in 1998. Door ons werd aangenomen
dat de scheiding zou verlopen op
grond van de huidige taxatiewaarde
van beide locaties en dat daardoor de
boedelscheiding met gesloten beurzen
zou kunnen geschieden. Echter, in
het boekhoudkundig rapport worden
ineens zogenoemde ‘stille reserves’
opgevoerd. Mijns inziens hebben die
meer met de boekwaarde van doen en
zijn die in de praktijk een hoop gebakken lucht. Dit zou mijn man echter
wel circa 150.000 euro kunnen kosten.
Klopt dit?

Bij de IOAW (uitkering voor bepaalde
arbeidsongeschikte werklozen) wordt
geen vermogenstoets toegepast. Dat is
het belangrijkste verschil met de bijstand (WWB). We raden u daarom aan
deze vraag op het maandelijkse formulier niet of met nee te beantwoorden.
U kunt daar ook neerzetten dat dit niet
van toepassing is bij u, omdat u een
IOAW-uitkering heeft. Overigens, al
zou u netjes uw vermogen opgeven,
dan hoort dat niet van invloed op
uw uitkering te zijn. Dat kan wèl het
geval zijn als u een bijstandsuitkering
(WWB) hebt!

Stille reserves zijn waardecomponenten, die je niet op de balans van een
onderneming terugvindt. Het gaat hier
vaak om overwaardes in het bedrijfspand, het machinepark en de voorraden. Soms zitten die waardes ook aan
de creditzijde van de balans: te hoog
opgevoerde voorzieningen, zoals voor
garanties en incourante voorraden.
Voor stille reserves moet altijd worden

betaald op het moment van een
bedrijfsovername, mits ze door de
verkoper aannemelijk gemaakt kunnen
worden. Op het moment dat de stille
reserves vrijkomen (bijvoorbeeld bij
een activatransactie) moet er in het algemeen belasting over worden betaald.
De waardebepaling van een bedrijf
is een ingewikkelde zaak. Indien de
‘zakenpartners’ zelf hun bedrijf hebben
ingebracht, dan is de verdeling van de
totale waarde ook weer afhankelijk van
de waarde tijdens inbreng van ieders
bedrijf en de tijdens de maatschap
verkregen toegevoegde waarde. We
nemen ook aan dat in uw kwestie
indertijd is vastgelegd wat ieders
bedrijf waard was voordat het in de
maatschap is ingebracht. In elk van de
ingebrachte waardes kunnen ook weer
stille reserves zitten.
Uit uw vraag halen we dat slechts
sprake is van scheiding van activiteiten van de twee locaties. Dan kan
het inderdaad zijn dat de ene locatie
meer waard is dan de andere, al is het
alleen maar op grond van de verschillende (inclusief stille) waardes van het
onroerend goed, de grond en andere
activa. Dus zal bij een scheiding een
verrekening moeten plaatsvinden.
Maar, zoals gesteld, is het vaak heel
ingewikkeld om de werkelijke waarde
van de twee vestigingen vast te stellen,

want mogelijk spelen toekomstige
winstpotenties ook nog een rol.
We raden daarom aan - ook om
onderlinge heibel te voorkomen - om
een onafhankelijke deskundige (een
DFFRXQWDQWHQRIHHQ¿VFDOLVW LQWH
schakelen. Er zijn ook vele adviesbedrijven in het MKB die helpen bij
verkoop, splitsing of beëindiging van
de activiteiten. Deze intermediairs
kosten een duit, maar kunnen er wel
voor zorgen dat de zaak ‘eerlijk’ - en
PLVVFKLHQQRJEHODQJULMNHUµ¿VFDDO
aantrekkelijk’ - wordt opgelost. Aan de
Kamer van Koophandel kan een eerste
advies worden gevraagd.
Financiële kwesties
Overlast door muziek
van vleugel buren
Mijn zoon heeft in een nieuwbouwwijk voor zijn gezinnetje een leuke
eengezinswoning gekocht. Thans blijkt,
dat zijn naaste buren een vleugel in
hun huis hebben, waarop dagelijks gestudeerd wordt. Elke dag worden hij en
zijn gezin met drie jonge kinderen tot
laat in de avond met het spelen op de
vleugel geconfronteerd. Mijn zoon gunt
de buren hun hobby, maar hebben zij
er niet voor te zorgen, dat hun muziek
niet tot overlast leidt? Niets vervelender is dan ongewild naar andermans

vastgelegd. De man kwam om het leven door een ongeval. Het stel hield
zielsveel van elkaar. De man had een
HLJHQYULMYHUPRJHQYDQ
euro. Dat ging naar zijn bloedverwanten. Had hij aan voorwaarden
voor een gemeenschappelijke huishouding voldaan en een testament
opgemaakt op zijn partner dan had
deze belastingvrij de nalatenschap
van haar partner kunnen opstrijken.
Heeft u nog vragen op dit terrein
dan kunt die stellen aan de rubriek
Rechten & Plichten van deze krant.
Bij grote vermogens kunt u het beste
een notaris om advies vragen.

Hans
Roodenburg

muziek te moeten luisteren. Natuurlijk
wil je met je naaste buren niet direct in
onmin leven.
Dit is een zeer lastige kwestie. Het
beste is dat uw zoon met z’n buren in
een vriendelijk praatje tot aanpak van
het probleem komt, bijvoorbeeld door
isolatie (aan beide kanten) of door het
beperken van het pianospel.
Als dat niet lukt, dan worden de
handelingen moeizaam. Wat uw zoon
als overlast beschouwt, kan zijn buren
als muziek in de oren klinken! Pas als
‘objectief’ is vastgesteld dat er hinderlijke overlast is, zijn vervolgstappen
(waaronder juridische) mogelijk. Hij
kan dan de wijkagent, een bureau voor
rechtshulp en mogelijk uiteindelijk de
rechter inschakelen.
Dat zijn feitelijk vaak onbegaanbare
wegen en zorgen voor een onherstelbare verwijdering tussen buren. Daarom
is en blijft de beste oplossing om in
onderlinge harmonie tegen de ‘overkill’
aan muziek maatregelen te nemen. Het
is vaak een kwestie dat beide partijen
water bij de wijn doen.
Wilt u meer weten over geluidshinder
door buren, dan raden wij u aan daarover een brochure te bestellen bij de
Nederlandse Stichting voor Geluidshinder (www.nsg.nl).
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Last Minute
boeking!
Vertrek 19 januari
MDSA (Meer Dan
Sporten Alleen)
heeft nog enkele
plaatsen
beschikbaar voor
een fantastische
skivakantie
in het

Franse Alpe d’Huez

Een volledig
verzorgde
skivakantie
(inclusief
skipas
en -les,
volpension)

B.S.O.
Boodschappen Service Overschie

presenteert:
Vrijdag 11 januari:
Let’s go bananas (funk, soul, pop)
Zaterdag 12 januari:
Karaoke en/of DJ
Vrijdag 18 januari:
Marc Benz (meezingers)
Zaterdag 19 januari:
Wim Dalmee (meezingers)

O

Bel: 06-22390287

Maandmenu:

Voorgerecht:
Carpaccio van gerookte friander lende
met truffel dressing
Hoofdgerecht:
Lamsrack met tijm en gecarameliseerde
knoflooksaus
Nagerecht:
Appelstrudel met vanille
ijs en vanille saus
Koffie

Restaurant O Bar O Live Muziek O Lunch & Brunch
Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206
(bij McD Charlois, voormalig Europoort Hotel)

24,50 p.p.
Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
& recepties
tot
130 pers.

Bungalowpark LIBRA Ommen
Te huur nog enige bungalows in natuurrijke omgeving
€ 350,- p.w. all in
Exclusief toerbel./milhef. € 25,- p.w.
Zwembaden en het recr. team aanwezig

Voor folder telf. 0529-457224

Uw Gebit is onze uitdaging...
O

O
O
O

O
O
O
O

“Ik durf
weer te
lachen..”

Wij doen uw boodschappen
En brengen deze tot in de keuken

Narcosebehandeling onder deskundige
leiding van een anesthesist
NIEU
W!
Al 35 jaar ervaring!
Nu oo k
op In te rn
Modernste technieken
et
!
w w w. sc hu
ite .c om
Voor alle tandprothetische en
tandheelkundige behandelingen
INSCHRIJVI
NG
Dagelijks tandarts aanwezig
PATIËNTEN NIEUWE
MOGELIJK
Volledige en goede begeleiding.
Het permanent witmaken van tanden.
Implantaat

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

Of mail naar:
info@boodschappenserviceoverschie.nl
www.boodschappenserviceoverschie.nl

€ 775,Voor snelle beslissers:

20% korting
Voor meer informatie en boekingen:
Henny Blokpoel, 06-27108120

VOORKOM
MEER AUTOBELASTING

RIJ NU

BETAAL

LATER
AANBOD GELDT TOT
31 JANUARI 2008
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9VihX]ZZaijWZ]ddga^_`^cYZ7EB"gZ\ZahZcYjh^cYZ
VVchX]V[lVVgYZ#:cVahjcj`ddei!]dZ[ijeVhdkZgoZh
bVVcYZciZWZiVaZc#






Visscher
BZiVVahigVVi*!GDII:G96B
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www.uwnissandealer.nl

SHIFT_expectations
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Overal ter wereld rijden
oude bussen van de RET
Ruurd V. Berendes deed onderzoek naar het tweede leven van afgedankte autobussen van
onder meer de RET en Connexxion en stelde er een gevarieerd fotoboek van samen. Met zijn
boek toont hij aan dat inderdaad overal ter wereld Nederlandse afdankers rondrijden.

Scheerzeep
(QLJHWLMGJHOHGHQODVLNLQ'H2XG
5RWWHUGDPPHURYHUKHW1RRUGSOHLQ
WRHQHHQEUXLVHQGHJURHQWHPDUNW
0DDUHUZDVPppU7HJHQRYHUFDIp¶W
9LHUNDQWMHVWRQGHHQLMVZDJHQYDQGH
HOHFWULVFKHLMVIDEULHNYDQ3*%DVWL
DDQVHHQ=RQHQ'H]HLMVZDJHQZHUG
EHPDQGGRRUPLMQRSD-RKDQ)UHGHULN
$OHQVRQNRUWZHJ)UHHNJHQRHPG+LM
ZDVRQGHUPHHUKHWµDIVSUHHNSXQW¶
YDQYRRUDOMRQJHQVRSKXQEDN¿HWV
'HIRRLWMHVYDQKXQNODQWHQYRQGHQELM
PLMQRSDKXQZHJQDDULMVMHVYDQppQ
WRWYLMIFHQW7HQPLQVWHLQGH]RPHU¶V
:LQWHUVVWRQGRSDHUPHWDSSHOÀDSSHQ
HQEHUOLQHUEROOHQ+HWZDVHHQNRXG
HQKDUGEHVWDDQLQZHHUHQZLQG¶V
$YRQGVNZDPLNGDQPHWHHQSDQQHWMH
ZDUPHWHQJHZLNNHOGLQHHQWKHHGRHN
GRRUPLMQPRHGHUNODDUJHPDDNW2SD
ZDVQDPHOLMNDOODQJZHGXZQDDU
2SHHQJHJHYHQPRPHQWNZDPHU
VWDJQDWLHLQGHLMVYHUNRRS,QGH-DQ
YDQ/RRQVODDQYHVWLJGH]LFKQDPHOLMN
QyJHHQLMVIDEULHN9RRUYLMIFHQWNRQMH
GDDUHHQGLNNHLMVZDIHONRSHQZDDUDDQ
GLHYDQPLMQRSDQLHWNRQWLSSHQ0LMQ
RSDRS]LMQEHXUWQRHPGHGLWLMVJH
QRHJHQVPDOHQGµVFKHHU]HHS¶$DQGH
LMVORRSEDDQYDQRSDNZDPDEUXSWHHQ
HLQGWRHQGHLMVIDEULHNYDQ%DVWLDDQVH
PHLGRRU'XLWVHERPPHQZHUG
YHUQLHWLJG0LMQRSDKDGGLHGDJQRJ
JHOXNRRNZDQWKLMZRRQGHERYHQGH
LMVIDEULHNPDDUZDVGLHPLGGDJWRHYDO
OLJQLHWWKXLV
-GH/REHO
Prijswinnaars De Stromen
Pubquiz gezelschapspel

Nog even over
Bernhard en Juliana
,QKHWDUWLNHORYHUGH¿QDOHYDQ'H
6WURPHQ3XETXL]LQGHXLWJDYHYDQ
QRYHPEHUMOZHUGHQRQ]HOH]HUV
XLWJHQRGLJGDQWZRRUGWHJHYHQRSGH
YUDDJLQZHONMDDU3ULQV%HUQKDUGHQ
3ULQVHV-XOLDQDHONDDUKHWMDZRRUGJD
YHQ8LWGHWLHQWDOOHQLQJHVWXXUGHDQW
woordbonnen zijn de drie prijswinnaars
JHORRWYDQKHW3XETXL]*H]HOVFKDSVSHO
GDWWKXLVJHVSHHOGNDQZRUGHQ2Q
GHUVWDDQGHZLQQDDUVNXQQHQKHWVSHO
ELQQHQNRUWWKXLVRQWYDQJHQ
0HYURXZ-3RVW6WRN
9OLVVLQJHQSOHLQ
*=5RWWHUGDP FNQU 
'HKHHU-+0YDQ%HUNHO
9LQNHQOXVW
;;5RWWHUGDP FNQU 
'HKHHU:.DUUHPDQ
6FKXWZDQG
-6+RRJYOLHW FNQU 

,QKHWODDWVWHKRRIGVWXNEHVWHHGW
%HUHQGHVDDQGDFKWDDQKHW5RW
WHUGDPVHEXVEHGULMI0LORW5HL]HQ
een van vader op zoon overgegaan
IDPLOLHEHGULMI'HRRUVSURQJYDQKHW
EXVEHGULMIZDVHHQVLJDUHQZLQNHOLQ
GH5RWWHUGDPVH6ODJKHNVWUDDWGDWLQ
de jaren vijftig ook dienst deed als
voorverkoopadres voor wedstrijden
YDQ)H\HQRRUG
&RU0LORWGUDDJWGHEXVKREE\ZHUHOG
HHQZDUPKDUWWRHHQ]LM]LMQDOWLMG
ZHONRPRS]LMQWHUUHLQ-DUHQODQJ
YRQGGH6WLFKWLQJ%HYHU LQ

GRRU5XXUG%HUHQGHVLQKHWOHYHQ
JHURHSHQRPDQWLHNHEXVVHQYRRUKHW
QDJHVODFKWWHEHZDUHQ HURQGHUGDN
RPWHVOHXWHOHQDDQKLVWRULVFKPDWH
ULHHO+LHUELMWHFKQLVFKHQYDNNXQGLJ
RQGHUVWHXQGGRRUFKHIPRQWHXU5RQ
+DUPVHQ
Te oud
:DQQHHUHHQEXVPDDWVFKDSSLMHHQ
EXVQDMDUHQODQJHWURXZHGLHQVW
DIYRHUWZLOGDWJHHQV]LQV]HJJHQGDW
GLHULMSLVYRRUGHVORRS,QWHJHQGHHO
'RRUJDDQVNDQ]R¶QZDJHQQRJMDUHQ

- Deze ex-RET-bus reed april 2007 in het plaatsje Ogre in Letland. Foto Jeroen Mastenbroek -

PHH'HEXVLVGDQHFKWHUWHRXGJH
worden voor de zware stads- en lijnGLHQVWHQYROJHVWRXZGPHWSDVVDJLHUV
ZDDUELMXUHQDFKWHUHHQJHUHGHQZRUGW
PHWYHHOUHPPHQHQRSWUHNNHQ
%RYHQGLHQPDDNWGHYRRUWVFKULMGHQ
GHWHFKQLHNKHWQRRG]DNHOLMNGDWGH
YRHUWXLJHQZRUGHQYHUYDQJHQGRRU
PRGHUQHUPDWHULHHOPHWNQLHOLQULFK
WLQJODDJGUHPSHOLJKHLGHQVFKRQHUH
PRWRUHQ9RRUGHEXVRQGHUQHPHU
LVGHEXVGDQµDIJHVFKUHYHQ¶HQ
YHUGZLMQWKLMXLWKHWZDJHQSDUN2S
GDWPRPHQW]LMQHUGLYHUVHPRJH
OLMNKHGHQ'HPDDWVFKDSSLMNDQKHW
YRHUWXLJ]HOIRPERXZHQWRWOHVEXV
ZHUNZDJHQLQIREXVRIZDWGLHVPHHU
]LM+HWLVRRNPRJHOLMNGHEXVWH
YHUNRSHQDDQHHQVORSHUPDDUGDW
NRVWYHHOJHOG9RRUGH]HRSWLHZRUGW
DOOHHQJHNR]HQDOVGHEXV]ZDUH
VFKDGHKHHIWRSJHORSHQLQEUDQGLV
gevlogen of door ernstige roestvorPLQJQLHWPHHUYHUDQWZRRUGNDQ
ZRUGHQGRRUYHUNRFKW2RNNDQHHQ
EXVZRUGHQJHEUXLNWDOVµSOXNEXV¶
RQGHUGHOHQ YRRUVRRUWJHQRWHQ
Havanna
(HQDDQWDOEXVVHQPDDURRNWUDPV
en zelfs treinen ontsprongen de
afgelopen jaren de weg naar de
VORSHU,QDOOHUOHLYRUPHQYLQGHQ

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

- De technische werkgroep van Milot Reizen:
Maicel Belder, Ruurd Berendes en Ron Harmsen tijdens een werkavond in 2000.
Foto René Havez -

ZHGHYHWHUDQHQWHUXJDOVFDPSHU
VQDFNEDUPXVHXPEXVVOLSEXV
LQVWUXFWLHEXVSHQGHOEXVYRRUKRWHOV
NLSSHQKRNZHUNZDJHQNHHWZDJHQ
HQJDPDDUGRRU0HQLJYDNDQWLH
JDQJHUNZDPWHUXJXLWELMYRRUEHHOG
&XEDPHWGHIRWRYDQHHQ5(7EXV
PHWDOVEHVWHPPLQJ&URRVZLMNPDDU
GDQJHQRPHQLQ+DYDQQD9HHORXG
HQKLVWRULVFKPDWHULHHOYDQGH5(7
LVLQEHKHHUELM6WLFKWLQJ5RWWHUGDPV
2SHQEDDU9HUYRHUHQ([SORLWDWLH
2OGWLPHUV 5R0H2 
µ$XWREXVVHQLQKXQWZHHGHOHYHQ¶
EHYDWSDJLQD¶VHQELMQDGULH
KRQGHUGIRWR¶V+HWNRVWHXUR
,6%19HUNULMJ
EDDULQGHUHJXOLHUHERHNKDQGHORIWH
EHVWHOOHQELM$SULOLVWH=DOWERPPHO
ZZZDSULOLVQORI
LQIR#DSULOLVQO

Het rijke Rotterdamse sportleven kent
vele bekende en onbekende foto’s.
Cees Zevenbergen plukt elke veertien
dagen zo’n foto uit zijn omvangrijke
archief, waar u zich de tanden op kunt
stukbijten. Twee weken later onthult
hij het raadsel en kunt u zien of u het
bij het goede eind had.

Oplossing foto 27 december
%LMQDDOOHOH]HUVRQWGHNWHQGDWKHWELMGH]HIRWRRPGH5RWWHUGDPVH=HVGDDJVHJDDW
'HDIJHORSHQGDJHQZDVGHVWHHGLWLHYDQGLWEHODQJULMNHVSRUWHYHQHPHQWWH]LHQ'H
HHUVWHZHUGYHUUHGHQLQLQGH1HQLMWRKDOPHWRQGHUPHHUGH5RWWHUGDPVHFRXUHXU
$QGUpGH.RUYHU1RJGULH HQ ZHUGHQHULQ5RWWHUGDPJHKRXGHQ
YRRUGDWGHVXFFHVYROOHUHHNVYDQDFKWWLHQ]HVGDDJVHQ  LQKHW6SRUWSDOHLV
$KR\EHJRQ5HGHOLMNRQYHUZDFKWZHUGLQGHVHULHYRRUWJH]HWHQNDQKHWSXEOLHN
ZHHUMDDUOLMNVJHQLHWHQYDQGHFRPELQDWLHYDQZLHOHUVSRUWHQYHUPDDN
'H]HIRWRLVJHPDDNWRSMDQXDUL+HWVWDUWVFKRWZRUGWJHORVWGRRUYRHWEDOOHU
0DULR%HHQ9HUGHUYDQOLQNVQDDUUHFKWV5HQp3LMQHQ*HUULH.QHWHPDQHQ5HQp.RV
De winst ging dat
jaar naar het kopSHO5HQp3LMQHQ
HQGH$XVWUDOLsU
'DQQ\&ODUN3LMQHQEHKRRUWPHWYURHJHUHYHGHWWHQDOV3LHWYDQ.HPSHQ-DQ3LMQHQ
EXUJHQ3HWHU3RVWWRWKHWJURHSMH1HGHUODQGVHµ=HVGDDJVHNRQLQJHQ¶

Nieuwe foto
In de oorlog zorgden sportbeoefening en het bezoeken van sportwedVWULMGHQYDDNQRJYRRUHQLJHDÀHLGLQJ+LHUWUDLQHQLQHQNHOH
VSRUWOLHGHQLQKHW.UDOLQJVH%RV+XQWUDLQHUYROJWGHYHUULFKWLQJHQ
YDQDIGH¿HWV+HUNHQWXppQRIPHHUYDQGH]H5RWWHUGDPVHVSRUWHUV"
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Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

’n goed kunstgebit?
Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur

Voor ons geen kunst!
Behandeling bij u thuis mogelijk!
Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd van
een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij ons aan het goede adres.

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

KUNSTGEBITTEN
M
M

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Uniek, specialiteiten onbeperkt opscheppen.
Tevens uitgebreid à la carte menu.

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

DESCENDRE
STOELENMATTERIJ

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



Tevens ANTIEKRESTAURATIE
GRATIS offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar GARANTIE
GRATIS ophalen en thuisbezorgen
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur
IJsclubstraat 68 - ROTTERDAM-Kralingen
Tel./Fax: 010-4145808
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Een begrip in vloertegels sinds 1987
3

Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m woensdag 28 februari.



(kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Tel. 0180 - 418 414

rotterdampas
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AUTOPOETSEN

Tevens kun u bij
ons terecht voor:

124,95

Showroom klaar!
Wassen, poetsen, waxen
en interieur reinigen

capelle

Waxoyl
(Teflon)
behandeling
met 3 jaar garantie
Molenbaan 14
Capelle a.d. IJssel
Tel.: 010 - 450 12 24
Bij de Hoofdweg t.o.
Brugman Keukens

Belastinghulp voor iedereen!

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

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

GRATIS
GELEGD
WBN

FYDMVTJFGMJKNFOWPFH

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Proﬁteer
van onze
WEKELIJKSE
AANBIEDINGEN

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex
.BOHBBOTUSBBU
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(53PUUFSEBN
5FM
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BDIUFSEFCSBOEXFFSLB[FSOF

XXXEFDPWMPFSOM

JOEVTUSJFUFSSFJO8JMHFOEPOL

De BoedelZorgDrager
verhuist op maat
Tien jaar geleden richtte Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op.
In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererend
bedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen.

Uitvaartverzorging

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

%$(!)
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 * 
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incl. btw

Vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen € 8,95 p.p.

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Restaurant “Johannahoeve”

 ""! 

(Kinderen t/m 11 jaar € 4,95)

Soep van de dag, Mini loempia’s, Salade, Gebakken banaan,
Vers Fruit, Gebakken Chinese garnalen, 8 spices tongfilet,
Kip ”Mountain Spring“, Zhiu Yiem kip, Babi Pangang Spek,
Groenten v/h seizoen, Foe Yong Hai, Saté, Daging rundvlees,
King Do vlees, Patat , Nasi, Bami, Mihoen.

OPEN: ma. 16.00-22.00 uur,
di t/m zon- en feestdagen 14.00 - 22.00 uur.

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

M

LOPEND BUFFET € 7,95 p.p.

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

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

tel. 088 0700700
info@ﬁscoop.nl

“Naast ontruimingen zijn wij gespecialiseerd in kleine verhuizingen, dit doen wij alleen
voor senioren die kleiner gaan wonen. Inpakken, verhuizen en uitpakken op dezelfde dag.
Maatwerk is daarbij een belangrijk onderdeel van onze service. Wat past in de nieuwe
woonomgeving, wat kan mee en wat wil iemand per se meenemen? Daarnaast dragen wij
de zorg over de spullen die niet mee gaan. Wij bemiddelen hiervoor bij erkende veilinghuizen, antiquariaten en goede doelen. Bij een vertrek of overlijden zorgen wij ervoor
dat de woning volgens de wensen van de woningbouwvereniging en/of makelaar
wordt leeggeruimd. ”

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl
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Als Ketelbinkie
vertrok
Jan van Oostende
uit Rotterdam
Naar hij zegt is Jan van Oostende ‘zo technisch als zijn houten klompen’. Niettemin kan de ruim zeventig jaar geleden
aan de Charloise Huismanstraat geboren vader van drie kinderen en opa van zeven kleinkinderen en één achterkleinkind
terugkijken op een indrukwekkende staat van dienst.
Ruim 44 jaar was hij gelukkig
getrouwd tot in 2000 de dood hen
scheidde. Begin dit jaar hertrouwde
hij met de dertien jaar jongere Tini
Heidema. Het stel is gelukkig, koestert herinneringen van eerdere jaren,
maar is ook begonnen aan een tweede
leven. Een shoppingcruise met mps.
Abel Tasman naar Düsseldorf en
Keulen van Kras SterVakanties en
Bonaventura Rivercruises uit ‘s-Gravendeel hoort daarbij.
Drie jaar na de geboorte van Jan
verhuisde het gezin Van Oostende
naar een complex juist opgeleverde
gesloten portiekwoningen aan de
Katendrechtse Lagedijk. Jan doorliep
met succes de openbare lagere school
in de Polslandstraat. Een nautisch
beroep trok hem wel en daarom
wilde hij naar de Zeevaartschool. “Er
ging iets mis in Groningen met de
DDQYUDDJYDQGHVWXGLH¿QDQFLHULQJHQ

daardoor belandde ik op de technische school aan de Beukelsdijk.
Met techniek heb ik niets, ik ben zo
technisch als mijn houten klompen”,
grijnst hij in de gezellige salon van
het cruiseschip.
Karel Schot
Dus ging Jan naar het 7de en 8ste
leerjaar in de Boudewijnstraat van
hoofdonderwijzer Karel Schot, die
later landelijk bekend werd door zijn
Vogelklas. Daar kreeg Jan later in
zijn leven mee te maken. Na voltooiing van de twee extra leerjaren trad
de 14-jarige als leerling-elektronisch
lasser in dienst van scheepswerf
Lithmadern aan de Waalhaven bij
het voormalige vliegveld, het bedrijf
waar zijn vader ook op de loonlijst
stond. Maar ook daar liep het uit
op niets. Jan monsterde aan als
‘ketelbinkie’bij scheepvaartmaatschappij Rotterdamsche Lloyd. Zijn
jongensdroom kreeg via Antwerpen,

- Jan van Oostende en Tini Heidema begonnen aan een nieuw leven en genieten van elke dag, zoals tijdens een riviercruise Foto Ellie Schop -

Hamburg, Bremen en weer Rotterdam een eerste invulling. Daarna
vertrok hij op de Drenthe voor een
wereldreis naar eerst de Golf van
Mexico om vandaar, na een treinreis
van Charleston dwars door Amerika,
in San Francisco te arriveren bij de
Kertosono. Dat schip voer op de Java
3DFL¿F/LQHQDDUGH)LOLSSLMQHQHQ
Nederlands Indonesië. Na geruime
tijd werd Jan van Oostende afgelost
en voer hij met de Weltevreden via
het Suezkanaal terug naar Nederland.
“Mijn reis om de wereld was een
feit”, memoreert hij tevreden.
Verkering
Jan ging daarna kleinere reizen
maken, want hij had ondertussen
behoorlijk verkering gekregen en
er waren trouwplannen. Om meer
thuis te kunnen zijn ging hij ‘voor de
stad’ varen op sleepboten van onder
anderen Piet en Leen Smit. Daarna

ook op de Rijn op schepen van
rederij Damco. Toen zijn dochter zes
werd, besloot hij tot een baan aan de
wal, maar wel in de nautische sector.
Tussendoor behaalde hij allerlei
diploma’s, ook dat van kapitein en
het bijbehorende Rijnpatent. Daar
had hij niet veel aan toen hij in dienst
trad bij het havenoverslagbedrijf
Quick Dispatch. Daar schopte Jan het
tot administrateur en kon hij er als
56-jarige vervroegd uittreden.
Daar maakte hij dankbaar gebruik
van, mede omdat het niet zo boterde tussen hem en allerlei nieuwe
werksystemen via de computer. Het
oude en hem vertrouwde vakmatige
handwerk was afgeschaft en dat zat
Jan allerminst lekker.
Uitbollen
Via Jan van der Mussele, waarmee
hij al 45 jaar innig bevriend is en
door alle landen van Europa heeft

JH¿HWVWNZDP-DQDOVYULMZLOOLJHU
bij Vogelklas Karel Schot. Niet lang
daarna werd hij benoemd tot penningmeester en dat is hij vijftien jaar
gebleven. Recent nam hij afscheid
van het bestuur en daarmee sloot hij
een succesvolle periode af. Onder
zijn strakke beleid werd het vogelasiel op het Afrikaanderplein volledig vernieuwd, is er geen structurele
schuld en zelfs een reserve opgebouwd. “Dat staat nu allemaal als een
huis, dus het werd tijd mijn werk aan
een ander over te dragen. Ik ben nu
aan het uitbollen, zeg maar aan het
aftrainen om te kunnen overstappen
op een nieuw levenspad.”
Overigens blijft Jan van Oostende
betrokken bij de Vogelklas als adviseur, vrijwilliger en donateur. Want
er geldt nu eenmaal: eens betrokken
bij de Vogelklas, altijd betrokken bij
de Vogelklas.

Vrouwen op dezelfde dag geboren als
Beatrix welkom op VIP-bijeenkomst
Koningin Beatrix wordt donderdag 31 januari 2008 zeventig jaar. Op die dag opent de Atlas Van
Stolk in het Schielandshuis een tentoonstelling over de zeventig bewogen jaren van Beatrix
van Oranje-Nassau. Spotprenten, postzegels, billboards, historisch filmmateriaal en puzzels
brengen geboorte, inhuldiging, feesten en het familieleven van onze koningin door de ogen
van tijdgenoten in beeld. Vrouwen die eveneens op 31 maart 1938 geboren zijn, zijn van harte
welkom op de VIP-opening. Inschrijven hiervoor kan via: 010-2176767 of info@hmr.rotterdam.nl
Al voordat Beatrix ter wereld kwam,
circuleerden kleurrijke prentbriefkaarten van een ooievaar die een

- De geboorte van Beatrix werd als een
soort familiewapen in beeld gebracht.
Illustratie Atlas Van Stolk -

NRQLQNOLMNHEDE\NRPWDÀHYHUHQ
bij paleis Soestdijk. Prins Bernhard
heeft de kindertijd van Beatrix en
haar jongere zusjes vastgelegd in
zwart-wit foto’s. Een aantal van deze
familieopnamen in de tentoonstelling
toont de zusjes op het bordes van
paleis Soestdijk of in de tuinen met
beroemd bezoek.
Als jonge vrouw was de huwbare
prinses Beatrix een dankbaar onderwerp voor de pers en daarom werd
ze door de Rijksvoorlichtingsdienst
zorgvuldig afgeschermd. De RVD
raakt de regie echter even kwijt wanneer een paparazzo een plaatje schiet

van Beatrix in de tuin van Kasteel
Drakensteyn, innig gearmd met een
onbekende heer. Een roerige tijd
breekt aan als bekend wordt dat het
om de Duitser Claus von Amsberg
gaat. Nauwelijks twee decennia na de
Duitse bezetting lag zijn nationaliteit
nog gevoelig in Nederland.
Krakers
In 1965 was de verloving een feit.
Pers uit binnen- en buitenland kreeg
volop de gelegenheid het paar uitgeEUHLGWH¿OPHQHQWHIRWRJUDIHUHQ%LM
het huwelijk in ‘lastig’ Amsterdam
vlogen een jaar later de rookbom-

metjes door de lucht bij de rijtoer
van het paar in de Gouden Koets.
Beatrix en Claus kregen uiteindelijk
drie zonen. Hun gezinsleven wordt
op informele wijze vastgelegd door
hoffotograaf Max Koot.
Veertien jaar na de opstootjes rond
het huwelijk ontstond ook ophef
rond de inhuldiging van Beatrix tot
koningin. Krakers zagen hun kans
schoon om aandacht te trekken voor
de woningnood onder de leus ‘Geen
woning, geen kroning’ en cartoonisten dreven de spot met de zwaar
beveiligde inhuldigingsceremonie.
Door de jaren heen is Beatrix vaak
geportretteerd door fotografen en
kunstenaars. Alleen of samen met
Claus en de kinderen, met buitenlandse gasten of op het bordes met
ieder nieuw kabinet. Cartoonist Siegfried Wolfhek tekende zijn eigen kijk
op deze ‘bordesfoto’s, die niet altijd

- Beatrix en Claus laten met een druk op de
NQRSRSIHEUXDULGHHHUVWHRI¿FLHOH
metro rijden tussen Centraal Station en
Zuidplein. Foto collectie Rein Wolters -

door de lezers van NRC Handelsblad
werden gewaardeerd.
Vanwege de zeventigste verjaardag van de koningin is aan twee
kunstenaars de opdracht gegeven een
afbeelding van Beatrix te maken: een
realistisch portret door Ben Lustenhouwer en een karikatuur door Paul
van der Steen. Deze twee aquarellen zullen tijdens de opening op 31
januari 2008 onthuld worden.
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klusserij

“Nieuw Zuid”
Informatie: 0624275313
0614363568

Klusserij "Nieuw Zuid" is een kleine bedrijfsruimte voor de regio Rotterdam Zuid
waarin op ambachtelijke wijze zaken en objecten gefabriceerd worden die niet precies
naar uw wensen of maatvoering in de reguliere handel verkrijgbaar zijn en in overleg met
u wellicht wel geleverd, gerepareerd of aangepast kunnen worden.
Bel gerust voor vrijblijvende informatie een van de bovenstaande nummers
of kijk op www.klusserijnieuwzuid.nl

zonwering schiedam
sinds 1966
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Rolluiken
Plissé gordijnen
Raamhorren
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Rolgordijnen
Gordijnjaloezieën
Reparatie en onderhoud

Boterstraat 8-10, Schiedam

010 - 426 72 15

www.zonweringschiedam.nl

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!
Hoofdboordd
Voetboord
Boxspring
Matras 2x

Voordelen computergestuurd implanteren:

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

4NJMFDMJOJDTUBBU
WPPS
DPNQMFUF
EJFOTU
WFSMFOJOH

 /BHFOPFHQJKOMPPT
 WPPSTQFMCBBSJNQMBOUFSFO
 UPUPQ NN
 (FFOIFDIUJOHFO
 %JSFDUFQMBBUTJOH
 OPPEWPPS[JFOJOH
 4PNTNFUFFO
 QMBBUTJOHEFGJOJUJFWFWPPS[JFOJOH
 ;FFSLPSUFCFIBOEFMJOH
 (FFOPOOPEJHF
 CPUUSBOTQMBOUBUJFT

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG
0OEFSEFFM
WBO

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

5FMFGPPO 
*.1-"/50-0(*&&/,6/45(&#*55&/

XXXTNJMFDMJOJDOM

Verhuizen? ...dat nooit! Maar ja, die trap.

2-zitsbank
3-zitsbank

TRAPLIFTEN voor elk type trap
Nieuw:

Swing traplift
Waarom ThyssenKrupp?

d
Haard en schouw Finlan
van D 595,-

 uw trapleuning blijft zitten
 meerdere etages met één traplift
 montage op traptrede

OP=OP!

 spiltrappen geen probleem
 trapliftleverancier sinds 1957

Bel 0800-022 88 82. Wij hebben de oplossing!

Kievitsweg 124 - 2983 LG Ridderkerk - Tel. 0180-480870
Maandag gesloten • Dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur t/m 17.30 uur • Vrijdag koopavond
Zaterdag 10.00 uur t/m 17.00 uur.

Graag ontvang ik informatie over uw trapliften / huisliften.
Naam:

dhr./mevr. ..................................................

Adres:

.................................................................

PC + Plaats:

............

Telefoon:

.................................................................

.................................................

Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar:
ThyssenKrupp Monoliften BV
Antwoordnummer 170 - 2920 VB Krimpen ad Ijssel
www.trapliften.nu - info@trapliften.nu

07dor02

Stoelbekleding
(diverse kleuren in stof & vinyl)
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Eieren en fruitschaaltje bij geboorte
baby in Sportdorp
Slager Jan Hoepel opende in de jaren vijftig naast zijn winkel
in de Turnstraat 47 aan de Sportsingel 19a als filiaal een moderne slagerij. Geregeld kwam zijn neefje, Piet Hoepel, met
de RTM-tram van Heenvliet om hem te helpen. Piet Hoepel geniet bekendheid vanwege de paardenmarkten die hij jaarlijks
organiseert. Zoals die van Oud-IJsselmonde en de grootste
van Nederland in zijn geboortedorp Heenvliet en dit jaar ook
een nieuwe in Overschie.
Jan Hoepel stond bekend als zakenman en bovenal als ambachtelijk slager. Daarbij was het een aardig mens
en meelevend met zijn klanten. Bij de
geboorte van een kind liet hij een half
pond biefstuk bezorgen. Melkboer
C. Vijfvinkel en groenteboer A.
Konijnendijk (die zijn winkel had aan
de Discusstraat 39b en daarna aan
de Sportsingel 21a) lieten zich dan
evenmin onbetuigd. Vijfvinkel liet
zijn felicitatie begeleidden door tien
eieren en Konijnendijk schonk een
fruitschaaltje.
Afbraak
In 2002 kwamen de winkelpanden
aan de Sportsingel leeg te staan. Ze
hadden niet veel toekomst meer en
werden vervolgens afgebroken. Dat is
ook het geval met de Elfstedenstraat,
Arenastraat, Toernooistraat en Vier-

merenstraat. De grond ligt nu braak
in afwachting van nieuwe woningen.
Allemaal het gevolg van een proces
dat destijds is ingezet, tot spijt van
onder anderen Marinus (Rinus) de
Vet, die in 1966 aan de Rugbystraat
38 kwam wonen. Vanaf dat moment
maakte hij zich als vrijwilliger in tal
van functies verdienstelijk. Rinus de
Vet was zonder twijfel de bekendste
bewoner van Sportdorp. Was, want
op 10 maart 2003 kwam na een ziekbed een eind aan zijn actieve leven.
Als zich een probleem voordeed,
klonk het al snel: ‘Ga maar naar De
Vet’. Dat konden allerlei problemen
zijn. De Vet wist doorgaans wel een
oplossing. In een interview met de
legendarische journalist Jan Meijer in
Het Vrije Volk van 24 december 1974
omschreef de toen 44-jarige De Vet
zichzelf als een doodgewone jongen

'HZLMN=RPHUODQGJHIRWRJUDIHHUGYDQXLWHHQYOLHJWXLJPHWUHFKWVERYHQKHWJHGHHOWHYDQ
6SRUWGRUS (OIVWHGHQVWUDDW$UHQDVWUDDW7RHUQRRLVWUDDWHQ9LHUPHUHQVWUDDW GDWRQGHUWXVVHQ
DIJHEURNHQLV)RWRFROOHFWLH5HLQ:ROWHUV

'H]HGHVWLMGVÀRUHUHQGHZLQNHOVWULSPHWGHPHONZLQNHOYDQ&HHV9LMIYLQNHOGURJLVWHULM'H3RROVWHUYDQ::ROWKXLVJURHQWHHQIUXLWKDQGHODDU
$.RQLMQHQGLMNVODJHU-+RHSHOHQ3K=ZLMQHQEXUJLQZRQLQJWH[WLHO)RWRµEOLN2S=XLG±GHHO,-VVHOPRQGH¶-DQ5RRYHUV$UQRXG9RHW

van Zuid. Geboren in Bloemhof
doorliep hij de lagere school in de
Zwederstraat, ging naar het zevende
leerjaar en daarna drie jaar naar de
ambachtsschool aan de Hillevliet.
Vervolgens werd hij brievenbesteller bij de PTT en daarnaast werd hij
voorzitter van de 550 leden tellende
huurdersvereniging Sportdorp. Maar
ook was hij actief als huurombudsman van de Partij van de Arbeid en
voor die partij bezette hij ook een zetel in de wijkraad voor IJsselmonde.
Boek
Voor zijn tomeloze inzet werd Rinus
de Vet op 22 december 1995 onderscheiden met de zilveren Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam.
Hij kreeg deze opgespeld tijdens
een feestelijke bijeenkomst door J.
(Coos) Rijsdijk, voorzitter van de
deelgemeente IJsselmonde en nu
burgemeester van Boskoop.
Het bij uitgeverij Voet op 8 mei 2003
verschenen boek ‘blik Op Zuid - deel
5’ over Sportdorp, Lombardijen,
Smeetsland, Oud-IJsselmonde en IJsselmonde is aan Rinus de Vet opgedragen. Het eerste exemplaar van het
door mij geschreven en samengestelde boek zou hij overhandigd krijgen.
Helaas overleed hij twee maanden
eerder, dus nam zijn weduwe het in
ontvangst. Het boek is nog te koop
bij onder anderen Van Rietschoten in
winkelcentrum Keizerswaard.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (1)

Super
Op 1 augustus 1962 nam E.A. van
Kwawegen de zuivelhandel van
Vijfvinkel over en verbouwde het tot
een kleine supermarkt. In de loop van
jaren werd hij eigenaar van de aangrenzende winkelpanden en breidde
die uit met een achterbouw. Zo ontstond een A&O supermarkt met een
vloeroppervlakte van 320 vierkante
meter met ook een postagentschap.
Toen Van Kwawegen met zijn
zaak begon, was de kwaliteit van
het Rotterdamse drinkwater niet
zo geweldig. Door een erg strenge
winter kwam vanaf 22 januari 1963
water uit de kraan dat tien keer zo
zout was dan men gewend was.
Uit Ridderkerk, waar het echtpaar
woonde en waar het water wel goed
was, brachten zij dagelijks bussen
HQÀHVVHQPHHLQKXQ9:EHVWHOEXV

Dat gaf een enorme klantenbinding.
Later werd de winkel omgedoopt in
Meermarkt en na 5 mei 1995 stond er
Euromarkt op de pui. Dat was nadat
het echtpaar Van Kwawegen de zaak
had overgedaan aan W. Pouderooyen.
Het openen van winkelcentrum
Groot-IJsselmonde aan de Keizerswaard in 1971 was in feite de nekslag
voor de middenstand van Sportdorp.
In het nieuwe winkelgebied was
immers op 22 oktober 1971 een door
wethouder J. Worst geopend regiopostkantoor gekomen en dat maakte
het agentschap van Van Kwawegen
overbodig. Het gevolg was dat als
voor geldzaken een bezoek aan het
winkelcentrum nodig was, men daar
tegelijk de boodschappen kocht.

6SRUWGRUSLQ]LMQJHKHHOPHWUHFKWVERYHQKHWGHHOYDQGHZLMNGDWLVYHUGZHQHQHQZDDU
QLHXZHZRQLQJHQZRUGHQJHERXZG)RWRFROOHFWLH-YDQGHU6FKRRU

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002. Henk was een ‘toffe peer’ en bovenal een zéér gewaardeerd stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Volgend jaar verschijnt een boek met bijzondere en treffende foto’s, die
Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Voet biedt lezers van De Oud-Rotterdammer alvast een kijkje door de lens.

Beverwaard bekijken
Een alleraardigst plaatje, geschoten
op 23 maart 1982 in de Beverwaard tegen de achtergrond van de
scheepswerf van Verolme. In de
man met de snor en pijp herkennen we dr. A. (Bram) Peper. Vijf
dagen eerder, 18 maart 1982, werd
de hoogleraar sociologie van de
Erasmus Universiteit benoemd
als burgemeester van Rotterdam.
Daarmee was Peper opvolger van
zijn populaire partijgenoot André
van der Louw, die op 11 september
1981 door koningin Beatrix was
benoemd tot minister van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk
in het tweede kabinet Van Agt. Niet
voor lang, want op 29 mei 1982
werd het kabinet het bos ingestuurd

en was Van der Louw minister af.
Peper begon voortvarend en
serieus aan zijn ambt. In vliegende
vaart kennismaken met de wijken
en deelgemeenten en hun problemen was zijn parool. Hoogvliet
was als eerste aan de beurt en
daarna de Beverwaard, een wijk
van de deelgemeente IJsselmonde.
Links op de foto Piet Biersma,
eerst voorzitter van de wijkraad
voor IJsselmonde en daarna vanaf
1 januari 1980 nog één jaar voorzitter van de deelgemeente. Rechts
van Bram Peper wandelt wijkenwethouder Wim van der Have mee.
Na beëindigen van zijn stadhuisperiode sloot hij zijn carrière af
als voorzitter van de deelgemeente

Charlois.
De man rechts met zonnebril en jas
met bontkraag is bij De Oud-Rotterdammer geen onbekende: Rein
Wolters. Destijds volgde hij als
verslaggever van Het Vrije Volk
de verrichtingen van Peper op de
voet. Net achter Rein is nog een
stukje hoofd zichtbaar van Jan
Sieben, destijds verslaggever van
huis-aan-huis-krant Het Zuiden.
Hij schopte het tot hoofdredacteur.
En Peper? Die werd op 3 augustus
1998 minister van Binnenlandse
Zaken in het kabinet Kok 2.
Op 13 maart trad Peper af door
de geruchtmakende ‘bonnetjesaffaire’ uit zijn zestien jaar als
burgemeester.
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‘Geen gezeik
over de Dijk’
Het boekje ‘Geen gezeik over de Dijk’ is intussen een begeerd
collectors item. Van het 84 pagina’s en honderd (zwart-wit)
foto’s tellende boekje zijn op 15 april 2000 slechts honderd
exemplaren verschenen en die zijn niet meer verkrijgbaar.
“Ze waren voor ex-bewoners van de
Mathenesserdijk in Rotterdam”, zegt
Bas Hoppel. “En ter ondersteuning
van de reünie die we destijds voor hen
georganiseerd hebben.”
Het idee voor het ‘eenvoudige’ boekje
kwam van Bas en het kreeg vorm
door eindredacteur Barry van Luijk

- Op het stukje van de Mathenesserdijk tussen de Noordschans en de Schiedamseweg
was voor de Tweede Wereldoorlog ook deze
slagerij gevestigd.
Foto collectie Rein Wolters -

en de inhoud van vele plakboeken van
toenmalige en ook huidige bewoners
van de Mathenesserdijk.
Volgens fysiotherapeut Bas Hoppel
(58), die aan de Boerenhoek in Hoogvliet een bloeiende praktijk heeft in
podologie en pedicure, is er nog steeds
vraag naar het historische document,
want zo mag het toch wel bestempeld
worden. Niet alleen voor insiders is
het een gewild lees- en kijkobject,
maar zeker ook voor anderen die zich
interesseren in kleinere historische
feiten van Rotterdam. “Maar helaas…,
het is niet meer verkrijgbaar en een
tweede druk zit er niet in.”
Het contact tussen Bas Hoppel en Barry van Luijk verliep in het najaar van
1996 een tikje luguber. Barry kreeg
een telefoontje van Bas: “Gelukkig, je
leeft nog! Ik hoorde van iemand dat je
dood was!” Barry antwoordde: “Néé,
wel mijn broer Felix.”
Drie jaar broeide tussen de twee het

- Vanaf de Schiedamseweg de Mathenesserdijk in de richting van de Mathenesserbrug. Over dit smalle gedeelte reed tot 1906 de stoomtram
naar Schiedam. Foto ‘Rotterdam door de tijd –deel 12 (Bospolder, Delfshaven, Spangen en Tussendijken) Jan Roovers/Arnoud Voet -

idee voor een reünie en het schrijven
van een boekje. Beide kwamen er.
Het boekje werd gepresenteerd op de
reünie op 15 april 2000 in café De
Abrikoos aan de Aelbrechtskolk in
Delfshaven. “Het was een heerlijke
samenkomst met meer dan honderd
mensen. Herinneringen werden volop
opgehaald en er werden afspraken
gemaakt, óók dat we het nog een keer
zouden overdoen als in 2010 reünist
Laats senior de honderd jaar mag
bereiken”, lacht Hoppel.

Dijk zoals die er daarna nooit meer
is geweest. Hoe triest de dichtgetimmerde ramen van de woningen op de
hoek van de Rösener Manzstraat in
het jaar 2000 ook over de Delfshavense Schie staarden, het blijft ónze
Dijk. Weinigen zullen nu nog op de
Dijk willen wonen. Daarom genieten
steeds meer mensen ervan dat ze er
gewoond hebben.”

Lammers & van Oossanen Woondecor
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Genieten
“Als je het niet meer hebt, weet je
pas was je mist”, meldden hij en Van
/XLMNQDGUXNNHOLMNRSGHDFKWHUÀDS
van ‘Geen gezeik over de Dijk’. En
dan hebben ze het over het karakter
van de kinderen van de toenmalige Mathenesserdijk: open, eerlijk,
spontaan, niet rijk, speels, leerzaam en
vooral gezellig.
Hoppel vertolkt verder: “Zonder het
volkse van Crooswijk ontstond onderling een enorm hechte band en een










Tafelkleden en
tafellopers nu

15 %
korting

Tapijt en
Vinyl
Breed 400 cm








Boxspring compleet met
pocketveren matras
80 x 200 en 90 x 200 cm

¼ 319,00 p/set
Eiken eetkamertafel en
4 stoelen met lederen
bekleding
NU

¼995,00

Nu vanaf
¼ 35,00
















Gratis thuisbezorgd

Nu op de gehele
gordijn - en
vitragecollectie

10%

korting

en gratis gemaakt en
gratis band en haken

p/mtr

Gratis gelegd
(M.u.v trappen)

Bankstel LUNA 2,5 -1-1 zits
Showroommodel
Bedspreien 1 en 2
persoons div.
kleuren
NU

    
  

     

      

vanaf

¼ 49,=

nu met 25

% korting

tot 25%

Korting
op diverse showroom
modellen meubelen

Elektrisch verstelbare latten bodem 90 x 200 compleet met
pocketveren matras met afneembare hoes
Nu voor

¼ 379,00 per set

Lammers & van Oossanen woondecor
Slinge 145-147
3085 ER Rotterdam
Tel. 010 2930165
Openingstijden
di. t/m vr. 9.00-17.30 uur
za.
9.30-17.00 uur
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Vroedvrouwenopleiding bestaat 125 jaar:

Herinneringen aan de autoclaaf, benenvasthouders en fantoomonderzoeken
- Rinus van der Tak genoot op de eerste
nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van
Eigenaren Uiterdijk-Pernis van de aandacht
en complimenten. Foto Ellie Schop -

Rinus van der Tak
kijkt uit over Pernis
Marinus van der Tak, de volksmond
kent de strijdbare Pernisser beter als
Rinus, heeft nog steeds als eretitel
‘burgemeester van Pernis’. De werknemer van eerst Pakhuismeesteren
(na een fusie was de nieuwe naam
Pakhoed) aan de Vondelingenplaat
was vier decennia terug lid van de
Christelijke Historische Unie (CHU).
Zijn partij ging kort daarna met de Katholieke Volks Partij (KVP) en de Anti
Revolutionaire Partij (ARP) op in het
Christen Democratisch Appel (CDA).
Voor die partij was hij lid van de
wijkraad Pernis en vanaf 1978 namens
de fusiepartij CDA als voorzitter.
Van die begintijd herinnert hij zich:
“Het ging er bij de wijkraad maar
amateuristisch aan toe. De voorzitter
deed de voorstellen verbaal aan de leden en de secretaris schreef alles op.”
Voor Rinus van der Tak ging dat niet
ver genoeg. Zijn voorstel de voorstellen voortaan vooraf op papier in handen te stellen, leverde al snel wrijving
op. Maar doordouwer als Van der Tak
was en altijd is gebleven, kreeg hij
het toch voor elkaar. In de loop van
jaren stond hij aan de basis van tal van
verbeteringen en vernieuwingen. Eén
daarvan is het direct kiezen door de
bevolking van Pernis van de wijkraad.
In 1998 mocht men voor het eerst naar
de stembus.
Een ander opmerkelijk feit was de
bouw van een nieuwe secretarie voor
Pernis, want het voormalige uit 1898
stammende raadhuis van Pernis aan de
Pastoriedijk was voor verder gebruik
afgekeurd. De eerste paal voor het
3,5 miljoen gulden kostende project
aan de Boonstraat ging op 21 januari
2000 de grond in. Het gebouw werd
geboren op de tekentafel van architect
F. Slieger in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).
Rinus van der Tak is ondertussen 78
jaar en doet het rustiger aan. Zaterdag
5 januari bezocht hij de nieuwjaarsreceptie van de bewoners van de
WRUHQÀDWDDQGH8LWHUGLMNGHHQLJH
hoogbouw in Pernis langs de rivier
waar hij ook woont. Daar kwamen de
herinneren aan het Pernis-van-toen
naar boven en ook hoe heerlijk rustig
wonen het is in deze buitenwijk van
Rotterdam.

Autoclaaf, benenvasthouders en fantoomonderzoeken;
zomaar wat termen die vielen tijdens een gesprek over de
opleiding tot verloskundige in de overbekende Kraamkliniek
oftewel de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen aan de Henegouwerlaan, met internaat voor de leerlingen.
Mevrouw Adrie de Wilde was in de
jaren vijftig één van die leerlingen en
vertelt erover met een opmerkelijk
geheugen voor detail.
“Het U-vormige gebouw was verdeeld in een ‘vuil’ en een ‘schoon’
deel. In het vuile gedeelte met de
ingang was bijvoorbeeld de zaal voor
de zwangeren en op zolder de slaapkamertjes van de eerstejaarsleerlingen. Het middengedeelte bevatte o.a.
de eetzaal en de keuken, de weeënzaal, de infectiekamers en op zolder
de linnenkamer en de verstelkamer.
Tevens was hier de enige - zeer trage
- lift, waarin nogal eens kinderen
geboren werden.
De schone vleugel was natuurlijk
voor de verloskamer (allen op één
kamer!), de jonge moeders en de
pasgeborenen, de couveusezaal en de
operatiekamer.
Om op de schone afdeling te komen
moest je eerst in bad en schone kleren
aan. Ging je ook de verloskamer
binnen dan verwisselde je je schort
voor een speciaal overschort, dat bij
het verlaten van de verloskamer binnenstebuiten opgehangen werd zodat
het schoon bleef.
Voor het onderzoek hadden we nog
geen (wegwerp)handschoenen, dus
moesten de handen grondig gereinigd worden. Uit steriele trommels
nam je een steriele nagelborstel; met
een voetpedaal werd de ‘ooievaar’
bediend waaruit zeep kwam en dan
maar borstelen: vijf minuten per
hand, eerst de binnenkant, dan buitenzijkant duim, binnenzijkant duim
en zo alle vingers langs en tenslotte

de buitenkant hand. En daarna met
alcohol nadoen. De artsen hadden wel
rubberen handschoenen; de leerlingen
zaten soms de hele dag handschoenen
te plakken op de verbandkamer.”
Spiegel
In die naoorlogse jaren was er gebrek
aan van alles. Adrie gaat verder: ”De
slaapkamertjes van de eerstejaars
waren piepklein, onverwarmd en
minimaal ingericht met een samenraapsel aan ‘meubelen’. Zo hadden
we allemaal verschillende bedden;
de meesten hadden geen kast, maar
moesten de kleding aan haken ophangen. Een plank op de wasbak werd
een tafel. Er was één bad en één wc
voor de hele groep.”
“Het was streng: je mocht de deur
niet uit, op één uurtje ’s middags
na. En het was aanpakken: leren of
werken, geen privéleven. Maar de
saamhorigheid was groot.
De tweedejaars sliepen in echte
kamers aan de achterkant van het gebouw, de derdejaars aan de voorkant.”
“Om 7 uur stonden we op en gingen
enkele leerlingen de tafel dekken.
Leerlingen en staf aten in één eetzaal,
maar de staf zat aan de ‘hoofdtafel’
en had eigen maaltijden. Dwars op
de hoofdtafel stonden drie tafels voor
de leerlingen; één voor elk leerjaar.
Naast de tafel voor de eerstejaars
stond tegen de muur een dressoir met
daarboven een spiegel; zo kon de staf
ons in de gaten houden….”
Fantoomlessen
Tot 8.30 uur was het de tijd voor

Weet U dit misschien nog...

Is er nog iemand die meer kan vertellen over bijgaande foto?
Hij is genomen in de jaren twintig.
Reacties graag naar:
De Oud Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
of e-mail: info@deoudrotterdammer.nl

- Henegouwewerlaan -

ontbijt en allerlei klussen zoals de
afwas of in de verbandkamer watten
draaien en maandverbandjes (papier
tussen gaas!) en 16x16-tjes vouwen.
Daar stond ook de autoclaaf voor het
steriliseren van verbanden. Daarna tot
negen uur kamer opruimen, waarna
de lessen begonnen.
“Het was een 3-jarige opleiding. De
eerstejaars kregen les in een schoollokaal en kwamen niet veel op zaal; wel
gingen die na ongeveer een half jaar
onder begeleiding naar een bevalling
kijken. Er werd met dictaten gewerkt,
want er waren nog geen leerboeken.
Aan het eind van het eerste jaar
volgde een theorie-examen.”
De ouderejaars kregen les van de
directeur in de kliniekzaal. In het
tweede jaar werkte je al regelmatig op
de polikliniek, kraamzalen en couveusezalen. Dan kreeg je ook ‘fantoomlessen’: onderzoek doen op een
onderlichaam van leer. De derdejaars
werkten hele dagen op de verloskamer en de zwangerenafdeling.”
Benenvasthouders
De leerlingen hadden ook taken als
schoonmaken, bijvoorbeeld de ver-

loskamer: eerst nat (met alleen water)
dweilen, daarna schrobben met sop,
nóg eens nat dweilen en tenslotte
droogmaken.
De tweedejaars werden geregeld uit
bed gehaald bij bijzondere bevallingen; zij fungeerden dan als levende
benenvasthouders!
De ouderejaars hadden waakdiensten. In het gebouw bevond zich de
‘blauwe kamer’, voor vrouwen met
koorts of ernstige zwangerschapsvergiftiging die als gevolg daarvan aanvallen en stuipen kregen. Zij werden
doorlopend bewaakt; men moest heel
stil zijn en mocht zelfs niet lezen,
omdat het omslaan van een blad een
aanval kon oproepen. Bovendien
moesten ze voortdurend geobserveerd
worden: het was soms te zien dat er
een aanval kwam (bijvoorbeeld het
voortdurend kriebelen aan de neus)
en dan moesten ze alarm slaan. De
derdejaars hadden geen huishoudelijke taken meer.
De rijksinrichting is in de jaren
’70 afgestoten en de opleiding tot
verloskundige is overgenomen door
de SROV in het Sint Franciscus
Gasthuis.

Oorkonde en Karel de Stoutespeld voor
scheidende Teun
Teun Gelderblom knipt niet meer
en de naam Barbershop Teun staat
niet meer op de gevel. De kapper
van de Pleinweg heeft na vijftig jaar
kam, schaar en föhn opgeborgen.
Maar niet zonder afscheid van zijn
grote klantenkring, want die kwam
in groten getale naar wijkgebouw
Clemenshuis om Teun en zijn vrouw
Tinie de hand te schudden. Ook
bestuurder Ed Goverde (rechts op de
foto) van de deelgemeente Charlois
kwam langs met bloemen voor Tinie
en waarderende woorden voor Teun.
De scheidende barbier kreeg voor
zijn vele verdiensten voor Charlois een oorkonde en de Karel de

Foto Ellie Schop

Stoutespeld uitgereikt. ‘Dat had ik
volstrekt niet verwacht,’ sprak Teun
stamelend.
Wat hij ook niet had verwacht was
een glanzende aubade door Mainport
Barbershop Singers. Teun was er
stil van.
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Bent u op zoek naar een verzorgde en aantrekkelijke ruime 4-kamer maisonnette op de
begane grond met balkon op het zuiden?

            

Schiedam,
Rotterdamsedijk 365

 *  %
 !)#%(" '&# & #$#(
Veel ouderen hebben klachten aan bijvoorbeeld rug, nek, arm, schouder of knie.
Ook komen diabetes, COPD, Reuma en algeheel conditieverlies veel voor.

Vraagprijs:
euro 179.500

Dan is het voor u goed om te weten dat er een enorme verbetering mogelijk is.
Bij OCA Rotterdam werken wij actief aan het oplossen van uw klachten.
0HWJHULFKWHSURJUDPPD·VGLHSHUVRRQOLMNRSX]LMQDIJHVWHPG
3URIHVVLRQDOVGLH]LFKLQ]HWWHQYRRUXZI\VLHNHZHO]LMQPHW
als doelstelling een structureel herstel van uw klachten.

De maisonnette beschikt
over een royale woonkamer met toegang tot
balkon op het zuiden,
heerlijk rustig gelegen
aan de achterzijde van
het complex met uitzicht op een afgesloten privé
terrein. Dit kleinschalige complex ligt in het centrum
van Schiedam op loopafstand van het winkelcentrum,
openbaar vervoer en diverse uitvalswegen.

Met OCA Rotterdam heeft u:
A)
B)
C)
D)
E)

91% garantie op structureel herstel
geen wachttijden, u kunt direct beginnen
professionele en persoonlijke begeleiding
Ruime parkeermogelijkheden.
YHUJRHGGRRUDOOH]RUJYHU]HNHUDDUVPHWDDQYXOOHQGHYHU]HNHULQJ

Ga actief uw klachten te lijf



   

Het beste adres in Rotterdam voor een leven zonder klachten
Dedicated to everybody

OCA Rotterdam, Heer Bokelweg 10, 3032 AD Rotterdam, tel:010-4430090
e-mail: info@ocarotterdam.nl, Internet: www.ocarotterdam.nl

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

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

Indeling maisonnette:
Begane grond: voorportaal
met ruime bergkast en
toegang tot de woonkamer
met open keuken (ca.
42,4m²). De open keuken
is v.v. een keukenblok in
L-opstelling met keramische kookplaat, afzuigkap,
enkele spoelbak en een koel/vriescombinatie. De
woonkamer heeft een luxe grindvloer en geeft toegang
tot het balkon op het zuiden met vrij uitzicht op een
afgesloten privé-terrein. Tussengang met meterkast en
volledig betegeld toilet. 1e Verdieping: overloop. Ruime slaapkamer aan voorzijde (ca. 2.50m x 4.50m.)
Slaapkamer II en III zijn gelegen aan de achterzijde van
de woning (ca. 4.80m x 2.16m en 4.50m x 2.10m).
Luxe badkamer die voorzien is van een whirlpool bad,
2e toilet en wastafel. Op deze woning zit ook een
alarm waar nog een contract loopt voor 2 jaar.
Bijzonderheden maisonnette:
- Separate berging (2.50 x 3.50) in onderbouw
- Verwarming middels blokverwarming,
warm water middels 80 liter boiler
- Afgekochte erfpacht
- Bijdrage VvE EUR126,- per maand,
excl. voorschot stookkosten
- Financieel gezonde en goed
functionerende VvE
- Aanvaarding in overleg
Voor informatie:
NVV Wonen
Brugge 4, 2993 LB Barendrecht, 010-4288098
info@nvvwonen.nl, www.nvvwonen.nl

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
TMG

Wilhelm Tellplaats 24-30
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Tel. 010 – 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Al bijna 28 jaar uw senioren specialist!!
- Senioren bankstellen
- Eettafels 80 x 80 cm
Ook uitschuifbaar
- Salontafels

- Relax/Opsta Fauteuils
- Dressoirs
- Kleinmeubelen
In blank en donker eiken

Uw tapijt, vinyl,
gordijnen en
vitrage binnen 1
week gemeten
en geplaatst!

OPENINGSTIJDEN:
Maandag:
Dinsdag t/m vrijdag:
Koopavond:
Zaterdag:

Gesloten
10.00- 17.00 uur
op afspraak
10.00- 16.00 uur

De koffie staat altijd klaar

- Senioren ledikanten
evt. Electrisch verstelbaar
- Matrassen
- Vitrage en Overgordijnen

- Div. zonwering
- Tapijt en Vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien
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Zaken doen op een biertviltje in Wereldhaven
Café-restaurant en partycentrum Wereldhaven begon 25 jaar
geleden als haven- en buurtcafé, waar de ‘bootwerker’, voordat
hij aan het werk ging in de Waalhaven, ’s morgens eerst een
‘bakkie troost’ kwam slurpen om helemaal wakker te worden.
Om vijf uur geurde het in het café
van de toenmalige eigenaren Willem
en Kitty van de Boom op de hoek
Sluisjesdijk/Doklaan al naar verse
NRI¿H'LHWURNRRNQDFKWEUDNHUVGLH
zich nog een afzakkertje lieten inVFKHQNHQYRRU]HKXQEHGRS]RFKWHQ
+HWLQWHULHXUELM]RQGHUHDWWULEXWHQ
de fotos aan de wand en een prachtige muurschildering van de HollandAmerika Lijn in het architectonisch

ELM]RQGHUHSDQGKHULQQHUHQHUDDQ
Er is weinig veranderd sinds het café
MDDUJHOHGHQKDDUGHXUHQRSHQGH
Het grote verschil met toen is dat er
nu niet veel échte havenwerkers meer
NRPHQ'XVQLHWPHHUGHPDQQHQYDQ
KHWEDOHQVMRXZHQHQGHUROOHQGHWRQQHQ2RNJDDQGHGHXUHQYDQ:HUHOGhaven niet meer ’s ochtends om vijf
XXURSHQPDDURPHOIXXU´6FKHSHQ

- Silvia Perquin bij de nostalgische muurschildering in Wereldhaven Foto’s Ellie Schop -

ZRUGHQQXYRRUQDPHOLMNEHKDQGHOG
in de verder gelegen Eemhaven en
GH%RWOHNHQ(XURSRRUW´ZHHW6LOYLD
Perquin van Horeca Waalhaven én
EHGULMIVOHLGHUYDQ:HUHOGKDYHQ0HW
de leeftijd van Wereldhaven heeft ze
gemeen dat ze 25 jaar geleden als 16jarige haar eerste stappen zette in de
KRUHFD6LOYLDVHUYHHUGHHQWDSWHLQ
JHUHQRPPHHUGHHWDEOLVVHPHQWHQDOV
Restaurant Waalhaven en Restaurant
9OLHJYHOG,QPLGGHOV]HWGH5RWWHUdamse zich alweer vier jaar met hart
en ziel in voor ‘haar’ Wereldhaven,
VDPHQPHW]HVYDVWHPHGHZHUNHUV
- Het Wereldhavenpand op de hoek Sluisjesdijk en Doklaan in Rotterdam is van bijzondere architectuur -

Entertainment
Veel zaken- en kantoormensen
EHKRUHQWRWGHYDVWHNODQWHQHQGRHQ
er zaken, waarvoor ze soms nog
ouderwets op de achterkant van een
ELHUYLOWMHRIHHQVLJDUHQGRRVKXQ
EHUHNHQLQJHQPDNHQ0DDURRN
EXXUWEHZRQHUVNRPHQVWHHGVPHHU
over de vloer vanwege het entertainment dat Wereldhaven sinds vorig
MDDUELHGW
³'DDUEOHHNEHKRHIWHDDQ´YHUWHOW
Silvia, “en ook aan andere en langere
RSHQLQJVWLMGHQ:HUHOGKDYHQOLJW
LPPHUVELMKHWKDUWYDQ&KDUORLVHQ

ELMGH:DDOKDYHQ9DQPDDQGDJWRW
GRQGHUGDJ]LMQZHRSHQWRWXXU
HQRSYULMGDJWRWXXU´
Over de activiteiten vertelt Silvia:
“Op de laatste vrijdag van de maand
WUHHGWYDQDIXXUHHQDUWLHVW
RSDOVDIVOXLWHUYDQGHPDDQG'DW
EOLMNWHHQVXFFHV'HJHUHQRPPHHUGH
HQWHUWDLQHU)UDQNYDQ'UXQHQEUHQJW
MDQXDUL]LMQVSHFLDOHDFWV,HGHUHHQ
LVZHONRPGHWRHJDQJLVJUDWLV´
(HUGHUYULMGDJMDQXDULELHGHQ
Silvia en haar team iedereen vanaf
XXUJHOHJHQKHLGWHWRRVWHQRS

KHWQLHXZHMDDURSGH1LHXZMDDUVERUUHO'LWNHHUPHWPHGHZHUNLQJYDQ
GHEHNHQGH5RWWHUGDPVH]DQJHUHQ
HQWHUWDLQHU7RQ7D[
Er is meer, want voortaan is Wereldhaven op zaterdag en zondag
EHVFKLNEDDUYRRUEUXLORIWHQSDUWLMHQ
vergaderingen, reünies en noem maar
RS1XQRJYRRUPD[LPDDOKRQGHUG
SHUVRQHQ1DGHRSKDQGHQ]LMQGH
XLWEUHLGLQJYDQKHWSDQGYHUGXEEHOW
GHFDSDFLWHLW
9RRULQIRUPDWLH

Weet je nog....

Kinderjaren Noordereiland 1960-1970
Als kind had ik een heerlijke tijd op het Noordereiland. Als de
school uitging, was het hele eiland één groot speelterrein.
Dikwijls waren mijn vrienden Martin Schouwenburg, Alf Lokertson en ik te vinden aan de Meeuwenstraat; we speelden
dan op de “punt”.
De in de oorlog verwoeste huizen
waren veranderd in een stapel puin
GLHVFKXLQDÀLHSQDDUKHWZDWHU
Later zijn er damwanden geslagen
en in de met water gevulde ruimte
waren we aan het zwemmen, of
met van wrakhout gemaakte vlotten
LQGHZHHU9DDNPDDNWHQZHHHQ
vuurtje en poften daarop de van huis
PHHJHQRPHQDDUGDSSHOHQ
2SGHKRHN0HHXZHQVWUDDW0DDVNDGH]DWGH¿UPD%DOOHJRRLMHQZDDU
ze kroketten, frikadellen, loempia’s
HQDQGHUHVQDFNVPDDNWHQ:HZDren echte kwajongens, dus het was
HHQVSRUWXLWGHEXLWHQJHSODDWVWH
transportkratten een snack te stelen
en deze op ons vuurtje aan de punt
WHEHUHLGHQ
2RNZDUHQZHYDDNWHYLQGHQELM
GH¿UPD7URRVWHHQ]DDNYRRU
VFKHHSVEHQRGLJGKHGHQDDQGH3ULQV
+HQGULNNDGH'DDURSGHNDGH
ZHUGHQGHGRRUGHELQQHQVFKLSSHUV
uitgeladen spullen tijdelijk opgeslaJHQ:HQRHPGHQGLW³GHSDNNHQ´
omdat alles was ingepakt met
canvaskleden om de spullen tegen

UHJHQHQGLHIVWDOWHEHVFKHUPHQ(HQ
EHZDNHUPRHVWLQKHWZHHNHLQGHPHW
zijn herdershond het stelen voorkoPHQHQLHGHUHHQZHJMDJHQ
'HZLMNDJHQW ELMQDDPGHKRQGHQNRS YDQEXUHDX1DVVDXNDGHOLHS
GDJHOLMNVPHWGH¿HWVDDQGHKDQG
over het eiland en had zeer veel
DXWRULWHLW-HGDFKWHUQLHWDDQKHP
tegen te spreken, want zijn wil was
ZHW(HQDQGHUHJHOLHIGHVSHHOSODDWV
ZDVGH]DQGEDNYDQNOHXWHUVFKRRO
³KHW0HHXZHQQHVW´JHYHVWLJGDDQGH
DFKWHU]LMGHYDQGH0HHXZHQVWUDDW
Deze kleuterschool was voor de
NLQGHUHQYDQGHRSHQEDUHVFKRRO
KHWEHJLQYDQGHVFKRROWLMG1D
de kleuterschool mocht je naar de
³JURWHVFKRRO´DDQ3ULQV+HQGULNstraat waar hoofdmeester Tieleman
GHVFHSWHU]ZDDLGH
Bekende figuren
Van de leraren en leraressen op deze
school, kan ik mij juffrouw Van
+HUNGHKHUHQ%XVVLQN+HOEHUVHQ
0RHQVJRHGKHULQQHUHQ0RHQVZDV
zeer streng en strafte je door een
klap op je handen met een hiervoor

VSHFLDDODDQJHVFKDIWULHWHQVWRNMH
+HWHLODQGNHQGHYHHOEHNHQGH¿JXUHQ=RZDVGHKDQGHODDULQORPSHQ
en oude metalen, genaamd Lotte, uit
GH DIJHEURNHQ )H\HQRRUGVWUDDWHHQ
ELM]RQGHUHYHUVFKLMQLQJ7ZHHPDDO
per week reed hij met zijn gemotoriseerde kar over het eiland, terwijl hij
met luide stem riep “lorre, oude meWDOHQ´9HUGHU+HQNGH*URHQWHERHU
die dagelijks met paard en wagen in
de Tulpstraat te vinden was tegenRYHUVODJHULM%URPDQ0HW+HQNLV
het slecht afgelopen, hij heeft zich in
GHVWDOELM]LMQSDDUGYHUKDQJHQ
'H7XOSVWUDDWKHUEHUJGHPHHU
ZLQNHOV]RDOV(ZDOG%HKOHEDNNHULM
PHWWDQWH1HODOVEHGULMIVOHLGVWHUGH
9,92ZDWHUVWRNHULMYDQWDQWH6LHQ
(waar je op de pof kon kopen) en een
kaaswinkel op de hoek Tulpstraat/
%XUJHPHHVWHU+RIIPDQSOHLQ
Familie
We noemden als kind veel mensen
op het eiland tante of oom, want we
ZDUHQppQJURWHIDPLOLH,HGHUHHQ
kende elkaar en roddels waren aan
GHRUGHYDQGHGDJ0DDUHUZDVRRN
een grote sociale controle en gevoel
YDQVDDPKRULJKHLG
Het Burgemeester Hoffmanplein
was altijd gezellig druk, want ook
KLHUZDUHQYHHOZLQNHOV'URJLVWHULM-DQVHQHHQVXSHUPDUNWYDQGH

&R|SHUDWLHHHQNDFKHOVPLGWZHH
slagerijen, een sigarenzaak, geschenNHQKXLV0DLVRQ+XJRVXSHUPDUNW
-RKQ.ORS ODWHURYHUJHQRPHQ
GRRU0DLVRQ+XJR GLWZHUGGH
VSHHOJRHG]DDNYDQKXQ]RRQ:LP
'DDUQDDVWHHQORRGJLHWHU¿HWVHQKDQdel Wil Plomp en groentehandel Van
'LMN$DQGHRYHU]LMGHGHEDNNHULM
YDQ9DQGH0HHU 6FKRHSHHQ
zaak voor huishoudelijke artikelen,
de lampenwinkel van mevrouw
Plomp en daarnaast een zaak voor
NDQWRRUEHQRGLJGKHGHQYDQGH
familie Korteweg en een paar huizen
YHUGHUNDSSHUV]DDN³+HQQLH´
Op de Prins Hendrikkade zaten het
WD[LEHGULMIYDQGH5RWD[0HWDDOZDUHQ)D.HUVWHQV&DIp7RRV
%HQ]6HLEHUW6FKRHQPDNHULMHQGH
VLJDUHQKDQGHOYDQWDQWH.LOYODNELM
HONDDU7DQWH.LOKDGELMHHQWHKRJH
ZDWHUVWDQGLQGH0DDVHHQSUREOHHP
ZDQWGDQOLHSKDDUEHQHGHQZRQLQJ
RQGHUHQZDVLHGHUHHQEH]LJKDDU
spulletjes tijdelijk een verdieping
KRJHUWHYHUKXL]HQ
Levendig
Op de Prins Hendrikkade richting
Van der Takstraat zaten Lugthart
HOHNWURWHFKQLHN¿HWVKDQGHOHQ¿HWsenstalling Van Woensel, kappers]DDN5RHVHHOERHNKDQGHO%UHPHU
3DWDW]DDN:LOOHP7HOO GRRUEUDQG

verwoest) en als laatste de drankzaak
YDQGHIDPLOLH+HFN
Om de hoek in de Van der Takstraat,
GHNOHGLQJ]DDN.RUHQPDQ0LHQWMHV
KXLVKRXGHOLMNHDUWLNHOHQ&DIp-LOOHV
van der Stappe en de patatzaak van
Piet Spiering die hij samen met zijn
FROOHJD0DXGUXQGH
Ernaast had de vrouw van Piet een
LMV]DDNPHWKHHUOLMN]HOIJHPDDNWLMV
$DQGHEXLWHQ]LMGHYDQGH]HZLQNHO
had je automaten waaruit je rollen
drop, pepermunt of kauwgum kon
WUHNNHQ0DDUYRRUVQRHSJLQJMH
PHHVWDOQDDU³VQRHSZLQNHO.ODDVHQ´
die in een woonhuis op het BurgePHHVWHU+RIIPDQSOHLQ]DW-HNZDP
via een smal trapje in een klein
NDPHUWMHPHWHHQJURWHWRRQEDQN
met glazen klep, waaronder het
VQRHSJRHGZDVXLWJHVWDOG
'RRUGHELQQHQYDDUWZDUHQHUYHHO
cafés op het eiland, waarvan de
EHNHQGVWHFDIp-LOOHVYDQGHU6WDSSH
HQFDIp'XPS\]LMQ
Als je het vergelijkt met de paar
winkels die er nu nog zitten, is er
met de grote renovatie veel verloren
gegaan van wat het Noordereiland
]RXQLHNHQOHYHQGLJPDDNWH
5REGH9RV
0R]DUWVWU
5'%DUHQGUHFKW
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Dinsdag 8 januari 2008

Dankzij de dagelijks binnenkomende persberichten en
e-mails van theaters en podia in “grootstedelijk Rotterdam”
kent De Oud-Rotterdammer uitstekend de uitgaansmogelijkheden voor 50-plussers. Niet alleen van de grote producties
in één van de bekende theaters in Rotterdam, maar juist ook
van éénmalige optredens of een kleine serie voorstellingen
van een band, solist of cabaretier in de kleinere theaters en
podia in de stad en regio.
In het nieuwe jaar informeren we u hierover voortaan via de pagina “Erop uit”.
Het gezellige, prima bereikbare, Theater Zuidplein, dat bij de programmering veel
aandacht besteedt aan voorstellingen voor 50-plussers, reageerde enthousiast op onze
plannen voor een “uitpagina”.
In plaats van eindeloos zappen naar een TV-programma waarin u zich kunt vinden, is
het zeer de moeite waard eens naar Zuidplein te zappen. Keus genoeg en als lezer van
De Oud-Rotterdammer krijgt u bovendien een aantrekkelijke korting.

Theater
‘t Kapelletje presenteert
‘Tussen de Muzen’

Programma
Isala Theater Capelle

Peter de Koning neemt u woensdag 9
januari mee in een van zijn specialisme’s - de geschiedenis van de populaire muziek. Peter neemt u graag mee
in zijn verhaal “de zucht naar roem
van Nederlandse variété- artiesten in
de jaren ’20 en ‘30”. Bekende namen
uit die tijd waren Louis Davids, Lou
Bandy en Kees Pruis. Peter vertelt
niet alleen, hij laat u ook luisteren naar
de muziek van deze artiesten.
Aanvang: 14.30 uur
(QWUHH¼LQFOXVLHIFRQVXPSWLH
PHW6WURPHQSDV¼
Lokaal Cultuur Centrum ’t Kapelletje
Van der Sluijsstraat 176
3033 SR Rotterdam
Telefonisch reserveren:
(010) 466 77 78, (010) 467 70 14
---------------------------------------------

Donderdag 10 januari
Mimetheatergroep Bambie
20.30 uur Luc Lutz zaal
(QWUHHSULMV¼
3DVKRXGHUV¼
Vrijdag 11 januari
Jenny Arean in concert
XXU*URWH=DDO
(QWUHHSULMV¼
3DVKRXGHUV¼
Zaterdag 12 januari
Peter Faber speelt verhalen van
Dario Fo
20.30 uur Luc Lutz zaal
(QWUHHSULMV¼
3DVKRXGHUV¼
Zondag 13 januari:
Wintersale in Isala theater
=RQGDJMDQXDULSUHVHQWHHUWKHW,VDOD
Theater de Wintersale van 13.00 uur
tot 18.00 uur. Tijdens deze dag zijn
er tal van optredens, is er een ludieke
veiling waar onder andere spullen van

KHW*179JHYHLOGZRUGHQNXQQHQEHzoekers theateradvies krijgen, ‘vissen’
naar korting, erwtensoep eten en nog
veel meer. De toegang voor deze dag
is gratis.
Programma van de dag:
(PPHOLH=LSVRQ XXU
:LHNH*DUFLD
XXU
pauze
7KHR1LMODQG
XXU
6XEXUELD
XXU
(ULF.ROOHU
XXU
pauze
-HXJGWKHDWHUKXLV XXU
/HW¶VGRPHQ
XXU
/HRQL-DQVHQ
XXU
Vrijdag 18 januari
Samba Schutte
Hakili Jambar
20.30 uur Luc Lutz zaal
(QWUHHSULMV¼
3DVKRXGHUV¼
Zaterdag 19 januari
Linda van Dyck en Tom Jansen
Una giornata particolare
XXU*URWH=DDO
(QWUHHSULMV¼
3DVKRXGHUV¼
,QOHLGLQJXLWYHUNRFKW
Woensdag 23 januari
Theater Rode Purk
Poep aan je laars
14.00 uur Luc Lutz zaal
(QWUHHSULMV¼
.LQGHUHQWRWMDDU¼
9DQDIMDDU
Reserveren: 010 – 458 6400
of www.isalatheater.nl
Isala Theater, Stadsplein 5,
Capelle aan den IJssel
----------------------------------------------
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Programma
RotterdamseSchouwburg

Aanvang: 20:00 uur
3ULM]HQYDQDI¼
---------------------------------------------

Woensdag 9 en
donderdag 10 januari
It’s a Beautiful World
Scapino Ballet Rotterdam
XXU*URWH=DDO
YDQDI¼3DVKRXGHUV¼
Zaterdag 12 janauri
Rotterdam/New York
Dance Works Rotterdam
XXU*URWH=DDO
YDQDI¼3DVKRXGHUV¼
Dinsdag 15 januari
Seniorenrevue
Rotterdams Wijktheather
XXU.OHLQH=DDO¼
Woensdag 16 t/m zaterdag 19
januari
Midsummernightsdream
De Paardenkathedraal
XXU*URWH=DDO
9DQDI¼3DVKRXGHUV¼
----------------------------------------------

Musea
Kunsthal:
Théophile Steinlen Meester van
Montmartre,
einddatum 20-01-2008
Jean Tinguely. Alles beweegt! ,
HLQGGDWXP
Zambia! Zambia!- Geert van
Kesteren, einddatum 10-12-2008
Dierenstreken- Japanse schilderingen 1700-1950,
einddatum 02-03-2008

Maritiem Museum
‘Het Berlin Drama - Scheepsramp
op de Hoek’,
einddatum 02-03-2008
Zoute Dromen- Short Sea Shipping,
HLQGGDWXP
Waterkampioen 80 jaar,
einddatum 10-02-2008

Programma
O.T. Theather
10 janauri t/m 1 februari
Leven met een onbekende
XXU ]RQGDJXXU 
¼3DVKRXGHUV¼
---------------------------------------------

Museum Boijmans
Van Beuningen
Paul van der Eerden Enclosures,
einddatum 13-01-2008
Vreemde dingen: Surrealisme en
design, einddatum 13-01-2008
¿Adónde vas?, HLQGGDWXP
2008

Programma
Oude Luxor Theater
Maandag 21 januari
Keet
De Wereldband
Aanvang: 20:00 uur
3ULM]HQYDQDI¼
Dinsdag 22 januari
Sterk, Zwart en zonder suiker
Van Houts en De Ket

Schielandhuis
Inspiratie Rotterdam, einddatum
24-02-2008
Bloedmooi, einddatum 30-03-2008

T H E A T E R P R O G R A M M A
De Klucht | Het is niet wat u denkt
Vrijdag 25 januari 2008
Toneel, Klucht
Kleine Zaal | 20.15 uur |
€ 14,50 | € 13,(rotterdampas | 65+pas)

Theater Zuidplein
Zuidplein 60
3083 CW Rotterdam
www.theaterzuidplein.nl
Kassa 010 20 30 203
ma t/m vr 12.00 tot 17.00
telefonisch tot 18.00 u,
za
15.00 tot 17.00
telefonisch tot 18.00 u.

De pers over deze productie: ”Een absurde klucht
vol grensoverschrijdende gekte” en “Het publiek begiert zich met overgave”, aldus Jacques d’Ancona.
In deze crazyklucht die zich afspeelt in het kunstkennerswereldje, duikelen de diverse ingrediënten
in razend tempo over elkaar heen. De één weet
natuurlijk niet van de ander wat het publiek donders
goed wel weet. De strop wordt steeds nauwer, de
sprongen steeds gekker, zodat uiteindelijk het stadium van slapstick bereikt wordt. De klucht liet zich
adviseren door de kluchtenkoningen John Lanting en
Jon van Eerd!

Speciale kortingsprijs voor
lezers van De Oud-Rotterdammer € 2,50 korting*
onder vermelding van ‘De Oud-Rotterdammer’ aan de kassa van Theater Zuidplein. Geen restitutie op
reeds gekochte kaarten en niet in combinatie met andere kortingsacties.
* U betaalt dan € 12,- per kaartje i.p.v. € 14,50

www.dastater.nl

Datum
Voorstelling
Genre
Door
M.m.v.
Zaal & Tijd
Entreeprijs

: Zaterdag 12 januari 2008
: Adje’s Revue van Nu
: Cabaretesk Revue
: Zingende Decoupeerzaag
: Muziekvereniging RET
: Grote Zaal | 20.00 uur
: € 17,50
€ 16,- (RotterdamPas, CJP,65+Pas)

Datum
Voorstelling
Genre
Door
Zaal & Tijd
Entreeprijs

: Zondag 20 januari 2008
: Beer is op vlinder (2+)
: Jeugd | Toneel & Dans
: Het Blauwe Huis
: Kleine Zaal | 11.00 en 14.15 uur
: € 8,50
€ 6,50 (RotterdamPas, CJP, 65+Pas)

Datum
Voorstelling
Genre
Door
Zaal & Tijd
Entreeprijs

: Zondag 20 januari 2008
: OZ | 8+
: Jeugd | Muziektheater
: Theatergroep Kwatta
: Grote Zaal | 14.00 uur
: € 9,50
€ 7,50 (RotterdamPas, CJP, 65+Pas)

Datum
Voorstelling
Genre
Door
Zaal & Tijd
Entreeprijs

: Woensdag 23 januari 2008
: Ebbinge, Vrijdag en De Bekker
: Cabaret
: De Vliegende Panters
: Grote Zaal | 20.00 uur
: € 18,€ 16,50 (RotterdamPas, CJP, 65+Pas)

Datum
Voorstelling
Genre
Door
Zaal & Tijd
Entreeprijs

: Donderdag 24 januari 2008
:X
: Cabaret
: Wilko Terwijn
: Kleine Zaal | 20.15 uur
: € 13,50
€ 12,- (RotterdamPas, CJP, 65+Pas)

Datum
Voorstelling
Genre
Door
Zaal & Tijd
Entreeprijs

:
:
:
:
:
:

Wil van der Meer | A Talent to Amuse
Zondag 3 februari 2008
Middagtheater, Theaterconcert
Kleine Zaal | 14.15 uur vanaf € 11,50
Noël Coward (1899-1973) was een artistieke
duizendpoot die zijn ‘talent to amuse’ niet alleen
gebruikte voor briljante, komische toneelstukken. Hij
schreef ook meer dan vijfhonderd liedjes, die variëren
van romantische liefdesliedjes tot bittere beschouwingen over Engelse eigenaardigheden.
Zo schreef hij het ontroerende zelfportret ‘If Love Were All’ en ‘Mrs. Worthington’, een ontboezeming over
alle ambitieuze moeders die probeerden hun zeer getalenteerde dochters een rol in een van zijn stukken
te bezorgen. Zanger en acteur Wil van der Meer presenteert, begeleid door pianist Frans Heemskerk, zijn
keuze uit de evergreens van Coward in A Talent to Amuse.
www.kikproductions.nl

Zondag 27 januari 2008
Itoek en het ijsbeertje (4+)
Jeugd | Beeldend theater met poppen
Virga Lipman
Grote Zaal | 14.00 uur
€ 9,50
€ 7,50 (RotterdamPas, CJP, 65+Pas)
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Ketelbinkie 2
2PGDWLN]XONHOHXNHUHDFWLHVNUHHJRS
PLMQYHUKDDOLQ'H2XG5RWWHUGDPPHU
QRJPDDUZDWEHOHYHQLVVHQRSGH3ULQV
3KLOLSV:LOOHP
'HHHUVWHVWXXUPDQFRQWUROHHUGHPLMRS
UHLQKHLG+LMKLHOGVWUHQJFRQWUROHRS
PLMRILNPLMQNOHUHQZHOZDVWH'XV
NDVWMHVFRQWUROH+HWJLQJHUJHPRHGHOLMN
DDQWRH2QGHUZHJYDQXLW5RWWHUGDP
QDDU0RQWUHDOPLGGHQRSGHRFHDDQ
NUHHJGHFDSWDLQVWHZDUGGHNROGHULQ
]LMQNRS:LMVWRQGHQPHW]LMQGULHsQWH
SUDWHQWRHQKLM]HL³,NZLOHUKLHUPDDU
DIVWDSSHQ´:DDURSZLMDQWZRRUGGHQ
³:DWOHWMH"'HGHXUVWDDWRSHQ´3URPSW
OLHSKLMQDDUEXLWHQHQVSURQJRYHUERRUG
(UZHUGDODUPJHVODJHQHQELQQHQYLMI
PLQXWHQ]DWHQGH]HHOXLLQGHVORHSHQ
URHLGHQPHWHHQVQHOKHLGGLHMHQLHWZLO
JHORYHQ'DWKDGGHQ]HLQGHRRUORJJH
OHHUGWLMGHQVKHWWRUSHGHUHQ'HNDSLWHLQ
VRPPHHUGHPLMLQGHPDVWWHNOLPPHQ
HQDDQZLM]LJHQWHJHYHQ'RRUDOOHZLWWH
VFKXLPNRSMHVZDVHUHFKWHUJHHQ]RHNHQ
DDQ1DHHQDDQWDOXUHQZHUGGHUHLV
YHUYROJG]RQGHUGHVWHZDUG
Storm
%LMJURWHVWRUPHQPRHVWHQGHVWRNHUV
GRRUGHVFKURHIDVWXQQHOQDDUGHPDFKL
QHNDPHU'DWJDIQRJDOZDWJHYORHN
RPGDWGHVWRRPOHLGLQJHQVOHFKWHLVRODWLH
KDGGHQ%LMJURWHGHLQLQJYHUEUDQGGHQ
]HVRPVKXQDUPHQHQEHQHQHQGDW
ZHUGJHYLHUGPHWKHWDDQURHSHQYDQ
RQ]HOLHYHKHHU
,Q&DQDGDJLQJKHWZHOHHQVPLVHQ
KDGGHQZHHHQDDQYDULQJ'HEHPDQ
QLQJYRQGGLWZHOOHXNZDQWGDQZDUHQ
]HODQJHULQ5RWWHUGDPYRRUUHSDUDWLH
5HSDUHUHQLQ&DQDGDZDVWHGXXUGXV
GHGHQZHHHQNLVWMHRYHUKHWVFKHXUWMH
HQPDDNWHQPHWHHQEHHWMHEHWRQKHW
JDDWMHZHHUGLFKWRP]RWHUXJWHYDUHQ
QDDU5RWWHUGDP
,Q&KLFDJRZHUGHQZHDOWLMGRSJHZDFKW
door een Hollandse familie die daar al
MDUHQZRRQGHHQRQVELMDDQNRPVWHHQ
OHXNHDYRQGEH]RUJGH:LMVWHOGHQGLW
]HHURSSULMV,NYLQJHURRNJURWHYLVVHQ
HQYHUNRFKW]HDDQGHERRWZHUNHUVYRRU
GROODUFHQW'DDUYDQNRQLNZHHU
QDDUGHELRVFRRS$OVPLMQOLMQYRRU
HHQSDWULMVSRRUWKLQJWURNNHQGH]HHOXL
HUDDQ,NGDFKWGDQGDWLNHHQJURWH
YLVDDQGHOLMQKDG'LHPDWHQKDGGHQ
GHJURRWVWHORO2RNPRFKWLNZHOHHQV
GHERRWEHVWXUHQ1DWXXUOLMNNRQLNGH
ERRWQLHWUHFKWKRXGHQPDDUGHNDSLWHLQ
ZLOGHKHWPHZHOOHUHQ'HERRWJLHUGH
YDQVWXXUERRUGQDDUEDNERRUG(QGDQ
PDDUNLMNHQPHWGHYHUUHNLMNHURIZHGH
PRQGLQJYDQGH6W/DXUHQVULYLHUJRHG
EHUHLNWHQ0HHVWDOOXNWHGDWZHO,QGH
ZLQWHUJLQJHQZLMLQKHWELQQHQODQGYDQ
$IULNDROLHQRRWMHVKDOHQHQGLHJLQJHQ
GDQQDDU)HFDPSLQ)UDQNULMN-DPPHU
GDWQLHPDQGYDQGHEHPDQQLQJJHUHD
JHHUGKHHIW,N]RHNQRJQDDU1RO%RQWH
GDWZDVPLMQPDDWMH'DJRXG]HHOLHGHQ
LNYRQGGHUHDFWLHVJHZHOGLJ
Aad Albers
3DUNYRVVHQGLMN
;'+RRJYOLHW

- Bleecke’s Slagerij
bevond zich zes decennia op
de hoek van Schalk Burgerstraat
(links) en Bloemfonteinstraat. Foto
collectie Rein Wolters -

Scheepshoorns
waarschuwden
dokter Wolfson dat zijn hulp nodig was
Van de Bloemfonteinstraat in de Afrikaanderwijk is weinig over als je de
huidige straat afzet tegen die van de
jaren zestig. Het was een van de bredere
buurtstraten, met vanaf de Maashaven
en Hillelaan uitzicht op de St.-Franciscuskerk op de hoek Paul Krugerstraat/
Afrikaanderplein.
Bloemist Severeijn, die met een mand aan de
DUP]LMQÀHXULJHÀRUDXLWYHQWWHLQGHVWUDWHQ
YDQ+LOOHVOXLVZRRQGHLQKHWVWXNMH%ORHP
IRQWHLQVWUDDWWXVVHQGH3DXO.UXJHUVWUDDWHQGH
&URQMpVWUDDW=LMQEXXUPDQZDV QDDULNPHHQ 
¶EROOH¶3LHW1RRLWUXVWHHQYLVYHQWHU2SGH
KRHNYDQGH&URQMpVWUDDWLQGH%ORHPIRQWHLQ
VWUDDWZDVKHWSDSLHUHQERHNZLQNHOWMHYDQ
+$6LNPDRRLWWLMGHOLMNKXOSNRVWHUYDQGH
6W)UDQFLVFXVNHUN
$DQGH%ORHPIRQWHLQVWUDDWEHYRQG]LFKLQ
GHHHUVWHMDUHQQDGH7ZHHGH:HUHOGRRUORJGH
FDIHWDULDYDQGH%HOJLVFKHIDPLOLH-70DWWKH
HVVHQV2YHULJHQVQLHWYRRUODQJZDQWGDDUQD
ZHUGKHWSDQGLQJHULFKWDOVIDPLOLHSHQVLRQPHW
WZLQWLJNDPHUV+HWZHUGJHUXQGGRRUKXQ
GRFKWHUHQVFKRRQ]RRQ9DQ5LN[RRUG1DDVW
KHWSHQVLRQEHYRQG]LFKGHNUXLGHQLHUVZLQNHO
YDQ*YDQ.ULHNHQ
'DDUQDDVWZDVGHEXLWHQGHXUQDDUGHSUDN
WLMNUXLPWHYDQGHEHNHQGHKXLVDUWV'-$
:ROIVRQ+LMZHUNWHRRNDOVDUWVLQGHKDYHQ
HQRSVFKHSHQGLHHHQ]LHNEHPDQQLQJVOLGWH
NRRLKDGGHQ$OV]LFKLQGHKDYHQHHQRQJHOXN

- Jaren achtereen was de Bloemfonteinstraat onderdeel van
het parkoers van de wielerronde van Feyenoord. Foto collectie
Rein Wolters -

KDGYRRUJHGDDQJDYHQVFKHHSVKRRUQVHHQ
QRRGVLJQDDO9RRUGRNWHU:ROIVRQKHWVHLQ
]LFKVQHOQDDUGHSOHNGHVRQKHLOVWHEHJHYHQ
/DWHUYHVWLJGH]LFKLQ]LMQSDQGGHEHNHQGH
YHUORVNXQGLJHPHYURXZ6GH-DHJHUGLHYHHO
NLQGHUHQKHWOHYHQVOLFKWKHHIWGRHQ]LHQ
Ergernis
2SGHKRHNYDQGH6FKDON%XUJHUVWUDDWNRFK
WHQYHHOEXXUWJHQRWHQYOHHVHQEURRGEHOHJELM
%OHHFNH¶V6ODJHULMZDDUYDQppQYDQGH]RQHQ
XLWJURHLGHWRWGHEHNHQGHYDGHUODQGVHDF
FRUGHRQLVW7HG9DOHULR+LMWUDGRRNRSWLMGHQV
NXQVWRFKWHQGHQLQKHW&RORVVHXP7KHDWHUDDQ
GH%HLMHUODQGVHODDQRILQELRVFRRS+DUPRQLH
DDQGH*DHVEHHNVWUDDW
2SD$UHQG%OHHFNHWHOJYDQHHQEHNHQG
VODJHUVJHVODFKWRSHQGHLQLQGH%ORHP
IRQWHLQVWUDDWYRRUKHWHHUVWGHZLQNHOGHXU

PHWDOVNQHFKW]LMQVFKRRQ]RRQ&-YDQ
+HUWXPGLHLQZRRQGHDDQGH2OLYLHU
YDQ1RRUWODDQLQ9ODDUGLQJHQ2RN]LMQ
NOHLQ]RRQ$-YDQ+HUWXPWUDGLQWRH
WRWGH]DDNHQKDQGKDDIGHWRWGHVOXLWLQJLQ
UXLP]HVWLJMDDUGHQDDPYDQ%OHHFNHRS
GHHWDODJHUDPHQ
2SGHDQGHUHKRHNJURVVLHUGHQGHJHEURHGHUV
%LMOVPDLQWDEDNVLJDUHWWHQVLJDUHQHQDDQ
YHUZDQWH]DNHQ1DGHUKDQGWURNLQKXQSDQG
WRWHUJHUQLVYDQ¿HWVHQPDNHU$$OEODVRS
GHKRHN3DXO.UXJHUVWUDDW3UHWRULDODDQHHQ
FDVK FDUU\ULMZLHOEHGULMI-HNRFKWHUHHQ
WZHHZLHOHULQGHGRRVHQGLHPRHVWMHWKXLV
]HOILQHONDDUNQXWVHOHQ
2SHHQNHHUKDGLNZHLQLJFHQWHQPDDUZHO
GHEHKRHIWHDDQHHQQLHXZULMZLHO,NEHVORRW
PHWHZDJHQDDQ]R¶Q]HOIERXZSURGXFW
2QRPVWRWHOLMNEOHHNNRUWGDDUQDGDWLNHYHQ
WHFKQLVFKEHQDOVDOOHEHLPLMQKRXWHQNORP
SHQ8LWHLQGHOLMNNODDUGHHHQYULHQGGHNOXV
HQ]DWHQVWXXUHQDFKWHUOLFKWXLWHLQGHOLMNRSGH
SOHNZDDU]HKRUHQ
Verbazing
(QNHOHSDQGHQYRRUELM%LMOVPDLQGHULFKWLQJ
YDQGH3DXO.UXJHUVWUDDWZRRQGH5LQXVYDQ
1RRUGHQ0HW]LMQRYHUEXXUPDQ/HR%URP
YRUPGHKLMKHWNRPLVFKHDFUREDWHQGXR7KH
5LOH%URWKHUV'HWZHHZDUHQJHZDDUGHHUGH
FDVFDGHXUVGLHLQKHHO(XURSDHQRRNLQ,QGR
QHVLsYHHOVXFFHVRRJVWWHQ,QGH&URQMpVWUDDW
ZRRQGHLQGLHSHULRGHQDDVWGHRYHUEHNHQGH
DFFRUGHRQLVW%OLQGH3LHWyyNGH]RQRGLJQyJ
EHNHQGHUHWURPSHWWLVW)UHGG\&RWWRQ2RNGH
URRWVYDQ-DQHW*HEEHOLJJHQLQGH%ORHPIRQ
WHLQVWUDDW9RRUDOLQGHMDUHQ]HVWLJHQ]HYHQWLJ
NUHHJ]HODQGHOLMNHEHNHQGKHLGDOVGHYURXZH
OLMNHKHOIWYDQKHW5RWWHUGDPVHDFFRUGHRQGXR
-DQHHQ-RKQ
,QGH%ORHPIRQWLMQVWUDDWQDDVW%OHHFNH
JOXXUGHLNYDDNLQGHHWDODJHYDQKHWSRHOLHUV
EHGULMIYDQGHJHEURHGHUV-&+HQ'GH9ULM
'HJHYLOGHNRQLMQHQYRQGLNPDDUYUHHPG
PHWQRJHHQVWXNMHYDFKWURQGGHSRWHQ7RHQ
LNGDDUPLMQYHUED]LQJRYHUXLWVSUDNELMPLMQ
PRHGHUYHUWHOGH]HPHGDWGHVODFKWHUKHWYHO
EHZXVWQLHWZHJVQHHGRPGDDUPHHWHEHZLM]HQ
GDWKHWYOHHVLQGHUGDDGYDQHHQNRQLMQZDVHQ
QLHWYDQHHQNDW7VMDHHQPHQVLVQRRLWWHRXG
om te leren.

- De klok van St.-Franciscuskerk was een blikvanger. Rechts de Schalk Burgerstraat met op de hoek Bleecke’s Slagerij. Foto ‘Rotterdam door
de tijd – Deelgemeente Feijenoord’ Jan Roovers/Arnoud Voet -
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“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

Wim Zwijnenburg
Persoonlijk betrokken

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Rotterdam

Uitvaartverzorging

De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak

UWZ

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

Dag en nacht bereikbaar bij
een overlijden 010 24 29 812

“Ons leren bankstel is
weer zo goed als nieuw!
“Wij hebben een paar keer op het punt gestaan om onze oude vertrouwde bank weg te doen,
maar vonden het telkens zonde. Oké, hij zag er niet meer uit, maar de bank zat nog zo lekker
en voelde vertrouwd aan. Toen zagen wij de advertentie van Marco Leer in de
Oud-Rotterdammer staan. En daar hebben wij nog geen
moment spijt van gehad, onze bank werd compleet
overgespoten. De bank ziet er nu weer uit als nieuw, maar
voelt als vanouds lekker vertrouwd!”

ECONOLOGISCH DE BESTE

®

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

www.marcoleer.nl

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 8 januari 2008

pagina 21

Een nieuw jaar lonkt!
Nog maar 50 weken en dan is het weer Kerstmis! Dit is natuurlijk een rare opmerking,
maar het is wel de waarheid. De dagen, weken en maanden vliegen voor mij in sneltreinvaart voorbij. Heeft het met ouder worden te maken? Ook de zeer jongere ouderen of
de nog niet zo oud zijnde jongeren in mijn omgeving hoor ik vaak zeggen, dat de tijd zo
snel gaat. Kan je in deze vlug-vlug-vlug-druk-druk-druk tijd nog wel genieten van wat je
meemaakt? Zijn er later voor de huidige jeugd nog momenten waaraan men terugdenkt?

door Aad van der Struijs
In de jaren ’50 kwam de kolenboer
tweemaal per stookseizoen bij
ons langs. Zijn komst betekende
altijd veel werk voor me. Op de
eerste plaats moest ik zorgen dat
het kolenhok op zolder zonder
problemen te bereiken was. Verder
moest ik op de trappen naar boven
en de daar aanwezige overlopen
alle spullen van de drie buren
ZHJKDOHQKXQ¿HWVHQZHUGHQGRRU
mij naar beneden gedragen en
buiten neergezet, hun deurmatjes
kregen een bewaarplaats in ‘ons’
halletje.
Op de nog aanwezige kolen in het
hok werd een groot zeil gelegd;
wanneer de kolenboer z’n volle
zak van zijn schouder leegkieperde ging er meer kolenstof naar
boven, dan naar beneden door de
zolderplankdelen. Toch was altijd
in de woonkamer aan het plafond
te zien, waar op zolder het kolenhok was. De tijd van de rachelplafonds is nu echt in de categorie
‘verleden tijd’ terecht gekomen.
Als de bestelde muds waren
afgeleverd en geld (en ooit nog
de distributiebonnen) waren
uitgewisseld, kreeg ik de taak drie
verdiepingen houten trap schoon
te maken. Eerst met stoffer en
blik, daarna met een emmer koud
water met een scheut bleekwater.
De schaafwondjes e.d. die ik destijds had, voel ik nu nog pijnlijk
protesteren. Los van het rooster,
dat in het trappenhuis aangaf wie
‘de trap moest doen’, de kolenboer
en zijn zwarte erfenissen zorgden
ervoor dat de trappen midden in de
week spic en span waren. Dat één
of twee dagen later de geroosterde
schoonmaakbeurt was, was in het
geheel niet interessant voor mijn
moeder en de buren: de families
Neef, Kooij en Schouten.
Geloof me: in het trappenhuis
van Schans 35 is door mij wat
‘afgeleden’.

Rotterdam 1600-1630
Ik noem mezelf een Rotterdammer
van de gestampte pot. Niks geen
gezeur of bla-bla-bla. Gewoon
doen wat je denkt dat goed is en
verder “Niet mekkeren. Dan had je
maar niet moeten liften”. (‘k Hoop
dat u weet wat de achtergrond van
de uitspraak is. Zo niet, mijn adres
mag bekend worden geacht).
Rotterdam is voor mij altijd
de stad geweest, die
ik vanaf 1942 bewust
heb meegemaakt. De
stadsgeschiedenis vanaf
1942 vind ik vele malen
interessanter dan de
verhalen van vóór 1940
‘toen het zo gezellig druk
op de Hoogstraat was’.
Het dempen van de Coolsingel/Vest in de periode
1920-1925 mag dan wel gebeurd
zijn, maar het verdwijnen van de
door mij gekende Zalm-, Dok- en
Katendrechtsehaven had en heeft
veel meer mijn belangstelling.
Heeft het verleden mij dan niets te
vertellen? Ja, natuurlijk wel, maar
dan worden de gegevens al snel
naar staatkundige, economische en
planologische data vertaald. Maar
wie nou die Rotterdammer in het
verleden was, kan je zeer moeilijk
vinden. Laat staan, dat je – buiten
de gildeverhalen – weet wat de
Rotjeknorder deed.
Nu ‘Rotterdam 1600-1630’ op
de boekenmarkt is verschenen,
kunnen we niet meer zeggen niets
van de Rotterdammer van toen
te weten. Auteur Michel Ball
heeft aan de hand van notariële
gegevens die o.a. door Krijn van
Dijk en Casper van Dongen uit het
Gemeentearchief naar boven zijn
gebracht, een stadswandeling door
het Rotterdam van circa 1615 op
papier gezet. Ball neemt de stadsplattegrond van Balthasar Florisz
van Berckenrode als basis om de
notariële gegevens een plaats te
geven.
Bij het lezen van het boek ben
ik, als een kind, aan de hand van
Michel Ball door het Rotterdam
van destijds meegelopen. Michel,
vol energie en levensmoed, liet
mij links en rechts op de door hem
uitgestippelde route ‘kijken’. Bij
het lezen van het boek zakte mijn
interesse geen seconde weg: ik

was gewoon in Rotterdam anno
16… Als ik trek in een (alcoholische) versnapering had, gaf Michel
direct een opgave van de etablissementen die ‘in de buurt’ lagen.
Historicus Adrie van der Schoor,
een man die ik vanaf eind jaren
’80 ken en waar ik het vaak mee
oneens was, zegt het heel duidelijk
in het voorwoord: “Een bepaald
soort boeken verschijnt te weinig en
het boek Rotterdam
1600-1630 behoort
zeker tot die categorie. We weten
hoe Rotterdam als
stad en haven in
deze periode groeide, wie de stad
bestuurde, waar
de Rotterdammers
werkten en met welke vraagstukken zij zich bezig hielden. Maar
hoe zag het dagelijks leven van
de Maasstadbewoners er uit in
dat tijdperk van veelzijdige groei
en verandering? Wat speelde zich
af op straat en rond hun huizen?”
Rotterdam 1600-1630 geeft het
antwoord.
’t Boek is verkrijgbaar bij de
erkende boekhandel; 242 pagina’s
met gemakkelijk te lezen tekst
ZDFKWHQRSX'HSULMVLV¼
Mislukt
In de 114 weken dat ik (ook) de
pagina ‘Waar was dat nou’ samenstel, heb ik reacties uit ‘Waar was
dat nou’ ver weten te houden van
dit spionnetje.
Deze keer ga ik echter overslag:
zoals u al gelezen hebt of nog
zult lezen, de vele reacties op de
‘Japie-foto’ waren onvoorstelbaar
veel én emotioneel.
Op pagina 5 van deze krant staat
de rubriek en (een deel van) de
reacties; daar heb ik geen plaats
voor de foto, die mij vanuit Nieuw
Zeeland werd toegezonden. Ik
gebruik het Spionnetje om de foto
te laten zien, wie denkt er straks
nog zo over de markt op b.v. het
Grote Visserijplein?
Snippertje
Het is me helaas niet mogelijk altijd op deze pagina te antwoorden
op de vele reacties die het Spionnetje soms oproept. Telefonisch of
via e-mail hoort men in 90% van

de gevallen wél van mij; de resterende 10% heeft/vermeldt geen
telefoonnummer en/of Internetaansluiting. De laatste categorie weet
niet wat men mist, maar dat is een
ander verhaal.
In het laatst verschenen Spionnetje vertelde ik van mijn eerdere
Oudejaarsavonden. Vanuit Spijkenisse ontving ik van ene Fred een
schrijven, waarin hij mij op een
onmogelijkheid wees:
“Hoewel ik geen Rotterdammer
ben, van geboorte noch woonachtig, lees ik toch graag De
Oud-Rotterdammer. Hoewel ik
inmiddels in Spijkenisse woon,
ben ik 72 jaar geleden geboren en
groot deel daarvan getogen in Den
Haag. Maar een aantal situaties en
omstandigheden die in De OudRotterdammer beschreven worden,
zijn te vergelijken met die in het
Den Haag van de 50-tiger jaren.
Over uw laatste rubriek betreffende oud en nieuw heb ik echter
een opmerking. U refereert aan
een uitzending van Wim Kan die
u rond 23.00 uur op het strand in
Sydney beluisterd heeft. Op dat
tijdstip was het in Holland pas
13.00 uur en Wim Kan trad pas om
ongeveer 22.30 uur Hollandse tijd
op dit is 1 jan 08.30 in Sydney.”
Ik wist dat ik deze opmerking
kon verwachten. De radio-oudejaarsconferences van Wim Kan

zijn nooit live geweest; de ‘show’
werd 3-5 dagen eerder opgenomen
en gemonteerd tot een x-minutendurende uitzending.
RNW (Radio Nederland Wereldomroep) beschikte daarom al op
30 december
over het programma en plaatste
dat op de juiste tijdstippen in de
serie uitzendingen naar Oceanië,
Azië, Midden Oosten, Afrika, Europa en Noord- en Zuid Amerika.
Deze uitzendingen waren, buiten
die voor Europa, niet of nauwelijks in Nederland te beluisteren.
'HJROÀHQJWHVZDUHQWHNRUW
13 en 19 meter.
Zodoende kon men in Nederland
op 31 december om 12.00 uur
(NL-tijd) de band al starten, om
Nederlanders in Australië rond
22.00 uur (AUS-tijd) te laten
genieten. Als Nederlanders in
Californië of West-Canada Wim
Kan op ‘hun’ Oudejaarsavond
beluisterden, was het in Nederland
al 1 januari 08.00 uur.
In de eerste week van januari is er
een oproep verschenen, waarin de
belangrijkste opdracht is, dat we
tolerant moeten zijn.
In mijn Spionnetje zag ik toen
ineens staan: “Nog toleranter?”
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij
met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Zout drinkwater
Vanochtend toen wij opstonden en de witte wereld zagen, dacht ik aan een periode
die veel iets oudere Rotterdammers zich zullen herinneren, namelijk het drinkwaterprobleem in 1963. Op bijgaande foto, genomen op het Bospolderplein (25
januari 1963), ziet u hoe, in verband met het zeer zoute drinkwater uit de kraan,
‘avonds laat gratis drinkwater op het besneeuwde plein werd uitgereikt. Ik werkte
in die periode ongeveer drie maanden op de bloemenveiling in Aalsmeer en bracht
YRRUGHNRI¿HHQWKHHQDDVW GRRUJHGUDDLGH EORHPHQHHQMHUU\FDQPHWWLHQOLWHU
drinkwater mee. Ook gingen we regelmatig met de geleende auto van een oom
naar familie in Bolnes om water te halen.
Canada
In De Oud-Rotterdammer van 30 oktober j.l. vermeldt mevrouw N.BruiningErkes uit Spijkenisse, dat zij, na het
plaatsen van een artikel over Delfshaven
in één van de vorige nummers van De
Oud-Rotterdammer, een reactie ontving
van een vroeger buurmeisje van haar
van het Piet Heinsplein die sedert 1951
in Toronto, Canada woont.
Zij heeft, zo vermeldt mevrouw
Bruining, thans de leeftijd van 82 jaar.
De naam van het buurmeisje werd niet
vermeld. Ik woonde als jeugdige op de
Achterhaven (ben er ook geboren) en
kende dus vrijwel alle leeftijdgenoten
uit de omgeving. Ook ik ben, net als de
dame uit Toronto, 82 jaar.
Mijn gedachten gingen terug naar de
tijd van voor 1940 en ik haalde alle toen
aan het Piet Heinsplein wonenden, in
mijn herinnering. Het enige meisje van
mijn leeftijd dat ik mij kon herinneren,
was Corrie Scheffer.
Om zekerheid te krijgen of dat de in
Toronto wonende dame was, nam ik
telefonisch contact op met de Familia
Bruining. Het bleek inderdaad Corrie
Scheffer te zijn. Behalve dat zij dichtbij
mij woonde, waren we klasgenoten op
de lagere school aan de Hudsonstraat.
Wij zaten beiden in de klas van onderwijzer Koudijs.
Een heel bijzonder ervaring dus, dat je
via De Oud-Rotterdammer kennis kunt
nemen van de huidige woonplaats van
een oudklasgenote, terwijl het ruim
zeventig jaar geleden is, dat wij die
school verlieten. Mevrouw Bruining gaf
mijn adres en telefoonnummer door aan
Corrie Scheffer, die mij, tot mijn grote
verbazing, kort daarna vanuit Canada
belde. Wij hadden veel bij te praten
over de afgelopen 71 jaren. Het eerste
gesprek duurde anderhalf uur. Intussen

hebben we daarna alweer twee keer telefonisch contact gehad en zijn middels
de post oude klassenfoto’s uitgewisseld.
Ik vraag mij af of er wellicht nog meer
oud- klasgenoten zijn van Corrie en
mij die dit lezen. Het zou leuk zijn een
reactie te ontvangen
Bart van Dam , Het Sonnet 41
2985VW Ridderkerk
dambmvan@kpnplanet.nl
---------------------------------------------Meester Zinkweg
Destijds wonende in de Oranjeboomstraat heb ik de lagere school gevolgd
op de Groen van Prinstererschool op
de Persoonsdam! Meester Zinkweg
herinner ik mij als een monumentaal
¿JXXUGLHDOOHV]ROHHNKHWYRRURQVLQ
de hand had en waartegen we opkeken.
Hij was gek op snoepen en ik meen mij
te herinneren dat hij altijd iets in zijn
mond had. Ook ik stond in de rij voor
GH¿OPLQKHWJ\PQDVWLHNORNDDOZDDU
KHWFRQGHQVYDQGHPXUHQDÀLHSWLMGHQV
de voorstelling. Als mijn ouders geen
dubbeltje konden vrijmaken ging het
feest gewoon niet door, want het was
in die tijd geen vetpot voor de arbeider,
voor niemand.
Ook wijkagent Talen kende ik goed
(o.a. van de draaien om de oren die hij
vlot weggaf en dat werkte beter dan een
vermanende “preek”!).
Wat ik, zo lang ik leef, nooit zal vergeten waren de zomervakanties in Ermelo,
in het Kamphuis Fijnoord. Met de bus,
een belevenis op zich. Zandpaden, bij
regen modderpoelen, bos en hei en een
voetbalveld van zand met wedstrijden
tegen plaatselijke verenigingen.
De bleekneusjes werden daar vetgemest
met eten en drinken in overvloed. Zoiets
hadden we nog nooit gezien! Eten wat
je maar wilde en de hoeveelheid was
niet belangrijk. Een weelde!

Als ik het nog goed weet, kostte het 17
gulden, een wereldbedrag voor mijn
ouders die daar krom voor lagen.
Samen met meneer Barend gevechten
houden met groene, keiharde, dennenappels. En een pijn dat een opgelopen
treffer deed!!!
Meester Zinkweg was ook een fervent
¿OPHUHQKDGHHQYRRUGLHWLMG]HHUJH
avanceerde camera, een Paillard. Zo één
had Prins Bernhard óók! Bestaan die
¿OPVQRJ""'LWLVJHVFKLHGVFKULMYLQJHQ
hoort eigenlijk thuis in een historische
collectie over de wijk Feijenoord.
Ook ik ben zeer benieuwd wat er van
Meneer Barend en de rest van de familie
is geworden.
Opmerkelijk is dat de opvolger van
meester Zinkweg, de heer Dijkstra
en zijn vrouw, mijn leraar boekhouden/handelskennis is geweest op de
Hervormde Zuider Ulo. Hij leeft nog
en ik heb hem ontmoet op een door ons
georganiseerde reünie begin dit jaar van
onze toenmalige examenklas.
Hij is inmiddels in de tachtig, nog
steeds helder van geest en druk bezig
met belastingzaken.
A.Hoek, Schelf 9
6852 ET Huissen, 0263252244
---------------------------------------------Euromast
Naar aanleiding van het stukje over de
‘Euromast’ in De Oud-Rotterdammer
van 27 december 2007, het volgende: de
datum die gegeven wordt bij de foto’s
van het ophijsen van het restaurant
klopt niet. Ik heb als brugpieper van de
Havenvakschool het gevaarte omhoog
]LHQJDDQ,N¿HWVWHHUHONHGDJWZHH
keer langs, van en naar huis (Overschie)/school(Waalhaven). Dit was in
1959. Het jaar dat in de krant wordt
genoemd is het jaar van E(xpo)55. Hier
gingen wij als kind elke zondag kijken.
Ik weet nog dat er voor de ingang van
de E55 een grote Centuriontank stond,
waar wij op speelden. Later werd er
achter de Havenvakschool nog zo’n
toren gebouwd. Ook deze heb ik dagelijks groter zien worden. Als illustratie
heb ik een stukje geschiedenis van de
Euromast toegevoegd.
Restaurant schokte
in vijf dagen omhoog.
Met deze kopregel opende de
Nieuwe Rotterdamse Courant op 11
juli 1959 haar verslag over het hijsen
van het kraaiennest-restaurant. Het
240 ton wegende gevaarte werd in
vijf dagen tijd, op ingenieuze wijze,
naar boven gebracht. Honderden
mensen keken op de warme zomeravonden toe hoe het met een snelheid van 15 centimeter per kwartier
langs de paal schoof. De operatie
was op 10 juli, toen het restaurant
op 100 meter hing, voltooid en had
precies 131 uur geduurd.
Henny Hartog, Nieuwerkerk a.d. IJssel

politiebericht

Ontvang voortaan
De Oud-Rotterdammer
in uw brievenbus

Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u Paul niet, dan betaalt u
teveel voor uw banden.
autoBANDenWIELen BESTEkoop, gebr. v/a
12 euro all-in, wintersets, ook huur/ruil.
Alle merken goedkoper.
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak.
Tel. 0180-619411

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!

Oproepjes
Gezocht
Ik zoek een oude vriendin. Zij
heette Wil en had een broer Hans. Zij
woonden in de Korte Tweebosstraat
boven de waterstoker. Ik woonde
aan de overkant, op nummer 26. Op
bijgaande foto, genomen in Brielle
waar ik toen woonde, staat Wil derde
van links. De eerste is mijn moeder
met mijn zoontje Jopie, de tweede ben
ik zelf en de laatste is mijn zus Riet
PHW]RRQWMH+DQQLH:HHWLHPDQGRI:LOQRJOHHIWRIZDDU]LMLV"*UDDJZLOLNQRJ
eens wat van haar horen.
Annie de Regt-de Ruiter, Saturnusstraat 377, 3204 TT Spijkenisse
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Coolsestraat
Deze foto is gemaakt voor het limonadepakhuis van Elschot in de Coolsestraat in
1939. Zelf heb ik 40 jaar in deze straat gewoond. Enkele namen die ik mij herinner
zijn Ernst Hogebrugge, Arie van Eijsden, Henk Bonte, Wim van Driel, Jannie
Schippers, Truus Roodbol, Bep Veulings, Theo Verhulst, Corrie Stam, Hensi Stam,
Frits Veulings en Freek Baas. Ik vind het leuk als mensen die zichzelf herkennen
mij opbellen.
Lourien van de Berg-Dielemans
Piet Cottaarstraat 108, 3043 JR Rotterdam, 010-4370920
---------------------------------------------------------------------------------------------------Opsporing verzocht
Mijn vrouw en ik zoeken al jaren haar biologische vader. Hiervoor hebben we
diverse keren het Gemeentearchief Rotterdam bezocht. Helaas zonder resultaat.
Wellicht kunnen lezers van De Oud-Rotterdammer helpen.
Mijn vrouw is op 1 september 1947 te Rotterdam geboren als Maria Johanna Truggelaar. Haar moeder heette eveneens Maria Johanna Truggelaar, geboren op 5 juli
1921 te Rotterdam. Zij woonde vlak na de Tweede Wereldoorlog bij haar moeder in
de Heer Arnoldstraat 51 in de Kiefhoekbuurt op Zuid. Daar kreeg zij in 1946 kennis
aan een zekere John die woonde achter de Heer Arnoldstraat, vermoedelijk in de
Groote Lindtstraat bij zijn ouders. Volgens een tante van mijn vrouw moet de achternaam van John (de) Visser, Vis(ch) of Smits zijn. De voornaam John is wel zeker.
John was lichtblond, tegen wit aan. Hij is omstreeks 1921 in Rotterdam geboren
en was leerling van de openbare lagere school op de hoek Boudewijnstraat/Putselaan. John heeft de oorlogsjaren in Duitsland doorgebracht en keerde na het tekenen
van de vrede terug. Later bleek hij bij een Duitse vrouw zeker twee, mogelijk zelfs
drie kinderen te hebben, waarvan twee meisjes. Zijn vrouw en de kinderen zijn
omstreeks 1947 naar Rotterdam gekomen. John is tot in de jaren tachtig van de
vorige eeuw verschillende keren nog gezien door een oom en tante van mijn vrouw
op Rotterdam Zuid. Wij hopen dat iemand ons verder kan helpen.
Victor van den Broeck
Brahmsstraat 25, 6904 DA Zevenaar, tel: 0316 - 528283 , broeckve@planet.nl

De Oud

Colofon

TANTE POST(BUS)

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV i.o.
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs,
Jim Postma, Peter van Zwienen,
Els Beekmans, Rein Wolters.

Eindredactie:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75/31 55 25
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl

Advertenties:
Ben Rietveldt,
Tjerk Louwen,
Theo de Klerk,
Ton van Doorn,

Fotografie:
RIBcollectie,
tenzij anders vermeld

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel

Tel: 06 – 23 66 24 12
Tel: 06 – 13 53 50 58
Tel: 06 – 36 58 07 92
Tel: 06 – 46 29 47 76

Fred Wallast Bedrijfscommunicatie neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden. Copyright Fred Wallast Bedrijfscommunicatie; niets uit deze uitgave mag
worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Oproepjes

Dinsdag 8 januari 2008

pagina 23

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in
de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Reactie Boezembarakken
In 1952/53 werden twee paviljoens van de boezembarakken ingericht als sanatorium voor TBC-patiënten. Ik mocht daar afkuren en hoefde daardoor niet naar
Beekbergen. Ik heb daar anderhalf jaar gekuurd, maar weet niet veel namen meer.
Alleen de namen van Nel Smelleman en longspecialist dr. De Lange zijn me
bijgebleven. Ik werd zelf met Jos aangesproken, hoewel ik eigenlijk Riet heet. Dit
kwam doordat er al een andere Riet op de zaal lag. Zijn er mensen die zich mij
herinneren of die zichzelf herkennen op de foto?
Riet Oudenaarde-De Nies
Slinge 759D, 3085 EV Rotterdam
Gezocht
Kan iemand mij helpen aan een
kopie of origineel van een foto van
de stoomsleepboot de “Adri(e)”, voor
zo ver ik mij herinner 16 ton, die in
de jaren ‘50 in de Rotterdamse haven
werkzaam was. De toenmalige eigenaar
was Kapitein Overwater en er werd
als “geelbander” voor P. Smit gevaren.
Het schip werd na werktijd over het
algemeen gemeerd bij de ingang van de

Leuvehaven of in de Zalmhaven.
Ik meen het schip jaren later, in het
voorbij rijden, in een van de havens
achter “Van Nelle” te hebben gezien,
ook heeft iemand mij een jaar of vijf
geleden verteld dat het schip mogelijk in Luik lag voor reparatie aan de
stoompijpen. Ik heb het daar destijds
niet gezien.
Het schip komt niet voor in het archief
van het “Nationaal Sleepvaart Museum”

in Maassluis en via Google is er ook
geen informatie te vinden. Verder zou ik
graag de voorgeschiedenis weten en wat
er het recentere verleden met dit schip
is gebeurd.
Hans van Nikkelen Kuijper
f2hhvnk@hetnet.nl
-----------------------------------------------Sigarenwinkel en slijperij
Boezemstraat
Wie kan mij helpen aan foto’s van
sigarenwinkel Van der Torre in de
Boezemstraat (nr 73) en van slijperij
Povinelli, die ernaast zat? De sigarenwinkel zat op de hoek van de Pootstraat,
schuin tegenover het abattoir. Mijn
ouders waren van 1963 tot en met 1967
¿OLDDOKRXGHUVLQGHVLJDUHQZLQNHO0LMQ
opa, Jan Onnink. Had de slijperij. Hij
sleep er onder andere de messen die
op het abattoir gebruikt werden. Ook
andere gegevens, verhalen en anekdotes
zijn welkom.
M. Bruijns, 06-24748060
-----------------------------------------------School Erasmusstraat
Wie kan mij helpen aan een klassefoto
van de klas van juffrouw Beyer. De
naam van de school weet ik niet meer,
maar het was een jongens- en meisjesschool. Ik herinner mij wel Rika Kreuk
uit de Noordmolenstraat en Hetta
van Staveren die tegenover de school
woonde. Ik woonde zelf destijds aan de

Puzzel mee en win !!!

Voor de puzzelaars was het, door alle feestdagen, opschieten geblazen, want doordat de krant enkele dagen later verscheen dan gebruikelijk, was de inzendtermijn korter. Veel maakte dat niet uit, want er kwamen op de laatste puzzel
van 2007 ‘gewoon’ circa duizend oplossingen binnen bij de redactie. Deze keer veelvuldig vergezeld van vriendelijke nieuwjaarswensen van lezers, als reactie op de oplossing van de puzzel, die ditmaal luidde:
DE OUD-ROTTERDAMMER WENST DE LEZERS EEN GOED NIEUWJAAR.
Die wens kwam talloze keren terug, dikwijls aangevuld met de wens in 2008 toch vooral door te gaan met deze krant.
Iets dat we zeker van plan zijn. De volgende winnaars krijgen de cd Café Rotterdam thuis gestuurd:
J.M. Kroonen, Zwijndrecht
A. Dwarswaard, Bergschenhoek
L.M. Senduk, Rotterdam

Verticaal
1. Nederlandse producent van elektronica; 2. boomsoort; 3. Japanse munt; 4. fijn
gestampt eten; 5. (klink)nagel; 6. oorspronkelijke bewoner van Peru; 7. geluk (meevaller); 8. lusthof; 9. kledingstuk; 10. soort verlichting; 11. Europees land; 16. voertuig
met twee wielen; 18. bekeuring; 20. Europeaan; 21. insect; 23. in grote kolonies levend
insect; 25. hoofddeksel; 26. meisjesnaam; 27. ver (in samenstelling); 29. zwarte
delfstof; 32. beroep in de horeca; 34. Stichting Nederlandse Vrijwilligers (afk.); 36.
apensoort; 37. opstootje; 39. helling langs auto- of spoorweg; 40. kiezen en tanden;
42. Europese hoofdstad; 43. pop van een vlinder; 45. Nederlandse Rundvee Stamboek
(afk.); 46. klap (tik); 51. vurig moedig paard; 53. deel van gelaat; 54. octopus; 55.
hoofd van een moskee; 56. wandelplaats; 57. reclameverlichting; 59. meer (poel); 60.
deel van Zweden; 62. kansspeler; 63. lasterpraat; 66. lokspijs; 67. mannetjesbij; 69.
plaats in Brazilië (afk.); 71. (drink)beker; 73. deel van been; 74. plaats in Gelderland;
75. laatste rustplaats; 78. huid (schil); 80. meisjesnaam; 82. lidwoord; 85. radium
(scheik. afk.).

Viswinkel
Wie herinnert zich de vis- en patatwinkel in de Grote Visserijstraat nummer
6? De ouders van mijn nicht, Mia Wesseling, hadden deze zaak vanaf 1941.
Aan de overkant was een wolwinkel
van Connolly, een gereedschapswinkel,
een kruideniers- of groetenwinkel en
een meubelzaak. Op de hoek zat een
café.
Reacties naar:
Catherine van Rijst
Slingehof 30, 2987 CW Ridderkerk
0180-419905, vanrijst33@hetnet.nl

Xerxes C1
In 1983 was ik
trainer van C1
bij Xerxes. Op
de foto staat het
team met onder
andere
Rob v.d. Berg,
Andries Copolse,
Smit, Robert
Kalkman,
Mingaards, Ron van Gils en Peter de Vries. De leider van het team was Rob de
Vries. Ik zou graag nog eens contact hebben met de jongens van C1.
Wie kan mij aan telefoonnummers helpen?
Jan Lit 06-44050027

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.De bedoeling is dat u de puzzel
oplost en vervolgens met de letters uit de genummerde
vakjes een woord of slagzin vormt. Als u denkt de juiste oplossing gevonden te hebben, stuur deze dan
VOOR WOENSDAG 16 JANUARI op naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar:
info@deoudrotterdammer.nl. Succes!!

C. Bruijnzeels, Vlaardingen
J. Franke, Hellevoetsluis

Horizontaal
1. omslachtig gedoe (onzin); 7. onderwijzer; 12. Sociaal Economische Raad (afk.); 13.
bamboebeer; 14. roeipen; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. dichtbij gelegen; 19.
bedlegerig (onwel); 21. multiple sclerose (afk.); 22. jong dier; 24. op het punt staan
om over te geven; 27. belasting op gebruik van een weg; 28. regenboogvlies in het
oog; 30. nieuw (in samenstelling); 31. sterk ijzerhoudende grondsoort; 32. letter van
het Griekse alfabet; 33. wandversiering; 35. opstandeling (kwajongen); 37. waadvogel;
38. haardos met vlecht; 41. titel (afk.); 42. aardbol (heelal); 44. ogenblik; 46. zuivelproduct; 47. in koortstoestand praten; 48. geluid van wilde dieren; 49. touwkleurig
(ongebleekt); 50. Javaanse dolk; 52. bekende Braziliaanse (oud)voetballer; 54. mafkees (malloot); 56. kookgerei; 58. metalen mof met een schroefdraad; 61. sporenplant;
62. uithangteken van een drogist; 64. schil (vel); 65. haarloos; 67. droog (kaal); 68.
gehoororgaan; 70. groot ongeluk; 72. mak (niet wild); 73. bekwaam (deskundig); 76.
muzieknoot; 77. Verenigde Staten (afk.); 78. deel van bestek; 79. kleine gemeente; 81.
vogel; 82. rivier in Engeland; 83. rangtelwoord; 84. trotse houding; 86. laag vierwielig
motorwagentje; 87. bangerik (schijtebroek).

Noordsingel.
Tini Wolf
Jalonstraat 152
3071 BX Rotterdam
-----------------------------------------------Hare Majesteit op het bordes
Toen Koningin Wilhelmina in 1945
voor het eerst Rotterdam bezocht, kwam
zij samen met burgemeester Oud bij
vreselijk slecht weer aan in een auto met
open kap. Ik stond toen bij de Erewacht
op het bordes van het stadhuis. Heeft
iemand daar foto’s of krantenartikelen
van?
B. van Kralingen
Othelloweg 317, 3194 GR Hoogvliet
010 – 4163395
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Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol
berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het
wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.

Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van
zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers,
bijna 1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk
gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie
over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve
basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en
legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen die wél mogelijk zijn.
Nadere inlichtingen over Humanitas of een vraag of misschien een
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Humanistisch Café over de invloed van de media
)FU)VNBOJTUJTDI$BGÏCFTUBBUBMXFFSFFOKBBS&OFSJTOPH
TUFFETWFFMCFMBOHTUFMMJOHWPPS)FUDBGÏJTFFOJOJUJBUJFGWBO
WFSTDIJMMFOEF3PUUFSEBNTFIVNBOJTUJTDIFPSHBOJTBUJFT&MLF
MBBUTUFWSJKEBHBWPOEWBOEFNBBOEJTFSFFOBOEFSUIFNBFO
FFOBOEFSFTQSFLFSFFOöMPTPPG FFOLVOTUFOBBS FFOBSUJFTU 
NVTJDVT PGFFOXFUFOTDIBQQFS
De bezoekers kiezen niet alleen op het thema, maar ook
voor de sfeer. Deze is open,
vriendelijk en ongedwongen.
We nodigen de aanwezigen uit
kennis te maken met mensen
die ze niet kennen en met hen
in gesprek te gaan.
Dat gebeurt vooral als de begeleide discussie is afgerond en
men op informele wijze door
kan praten
met de bar en
muziek op de
achtergrond.
Het humanistisch café werkt
vanuit humanistische uitgangspunten, wat niet betekent dat bezoekers lid zouden
moeten zijn van een humanistische organisatie. Elke keer komen er nieuwe mensen.
Bent u nog niet geweest? Kom
dan langs op de bijeenkomst
op WSJKEBH  KBOVBSJ. Dan
wordt een inleiding gehouden
over ‘De invloed van de media
in onze maatschappij en wat
doen we ermee?’

De invloed van de diverse media
op ons leven neemt steeds verder
toe. We moeten steeds meer en
vaker kiezen uit een enorm bombardement nieuws, feitjes, onzin
en bruikbare informatie. Hoe weten we of die informatie klopt?
Hoe verwerf je onafhankelijke,
objectieve informatie en kan dat
nog wel? De voormalige ‘geen
stijl’-journalist Bert Brussen (formerly known as Lucasdelinksel*l)
houdt een inleiding en met hem
praten we verder.
Het Humanistisch café nodigt
alle Rotterdammers uit om te komen luisteren en mee te praten
over dit thema.
Om 18.00 uur gaat de bar open.
Om 18.30 uur kan er gegeten
worden (€ 7,50 incl. drankje). Om
19.15 uur inleiding en aansluitend discussie. Daarna informeel
verder.
De locatie is: ’De Zingende Zee
MFFVX 4JOU+PCTLBEF 
&/3PUUFSEBN USBNMJKO
Zie ook de website:
www.humanistischcafe.nl
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Kijk, dàt is nou Humanitas!
4UJDIUJOH)VNBOJUBTt1PTUCVTt-$3PUUFSEBN
5FMt&NBJMJOGP!IVNBOJUBTSUOMt8FCXXXIVNBOJUBTOV

Riante Humanitas-appartementen te koop en te huur
7MBLOBBTU)VNBOJUBT"LSPQPMJTJOEFXJKL)POEFSEFO5JFO
Morgen komt binnenkort het flatgebouw ‘Zilverlinde’ gereed.
)VNBOJUBT IFFGU IJFS OPH FOLFMF SJBOUF ESJFLBNFSBQQBSUF
NFOUFONFUCBMLPOUFLPPQ SPOEEFû  0PLJTFSFFO
BBOUBMBQQBSUFNFOUFOUFIVVS UVTTFOEFûFOû 
QFS NBBOE  "MMF BQQBSUFNFOUFO LVOOFO QSPöUFSFO WBO EF
)VNBOJUBT[PSH UPUFONFUWPMMFEJHFWFSQMFFHIVJT[PSHUPF FO
de service: restaurant, bar, supermarkt, herinneringmuseum,
JOUFSOFUDBGÏ FO[ FO[ FO[
In Honderd en Tien Morgen kunt in de wijk
u terecht voor alles wat met win- zijn voornakelen, recreatie, parken, ontspan- melijk verning en water te maken heeft. De noemd naar
wijk ligt in de Rotterdamse deel- Griekse gogemeente Hillegersberg-Schie- den.
broek aan de noordzijde van de
levendige dorpskern van Hille- H i l l e g e r s gersberg. De naam refereert aan berg is een
de
de oppervlakte van de droog- v a n
gelegde polder: de ‘morgen’ is meest weleen oppervlaktemaat van de gestelde buurten van Nederland.
hoeveelheid land die men in een Het winkelgebied met een ruim
ochtend kon ploegen. De straten aanbod van chique zaken, restaurants en lunchrooms
bevindt zich rond
het gebied van de
Bergse Dorpsstraat,
de Streksingel, de
Weissenbruchlaan
en de Freericksplaats
direct tegenover de
Bergse Plassen. Voor
recreatie, sport en
ontspanning kent

$ISPOJTDI[JFLFO HFIBOEJDBQUFOFOQMVTTFSTNFUFFOJOLP
NFOUPUIFUOJWFBVWBOWBOIFUXFUUFMJKLNJOJNVNMPPO
IFCCFO NFUUFSVHXFSLFOEFLSBDIUUPUKBOVBSJ SFDIU
PQFFOFYUSBKBBSMJKLTFUPFTMBH7PPSIFFOLXBNFO[JKIJFSWPPS
JO BBONFSLJOH BMT [JK FFO JOLPNFO PQ CJKTUBOETOJWFBV IBE
EFO/BBSTDIBUUJOHIFFGUEF[FNBBUSFHFMHFWPMHFOWPPS
NFOTFO4PDJBMF;BLFOFO8FSLHFMFHFOIFJE3PUUFSEBN 4P
;B8F WPFSUEFSFHFMJOHVJU
De 65+ toeslag is een jaarlijkse
toeslag voor mensen die 65 jaar
of ouder zijn. Deze groep heeft
recht op een vergoeding van €
357,- per jaar als het inkomen
tot €1080,- bedraagt voor een al-

leenstaande of tot € 1480,- voor
samenwonenden ofgehuwden.
De regeling voor chronisch zieken en gehandicapten is een
tegemoetkoming voor verborgen ziektekosten zoals extra

IJsselland Ziekenhuis, een vestiging van de Stichting Buurtwerk
Alexander en een internetcafé.
Van deze voorzieningen kunnen ook wijkbewoners gebruik
maken. Hierdoor krijgt De Kristal
een centrale plaats in de wijk.
Nesselande ligt aan de oostrand
van Rotterdam, in de polders tegenover Nieuwerkerk aan den
IJssel en grenst aan de nieuwe,
vergrote Zevenhuizerplas. De
wijk bestaat uit drie woonge-

bieden: Tuinstad, Badplaats en
Waterwijk. Daarnaast bieden
drie ruim opgezette parken de
bewoners volop mogelijkheden
tot rust en vermaak. De Kristal
ligt dicht bij het metrostation en
het winkelcentrum langs de boulevard bij de Zevenhuizerplas.
Voor meer informatie over huurwoningen van Humanitas kunt
u contact zoeken met het PWS
Team Humanitas, telefoon 
.

Humanitas schittert ook in Nesselande
&JOEKBOVBSJ[VMMFOEFFFSTUFCFXPOFSTWBOIFUMFWFOTMPPQCF
TUFOEJHFDPNQMFY%F,SJTUBM JOEFOJFVXF3PUUFSEBNTFXJKL
/FTTFMBOEF IVOXPOJOHCFUSFLLFO*OKVOJTUBSUUFEF
CPVXWBO%F,SJTUBM FFOJOJUJBUJFGWBO1843PUUFSEBNFOEF
4UJDIUJOH)VNBOJUBT"MMFBQQBSUFNFOUFOFOXJKLWPPS[JFOJO
HFOJO%F,SJTUBM[JKOMFWFOTMPPQCFTUFOEJH
zonder zorgindicatie. De woningen variëren in grootte van 47
tot 105 m2. Conform het levensloopbestendig concept van de
Stichting Humanitas biedt het
complex een combinatie van
wonen, dienstverlening en wijkvoorzieningen. Op de begane
grond komen o.a. het Humanitasrestaurant ‘Het Niesende
Nijlpaard’ , een gemeentebibliotheek, een gezondheidscentrum
met poliklinische functies van het

met de auto als met het openbaar vervoer snel en eenvoudig
te bereiken.
Het complex ligt in het gebied tussen de Jasonweg en
de Ismenestraat enerzijds en
de Ledastraat en de Verlengde
Molenlaan (Ankie VerbeekOhrlaan) anderzijds.
Meer informatie:
huur: PWS 
koop: Atta Makelaars


Extra toeslag voor chronisch zieken, gehandicapten en 65-plussers

Eerste woningen in De Kristal gereed

Het gebouw, een ontwerp van
Meyer van Schooten architecten, kenmerkt zich door het
gebruik van veel glas dat straks
op dit markante punt van de
nieuwe wijk ook inderdaad zal
schitteren als kristal.
In De Kristal bevinden zich 204
huurappartementen, waarvan
121 appartementen voor mensen met een zorgindicatie. De
overige 83 appartementen zijn
aangeboden aan kandidaten

de wijk diverse mogelijkheden
waarbij groen en water centraal staan.
Er is ruim openbaar vervoer:
buslijn 35, de tramlijnen 4, 20
en 25 en de Connexxionlijnen
170 en 173 (Zoetermeer-Rotterdam Centraal Station). Het
centrum van de stad is zowel

voedingsmiddelen of nietvergoede zelfzorgmiddelen.
Chronisch zieken en gehandicapten jonger dan 57 jaar met
een inkomen van € 1350,- per
maand (excl. vakantiegeld) of
tussen 57 en 65 jaar met een
inkomen van € 1425,- komen
in aanmerking voor een vergoeding van € 123,- per jaar.
Ook 65-plussers, die chronisch
ziek of gehandicapt zijn en een
laag inkomen hebben, komen
in aanmerking voor deze vergoeding.
De regelingen kunnen worden
aangevraagd bij het districtskantoor van SoZaWe. 65-plussers kunnen de aanvragen ook
indienen bij de medewerkers
van het ouderenteam.
Voor meer informatie kunt u
gratis bellen met .
Bron: SoZaWe Rotterdam

Nieuwjaarsbijeenkomst
Humanitas nodigt u van
harte uit voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst
op donderdag 10 januari 2008
van 16 tot 18.00 uur bij Humanitas-Akropolis, Achillesstraat
290 in Rotterdam-Honderd
en Tien Morgen (Hillegersberg).

