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Weet je wat die piechum zegt?
Hoewel ik al veertig jaar weg
ben uit Rotterdam, spits ik nog
steeds de oren als ik ergens
een Rotterdamse tongval
waarneem. Deze taal uit mijn
jeugd is van grote invloed
geweest op mijn vorming. Achter die typische klank en dat
nergens anders aangetroffen
ritme gaat een unieke manier
van denken en doen schuil.
De eerste twaalf jaar van mijn
leven bracht ik door in het
volkse Charlois en ben daar
ondergedompeld in een taal
vol provocerende humor en
zelfspot die ik nooit ergens anders meer ben tegen gekomen

Deze week o.a.:
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In Rocourt wisten
ze wel raad met
natte wielerbaan
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- Met mijn oma -Joke Van Bruinisse-Scherbeijn- op het Charloise hoofd zwaaiden wij
opa -Jacob van Bruinisse- uit voor een van
zijn reizen richting de States -

Pak slaag van de
bakkers van Janse
voor jatten
broodje
- Pag 15
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De herinnering
stapte binnen

The Spitfires
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- Met mijn vader -bij zijn Ford Anglia- op de Parkkade tegenover het Charloise Hoofd -

Rechttoe rechtaan
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Uw wensen, ons vak
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

Kwinkslag
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Wat te doen

in geval

van

overlijden?

Checklist...

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Kijk op

www.uitvaartbespreking.nl
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- De schrijver dezes in 1958 in de Voetjesstraat. De kruisende straat is de Boelstraat -
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Uw traplift partner voor een veilig gevoel - TK Monoliften
Nu 5 jaar garantie tijdens de Veiligheidsweken!

5

De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

TIJDELJK
INRUILVOORDEEL!
Tijdelijk
een goede

INRUIL
PRIJS
voor uw

ja
gara ar
ntie*

meubelen!

Wij nodigen u nu uit!
*) Indien onderhouden door de leverancier. Deze actie loopt
t/m 30-09-2009 en is niet geldig in combinatie met andere
acties en / of aanbiedingen.

Naam:

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

Adres:

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

PC + Plaats: .....................................................................
Telefoon:

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

Stuur de bon naar: ThyssenKrupp Monoliften BV - Antwoordnummer 170
2920 VB Krimpen ad IJssel - info@monolift.nl - www.tkmonoliften.nl/veiligheidsweken



Graag ontvang ik informatie over uw trapliften

09oudrot28

Bel 0800-5003. Gratis advies op maat!

U
U
U
U
U

3000 vierkante meter woon/slaapplezier
Betrouwbare Europese meubelen
Evenwichtige prijs/kwaliteitverhouding
Goede garantie en service
Indien gewenst, interieuradvies aan huis

Geopend:
ma.:13.00-17.30 uur
di. t/m vr.: 9.30-17.30 uur
za.:10.00-17.00 uur
UÊÀ>ÌÃÊ«>ÀiÀiÊÛÀÊ`iÊ`iÕÀ
UÊ6}ÊÀÕÌiÊÜiViÌÀÕ
ÊÊ¼iÌÊ>}iÊ>`½

Berlagestraat 235 Rotterdam-Alexanderpolder tel. 010 - 456 48 22
www.burchthuys.nl

Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “ met groot terras aan rand Loetbos. www.deloet.nl 0180661559
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De Herinnering stapte binnen
IJsselmonde lag eeuwenlang aan de zuidoostkant van Rotterdam aan de
Nieuwe Maas en werd in de veertiger jaren bij Rotterdam ingelijfd. De stad
moest groeien om woningbouw, straten en verbindingswegen op de kaart
te kunnen zetten. IJsselmonde werd dus belangrijker. Busmaatschappij RAGOM onderhield de verbinding met de stad. Per uur afwisselend met de klok
mee en daarna tegen de klok in rijdend.
Jouw dag was pas goed als je de bus had waar
Bram, een chauffeur met een grootvaderlijke
uitstraling, achter het stuur zat. De RAGOM reed
in oude, gezellige bussen; tot er op een dag een
wagen ingezet werd die het tegendeel uitstraalde.
Een kale, vierkante, oncomfortabele wagen met
op de vloer hardhouten latten, die de bus op een
progressieve veewagen deden lijken. Hij had toch
iets positiefs. Door de rumoerige uitlaat hoorde
je hem op een kilometer afstand aankomen, zodat
niemand de bus hoefde te missen.
Bussen
Later reden er bussen van De Twee Provinciën en
daarna de RET-bussen. Lijn 50 bracht de mensen
naar de grote stad. De bussen gingen met kortere
tussenpozen rijden. De eindhalte werd na enige
tijd verplaatst van vooraan de Koninginneweg
naar het einde ervan. Onze speelplaats ‘t Zand, de
plaats waar voorheen een schuilkelder stond, werd
opgeofferd voor het ronde pleintje, waar de bus
kon draaien.
Bewoners uit die tijd kennen zeker nog de namen
van sommige chauffeurs, zoals Arie van der
Knaap en Arie de Bruin. De eerste was een goedlachse en bescheiden man. De tweede Arie viel
op door zijn statige houding, zijn rechte rug, het
zwarte haar en stevige stem. Een ‘echte vent’ dus.
Zijn rijstijl was hard, maar veilig. De dienstregeling volbracht hij in 75% van de geplande tijd.

Als ik, als jonge jongen, als één van de weinige
passagiers op één van de laatste avondritten van
Rotterdam Centrum naar IJsselmonde reed en op
de lege, doorlopende achterbank zat, schoof ik
van uiterst links naar uiterst rechts, als Arie met
een haakse bocht linksaf de Bovenstraat indraaide.
Dat was zijn rijstijl. Niemand had er moeite mee,
want je was gewoon wat eerder thuis.
Straatjes
Beginnend aan de Bovenstraat reed je langs
de textielzaak van Van der Velde, slagerij
Neuschwander, juwelier Broere, de Sterovitamelkfabriek, de grote houthandel tegenover
bakker Roos, fotograaf Coppenrath, tandarts Mina
van der Waal, boekhandel Van Rietschoten, huisarts Boonzaaijer, wasserij De Maas en de winkel
van Sijthof richting het café van Claus. Rechtsaf
‘de Stoep’ af, door de smalle Benedenstraat,
waar eens een dakgoot van, naar ik meen, familie
Höwig, of hun buren, van het huis afgereden
werd.
Op de hoek, bij constructiebedrijf Van der Ben,
draaide bus 50 de Koninginneweg op. Dan langs
het Groene Kruisgebouw, de Gemeentewerf, de
winkel van Vrijhof en ijssalon Peeters. Door mevrouw Peeters werd ik eens in de kraag gegrepen,
omdat ik mijn heerlijke ijsje, in de drukte, met
een kartonnen speeldubbeltje betaald had. Bus
50 stak de A16 over (wij noemden dat toen nog

de Rijksweg) en langs het ‘Straatje van Gulden’,
de kruidenier en het ‘Straatje van Andeweg’, de
groenteman kwam hij bij het derde straatje, dat
de verbinding was tussen de Koninginneweg en
de C.D.Tuinenburgstraat. Ons ‘Straatje van Van
Rugge’. Vanaf de slaapetages van laatstgenoemde
straat zag je toen nog de brug van Alblasserdam
liggen.
Vijftig jaar later
Een grijze man stapte onze fotozaak binnen aan de
Slinge op Zuidwijk. De oude, statig ogende man
  .     
de toonbank.
“Ik ben benieuwd wat ze er dit keer van gemaakt
heeft. De laatste tijd wordt het wat minder. Ik kan
het aan allerlei kleine dingen merken. En dat valt
dan op hè, als je zelf nog met zoveel dingen en
hobby’s bezig bent. Zelf ben ik bijna negentig en
zing nog iedere week in het RET-mannenkoor.
Dat is leuk en het ontspant. Ik vind het nog steeds
heerlijk! Alleen met wat nieuwe muziek is het
even wennen.”
Ik vroeg hem of hij, omdat hij in dat koor zong,
ook bij de RET gewerkt had. Hij bevestigde dat
en vertelde dat hij jarenlang buschauffeur geweest
was. Toen het woord ‘bus’ viel draaide ik me om
en vroeg hem of een bepaald model, een Saurer,
vroeger ook bij de RET gereden had. Hij bevestigde dat en merkte op dat de gril en de hoogte
van de voorruit iets anders waren.
Er kwamen meer klanten binnen en ik pakte een
'         
“Morgen zijn uw foto’s klaar” zei ik. “Alleen nog
even de naam er op.”
“Zet maar op De Bruin”, antwoordde hij. Terwijl
hij dat zei keek ik hem aan en in gedachten schoof

CCtje Mijn boerenfamilie

c foto burosolo.nl

Vorige week ben ik met mijn broer op bezoek geweest bij onze
boerenfamilie in Limburg. En dat ‘boerenfamilie’ bedoel ik niet
negatief. Hoe kan ik het ’t beste uitleggen: de dochter van de
zuster van mijn oma werd tachtig en dat werd gevierd met
grote vlaaien en veel bier. Voor zij trouwde, bewoonde zij met
haar ouders en broers en zusters een boerderij in het dorpje
Beesel, in de buurt van Roermond, en in de jaren vijftig zijn
mijn broer en ik daar eens heen gefietst en hebben daar een
heerlijke vakantie gehad.

Cox Column

Stadsjongens als wij waren was voor
ons alles even interessant, water uit de
pomp, boomgaarden, een paard om de
akkers te bewerken, noem maar op.
9      #&
wens overal naar toe, natuurlijk naar
Rockanje of Hoek van Holland, maar
ook naar de autoraces op Zandvoort
(en ’s avonds weer terug) en naar ons
vakantiehuisje in Beekbergen. De
eerste keer van mijn leven dat ik in
# ' " '    
Ach, je kan het je kleinkinderen niet
meer uitleggen.
Mijn overgrootvader Pieter veranderde
de naam Cockx in Cox, dat vond hij
overzichtelijker en dat is het ook. Hij
was de dorpsonderwijzer van Steensel,
een dorp onder Eindhoven. Dat onderwijzer worden was nog zo eenvoudig
niet, zijn hele studietijd LIEP hij van
zijn dorp naar Eindhoven waar de
Normaalschool was gevestigd. Het

was een bevlogen man, hij was geabonneerd op de Katholieke Illustratie, en hij voorzag de artikelen in de
kantlijn van commentaar, ik heb nog
hele jaargangen in mijn bezit. Toen het
blad bijvoorbeeld meldde dat men in
Parijs de Eiffeltoren ging bouwen, en
de redactie bezorgd voorspelde dat het
met deze ‘Nieuwe Toren van Babel’
'    #  " . 
een paar jaar later in de kantlijn: “Zij
staat er nog steeds!” De binnenkant
van de kaften van de ingebonden tijdschriften gebruikte hij om gedichtjes
en invallen op te schrijven, die mensen
hadden geen papier. Een van zijn vele
zonen, Albert, mijn opa, trouwde in
het begin van de vorige eeuw met een
boerendochter uit Beesel. Hij kwam
als douaneman door het hele land,
zo zal hij haar hebben leren kennen.
Zo kwam hij ook in Rotterdam Zuid
terecht, met zijn zoon Willem, mijn

vader. Mijn vader was van 1908. Eind
jaren dertig, mijn vader was in ’35
getrouwd, verhuisden opa en oma
naar de Zweedse straat, wij noemden
dat altijd ‘Schiedam’ maar dat was
het nog net niet. Met lijn 3 naar de
Coolsingel en vandaar met lijn 12 naar
de Koemarkt, op de Rotterdamse Dijk
uitstappen. De oorlog brak uit, met alle
ellende van dien, en na ‘Het Vergeten
Bombardement’, was dat niet in ’43,
dat niet ver bij hen vandaan plaats
vond, zijn opa en oma naar Limburg
terug gegaan, naar de boerderij van
hun zuster en zwager in Beesel. Dat
leek veiliger en daar was natuurlijk
ook nog behoorlijk te eten. Zij gingen
in augustus ’44, eigenlijk ook alleen
maar voor de kermis, maar door de
‘Operatie Marketgarden’, oftewel de
Slag om Arnhem en de Spoorwegstaking konden ze niet meer terug.
Maar het werd nog erger. De geallieerden waren opgerukt en de Maas werd
de scheiding tussen de twee fronten.
Beesel lag aan de Duitse kant en volop
in de vuurlinie van de Amerikaanse
artillerie. De Moffen vonden al die
burgers tussen hen in veel te lastig en
besloten alle burgers te evacueren. Die
mensen werden in veewagens geladen
waar ze drie dagen in GESTAAN
hebben op een barre tocht naar het

ik weer op de lege achterbank van uiterst links
naar uiterst rechts.
           
inmiddels witgrijze haar. Het klopte allemaal. Precies hetzelfde, maar wel vijftig jaar later. “Reed
u op bus 50 van IJsselmonde?” Wij praatten nog
even door over de dingen die wij allebei, ieder
vanuit onze eigen situatie beleefd en ervaren hadden. Na vijftig jaar moesten de klanten maar even,
een paar minuurtjes, op de bus wachten. Arie reed
de laatste jaren niet zo erg hard meer.
Cor de Vogel
Baarle-Nassau

Noorden, onderweg bestookt door
geallieerde vliegtuigen. Honger, vervuiling, een vrouw met een dood kind,
dat dan maar naast de spoorlijn werd
begraven, onvoorstelbare ellende.
Deze katholieke mensen kwamen in
Drente en Groningen terecht, waar
een geheel andere mentaliteit heerste
en waar men ook genoeg had aan zijn
eigen sores. In Groningen is mijn opa,
die een zwak hart had, overleden. Na
de bevrijding kwamen die mensen
na veel vijven en zessen in Limburg
terug, waar ze hun huizen en boerderijen voor zover niet verwoest, leeg
gestolen terug vonden.
Zoals ik wel eens meer heb geklaagd,
het is net of de oorlog en zijn kommer
en kwel zich uitsluitend in Mokum
heeft afgespeeld. Over het bovenstaande heeft bij mijn weten nog nooit
iemand iets gepubliceerd. Waar je
tegenwoordig, als je op straat boos
bent aangekeken door een Marokkaan,
al een beroep kunt doen op slachtofferhulp, is er toen voor die mensen,
na hun terugkeer, NIETS gedaan. Ze
mochten het zelf uitzoeken.
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’n goed kunstgebit?

Iedere dag 5 verschillende menu's
van € 9,15 - € 15,50

Voor ons geen kunst!
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.

Open van maandag t/m
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

&&5$"'&1&5*53&45"63"/5

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

75 meubelfabrikanten onder een dak!
LEDIKANTEN
LINNENKASTEN
LATTENBODEMS
MATRASSEN
KLEINMEUBELEN

Zaterdag’s is het eetcafé alleen
open voor grote gezelschappen
(op afspraak)

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465, email: aphap2@xs4all.nl

3 hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen!
BANKSTELLEN
WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
FAUTEUILS

NU:

ZOMER IN DE BOL!!!
Deze zomer:
Voor elke koopklant een
kleine attentie cadeau!

EIKEN
KERSEN
KOLONIAAL

OPRUIMING:Wandkast 6-delig E. 1495,- * Bankstellen va E. 798,- * Dressoirs va E. 498,- * Wandkast 8-delig

Bevoegd docente
start in september weer met
lessen Engels aan kleine
groepjes volwassenen (50+)
Diverse niveau’s mogelijk
Tel. 06-34516503
tussen 10-12 uur
18-20 uur


E. 1998,- * faut’s va E. 195,- * Salontafels va 98,- * Ledikanten 1per. va E. 199,- / 2per. va E. 299,- OP=OP !!!

VERBREE MEUBELEN
Twijnstraweg 6a ( industrieterrein)

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

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar
landelijk bestand
lid BER

is lie

TOT

50%

Bergselaan 285D,
Rotterdam
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

ie he
en
watert n heeft ma t syndroom
a
rappel
en als d r kan
e beste
.
van Do
w

Gratis parkeren
Eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

UITVERKOOP!

fd

e!
ke
met Br ens per week
zwemm
am (6)
,d

3500m2

Lekkerkerk tel. 0180-661706

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Alles
Dus oo

Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 17.00 uur
Vrijdagkoopavond 18.30 – 20.30 uur
www.VERBREE-MEUBELEN.nl
zaterdag
9.30 – 16.30 uur

Opticien

MODE

Op werkdagen kunt u belegde
broodjes en (overwerk)maaltijden
bestellen. Bij grote bestellingen
kunt u gebruik maken van
onze bezorgdienst.

Behandeling bij u thuis mogelijk!

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur

Mode voor bbeennss
ieder moment bens

Onze unieke
service:
U wordt grat
is
opgehaald
en
thuisgebrach
t na
telefonische
afspraak!

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

Openhaarden &
Kachelcentrum

Van ontwerp tot realisatie

“De Griff ioen”
Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59
Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

COMPUTE

R STUK!!

Tel: 015-8894807
Mob: 06-41625181

BEL SNEL RCC/PS 018-431777 REPARATIE BINNEN 24H

www.40PlusRelatie.nl

MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK

Slinge 435
3085 ES Rotterdam
Telefoon 010-4806889
Fax
010-4813665
e-mail: info@degedenkgroep.nl
Openingstijden:
di t/m vr. 10.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Leverancier van
grafmonumenten,
urnen en
gedenksieraden
Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

www.degedenkgroep.nl
SLIJPERIJ

Goetzee DELA
zorg voor nu, zorg voor later
010 418 23 33 (dag en nacht)
www.hess.nl

vertrouwde
uitvaartverzorging
Boezemsingel 35 Goetzee Uitvaartverzorging heet voortaan
3034 EC Rotterdam Goetzee DELA. Een nieuwe naam voor
t (010) 280 52 80 een vertrouwde organisatie die al een
eeuw uitvaarten verzorgt in Rotterdam en
omgeving. Al 12,5 jaar werken Goetzee
Uitvaartverzorging en DELA samen en
bundelen elkaars kracht. De kroon op deze
samenwerking is de naam Goetzee DELA.

Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50
3053 BS Rotterdam-Schiebroek

Slijpt
TONDEUSES, SCHAREN,
MESSEN, TUINGEREEDSCHAP, ZAGEN ENZ.
VOOR BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN

Kraayenstein 21
3085 DP Rotterdam
Nabij de Slinge
Tel. 010-4815624
fax 010 - 4103257
www.slijperij-huco.nl

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel
Alle rouwcentra in de
regio beschikbaar.

OR09

Badkamers
Spachtelputz  Sierpleister
Wandafwerking  Tegelwerk
Spachtelputz in meer dan 1000 kleuren
Arnhemseweg 5a  2994 LA Barendrecht
Telefoon/fax 0180-616226  Mobiel 06-53642939
www.almonderhoud.nl

De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 94”
Kwam het doordat de ‘Waar-was-dat-nou-foto 94’ in de
papieren krant het foute nummer 93 kreeg, dat er relatief weinig oplossingen binnenkwamen? De TNT-postbode had een makkie, maar ook door mijn
glasvezelinternetaansluiting vlogen geen lichtflitsen
heen en weer. Mooi woord is dat; glasvezelinternetaansluiting. Voor Scrabble is het te lang, maar om het
woord rond de 5e december in witte chocoladeletters te
(doen) bezorgen is het zeer geschikt.

Riet Spaargaren-Jansen (Ridderkerk):
“Volgens mij is dit de Dirk Smitsstraat, dat gedeelte, dat op de Jonker
Fransstraat uit kwam. Van 1939 tot aan
mijn trouwen in 1958 woonde ik in de
Meermanstraat, tegenover papierhandel de Pauw, daarnaast had je een
hoefsmid, waar de gehele dag paarden
werden beslagen, waarnaar wij als kinderen urenlang konden kijken. Het was
vooral spannend als de paarden wilden
losbreken, omdat ze onrustig werden.
Gelukkig is dat nooit gebeurd, maar
alleen het idee al bezorgde ons rode
konen van de spanning. Tevens was er
een opslagplaats voor grote blokken
ijs, die voor de Heineken brouwerij
bestemd waren. Als we geluk hadden,
brak er wel eens een stuk af, dat we
dan trachten te bemachtigen om dat
stuk lekker op te zuigen.”
Joop Röer (Capelle aan den IJssel):
“Op deze hoek zat naast het café de
cafetaria van Ome Joop. Daar weer
naast zat kapper Breur. Op de foto staat
ook de honden/handwagen van Ome
Jan Tak: de groenten/kolenboer. Verder
weet ik nog de kippenboer Griekspoor;
in het café op de hoek heb ik nog
gewerkt bij Nelis Piket en zijn vrouw
Tante Leen.” Jan Middeldorp (83 jaar),
Mozartlaan 34, 3055 KL Rotterdam:
“Ik ben hier geboren en heb er zeven
jaar gewoond. Mijn ouders hadden
hier de groentenwinkel, naast het café
op de hoek Jonker Fransstraat en Dirk
Smitsstraat.” Letty Heerdink geeft een
verkeerd antwoord, zij noemt het/de
Zwaanshals, maar haar herinneringen
zijn te mooi om te vergeten: “Even
dacht ik mijn vadertje te zien met de
broodkar, nee dus. Hij bakte bij Van
der Pluijm in het Zwaanshals, nadat
zijn bakkerijtje in de Ketenstraat afgebrand was. Rond 1920 kwamen mijn
grootouders met hun gezin vanuit Den
Haag in het Zwaanshals wonen, omdat

De straat waarover Nel vertelt

mijn opa marmerbewerker was en aan
het stadhuis moest werken, nadat het
Vredespaleis gereed was gekomen. Er
was in het oude noorden een agent, die
Koppie Thee genoemd werd, aangezien hij er nogal wat thee-adresjes op
na hield. Op een morgen vonden ze
hem verdronken in de Rotte!!! Wraak
van de slachters? Omdat mijn oma de
jongens op zondag in matrozenpakjes
liet rondlopen, werden ze de Haagse
pikken genoemd. Vele verhalen werden
mij verteld, de knokpartijen en de
saamhorigheid, die er heersten, er is nu
veel veranderd, maar dat is overal.”
A.W.van Reeuwijk: “Wij denken de
Jonker Fransstraat/Dirk Smitsstraat
met op de achtergrond de kerk van
de Goudserijweg. De foto is gemaakt
in de richting van het Goudseplein.
De kerk is tegenover de Hugo de
Grootstraat.” Anton Loman (Capelle
aan den IJssel): “Volgens mij is dat de
Dirk Smitsstraat. Ik liep iedere morgen
door die straat naar mijn werk. Ik
woonde toen in de Hugo de Grootstraat
en liep helemaal naar de Straatweg in
Hillegersberg, want daar werkte ik.
Misschien ben ik abuis.We zien wel.
Wel hartstikke leuk die oude foto’s van
Rotterdam.”
J. Teerlink: “Het café links op de hoek
is café Piket. Het is eind jaren ’70
gesloopt. Eigenaren waren Nelis en
Lena Piket, zij zijn inmiddels overleden. Zij hadden een dochter, Riet.
Die was getrouwd met Freek Lebbing,
inmiddels ook gestorven. Naast het
café was snackbar Okido, eigenaar Ab.
Albronda. Daarnaast was een kapper
en verderop in de straat zat poelier
Griekspoor.” H.S. Bruggeling: “Ik zie
gelijk de hoek van Jonker Frans en
Dirk Smits. Volgens mij is het café dat
te zien is café Betist.”
Daar het aantal oplossingen voor foto
94 ver achterbleef bij de gebruikelijke
hoeveelheid, heb ik ruimte over om
aandacht te schenken aan oude zaken.
Van Henk C. Saakes uit Vlaardingen
en eens brandweerman in Rotterdam
bij de Vliegende Patrouille nr 13 kreeg
ik de volgende reactie: Van de brand
uit uw artikel “WWDN-oplossing 93”
op de hoek van de Beijerlandselaan/
Randweg herinner ik mij de volgende

TOEN
anekdote:
De Vliegende Patrouille der Rotterdamse Brandweer van voor 1970 werd
vanuit huis gealarmeerd voor ieder
middel- en grootalarm in Rotterdam
en soms daarbuiten. We hadden op
een nacht een brand in de haven; moe,
'  #  . '  
zoals gebruikelijk een nachtcafé om
       .
Zo kwamen we die nacht in het café
Beijerlandselaan/Randweg terecht,
waar we met gemengde gevoelens
ontvangen werden. Enerzijds door de
stank die we meebrachten, anderzijds
          
andere bezoekers. De ontvangst was
overal dezelfde. Bezwaren van de
waard en de opmerking “Ik zie jullie
toch liever gaan dan komen”, maar
pas nàdat de bestelling was doorgege    '   ?
antwoord was standaard een “Je komt
nog wel.” De volgende morgen gingen
diegenen van ons die in de buurt waren, in de Jonker Fransstraat bij Rijke
 % .     "
toen we via een van onze stoere brandweervrouwen op de hoogte werden
gebracht van een middelalarm voor de
Beijerlandselaan/Randweg.
Bij aankomst was er voor ons niet
veel meer te redden. De zaak en de
bovengelegen etages waren volkomen
leeg gebrand. Vanaf de overkant van
de straat namen wij de ravage waar en
betreurden dat het zover was gekomen,
maar de in onze ploeg gebruikelijke
ongein sloeg weer toe. Hans stond aan
de overkant van de straat een sigaretje
te roken. Naast hem stond Gijs, waarvan bekend was, dat hij rookte noch
 *  . "    
bepaald onze grootste sympathie had.
Hans zegt tegen Gijs; “Hou jij mijn sigaret even vast.” Waarop Hans naar de
.         
op het brandterrein stond te roken.
Van Nel Maljers uit Ridderkerk kreeg
ik drie volgeschreven velletjes, waarop
zij ingaat op de Adelaarstraat bij de
Vlietlaan (WWDN-foto 87): “De straat
was een doodlopend straatje. Het was
oorlogstijd en als meisje van 11 jaar
ging ik regelmatig naar de straat om
daar met andere kinderen te spelen.
Bijna elk gezin in de straat had circa

NU
zes kinderen; verder was bijna iedereen
familie van elkaar. Op de linkerhoek
van de straat was het sigarettenwinkeltje van de familie Rook, later
overgenomen door Bep van Klaveren
en zijn vrouw. Op de andere hoek
zat het loterijkantoor van de familie
Wagenmakers. Tussen Van Klaveren en
Wagenmakers klikte het niet zo goed.
Bokser Bep was niet op zijn mondje
gevallen en kon lelijk schelden en
  6 . .    1  
ring’ uitgevochten, maar in een kort
geding voor de rechter. De uitslag van
  1.4    
Zelf woonde ik op de Vlietlaan hoek
Alettastraat. Daar hadden mijn ouders
een groentezaak. Veel klanten kwamen
uit de Adelaarstraat boodschappen
doen. Er werd regelmatig gepoft
en soms zelfs geld geleend bij pa.
Boodschappentassen had men niet bij
zich: de vrouwen droegen allemaal
een schort en in de winkel werden de
#       14

die dan ontstond werden groenten en
aardappelen gestort.
Mijn zusjes en broer hadden in de
Adelaarstraat hun vriendjes en vriendinnetjes; we hoorden erbij. We zaten
veel op de stoep. Dat een buitendeur
gewoon openstond, was de normaalste
zaak van de wereld. Kinderen konden
zodoende gemakkelijk in en uit lopen.
Het was een echt volksstraatje. Er
werd geroddeld, maar soms was er
ook hevige ruzie. Het hele straatje
trilde dan op zijn grondvesten, maar de
saamhorigheid bleef bestaan en men
stond altijd klaar de ander te helpen.
Als buurman te diep in het glaasje had
gekeken en op eigen kracht de afstand
kroeg – huis niet kon overbruggen,
'    1#  4   
even naar moeder de vrouw brachten.
Vaak was dan door de hele straat te
horen, dat ze met deze thuiskomst niet
zo blij was.”
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 96

9      19&'&&#&44 "     
in een mensenleven is veranderd. De wijzigingen en vernieuwingen gaan soms stil     "       14  
Op de foto van deze editie zien we een (vrij brede) weg, waarop veel buurtwinkels
opvallen. Het is overduidelijk een zeer zonnige dag, want de markiezen zijn zowel bij
de winkels als bij de woningen ruim vertegenwoordigd.
De foto lijkt op een belangrijke verkeersader, maar in 1950 (het opnamejaar van de
foto) zien we slechts twee wielrijders op de weg en een schoolklas(?) op het trottoir.
Nou ja, trottoir? Wij zeiden thuis gewoon stoep.
Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl
of www.deoudrotterdammer.nl .
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 20 juli 2009 per post zenden aan
Waar was dat nou , Sint Jobsweg 20h , 3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is: waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar
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ZONDER ZORGEN
VERHUIZEN






VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN





r het

Al jaren het vertrouwde adres voo



ONTRUI



SPANDEN
MEN VAN WONINGEN EN BEDRIJF

kleiner gaan wonen.
bij o.a. verhuizing, overlijden of
Wij verzorgen graag voor U:
de woning
 Bezemschoon-oplevering van

en in de woning
 Diverse reparatie-werkzaamhed

 Opleverings schoonmaak


Senior verhuizingen
met zorg
Klussenservice
Duidelijk offerte
Gratis verhuisdozen
Geheel verzekerd
In- en uitpakservice

U kunt al
verhuizen
vanaf € 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 010 - 218 82 05 OF 06 - 51 17 34 26

“Ons leren bankstel LAMMERS & van OOSSANEN
lijkt weer nieuw!”
--------------------WOONDECOR------------------

“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

www.marcoleer.nl

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus



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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

LEDIKANT KASPER 90 x 200cm compleet
met elektrische verstelbare lattenbodem
en pocketveren matras

€ 595,00 p/set

gratis bezorgen en monteren

KUNSTGEBITTEN


Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen

®

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



Uw senioren speciaalzaak

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

Diverse senioren fauteuils

nu met

15 % KORTING

Zowel zitmeubelen, dressoirs, kleinmeubelen, eetkamertafels en stoelen als alles voor
de slaapkamer vindt in onze showroom.
Ook kunt u bij ons terecht voor uw vloerbekleding, gordijnen en vitrages, zonwering,
behang. Wij kunnen ook zorgen voor uw behang-, wit- en schilderwerk.
Bent u slecht ter been dan bezoeken wij u thuis of halen u op naar onze showroom
Tevens kunnen wij bij aankoop van nieuwe vloerbedekking, tegen een geringe vergoeding,
u helpen met het verplaatsen van meubels en/of het verwijderen van de bestaande
vloerbedekking.
Stap eens bij ons binnen en laat u onder het genot van een kopje koffie of thee
vrijblijvend informeren over de mogelijk heden

SLINGE 145-147 (t.o. Zorgcentrum Joachim & Anna), ROTTERDAM - ZUIDWIJK, Telefoon 010 - 2930165
Openingstijden; di t/m za. 09.30 - 17.00 uur, internet: www.lammersenvanoossanen.nl

PhysioMotion is uw praktijk voor
-

Fysiotherapie (Begeleiding in het revalidatie proces van diverse lichamelijk klachten)
Manueeltherapie (fysiotherapeutisch specialisme dat is gericht op de wervelkolom en de gewrichten)
Bekkentherapie (incontinentie, pijn in de onderbuik, spastische darmen, etc.)
Oedeemtherapie/Manuele Lymfedrainage (vochtophoping, slapeloosheid, oververmoeidheid)
Sportfysiotherapie (bewegingstherapie speciaal gericht op sporters en herstel van (sport)blessures)

Komt u gerust eens een kijkje nemen in onze praktijk.
Wij zijn 7 dagen per week geopend. U bent altijd welkom en onze kofﬁe is heerlijk!
Maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 21.30 uur
Zaterdag van 08.15 uur tot 16.15 uur

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

Zondag van 09.45 uur tot 15.15 uur

naar een ontwerp dat past
PhysioMotion
2e Sint-Janshof 8-10
3011 SG Rotterdam
010 - 217 93 44
w w w. p h y s i o m o t i o n . n l

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

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
WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Een wat ingewikkelder kwestie deze keer. De redelijke of onredelijke belastingdruk in ons land en de verschillen tussen ouderen en jongeren.
Nadere reacties of vragen kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Graag een belastingaanslag van 1 miljoen
In deze tijd rollen de aanslagen (of teruggaven) van de Belastingdienst over 2008 weer in de bus als geen uitstel van
aangifte is aangevraagd. Degenen bij wie de voorheffingen of
loonheffingen meteen de eindheffing is, hebben daar geen last
van. Dat brengt ons direct op het ‘puntje’ dat het voor ouderen
vanaf 65 jaar met iets meer dan AOW vaak heel aantrekkelijk kan zijn even te (laten) onderzoeken of zij toch niet recht
hebben op een teruggave van meer dan € 13, mede dankzij
een standaardaftrekpost voor 65-plussers. Alles wat je meer
kan terugkrijgen dan dit kleine bedrag is meegenomen. Niet
geschoten is altijd mis! Heeft u dat niet gedaan, dan kan dat
nog altijd.

Voor heel veel mensen is het altijd
weer een heel circus om belastingaangifte te doen. Daarom wordt dat
(te) vaak aan ‘kenners’ uitbesteed.
Als uw situatie in de inkomstenbelasting eenvoudig is, is het eigenlijk
 #     .  &
nisch aangifte te doen.
Laat u overigens niet gek maken
  #   '
dat zij zoveel kunnen aftrekken.
Dat is allemaal zeer strak geregeld
en per persoon gebonden. Het heet
niet voor niks ‘persoonsgebonden
aftrek’.
Zelfs voor (kleine) zelfstandigen
zijn de aftrekposten beperkt. Neemt
u de mensen die overal in kroegen
en restaurants om bonnetjes vragen
‘vanwege de belastingen’ niet al te

serieus meer. De bonnetjes zijn mis.        &
ciële administratie, maar nauwelijks
meer voor belastingaftrek.
Niet achterlijk
De Belastingdienst is ook niet
achterlijk. Door allerlei computersystemen is sjoemelen makkelijk te
achterhalen. Zo kennen we iemand
die met nevenactiviteiten traceerbaar enkele duizenden euro’s had
bijverdiend, maar die in het geheel
niet had opgegeven.
Vervolgens vroeg de Belastingdienst
hem opheldering waarna hij meldde
dat hij inderdaad de inkomsten had
genoten, maar dat het om volledig
aftrekbare onkosten zou gaan.
Foutje dus, want zelfs die kosten

(bijvoorbeeld een kilometervergoeding van 19 cent) moet je kunnen
verantwoorden. En als je opgeeft
dat tegenover je neveninkomsten
(uit arbeid) een even groot bedrag of
naar verhouding te groot bedrag aan
(aftrekbare) onkosten staat, gaat de
Belastingdienst u ongetwijfeld aan
uw jasje trekken. Als dan blijkt dat u
aan het frauderen bent geweest, dan
kunt u ook nog (terecht) een forse
boete verwachten.
Hilarisch zijn ook altijd de ‘mooie
verhalen’ die je hoort hoe mensen
er een sport van maken zo weinig
mogelijk belasting te betalen. Dat
is eigenlijk alleen weggelegd voor
multimiljonairs die handige belastingadviseurs inschakelen en hun
geld zwart of via mazen in de wet
wegzetten in belastingparadijzen.
Voor de gewone burger heeft dat
geen enkele zin meer.
Zelfs miljonairs zullen moeten
beseffen dat, als zij in dit land willen wonen en leven, zij over het
grootste deel van hun inkomsten en
vermogen belasting moeten betalen.
Eigenlijk zouden ze andersom
moeten redeneren: ik wou dat ik een
miljoen per jaar aan inkomstenbelasting moet betalen, want dan weet ik
ook hoeveel ik heb verdiend en aan

vermogen bezit.
Misverstanden
De belastingdruk in ons land is misschien hoog (ten opzichte van andere
landen), maar niet wordt beseft
wat daar allemaal aan (collectieve)
overheidsvoorzieningen en sociale
uitkeringen tegenover staan. Neem
bijvoorbeeld uitkeringen als de
AOW (voor alle 65-plussers, óók de
miljonairs) en de bijstand of IOAW.
Die zijn uiteindelijk deels te handhaven dankzij de door u betaalde loon    
Over de belastingdruk bestaan ook
veel misverstanden. Mensen met
heel hoge inkomens betalen inderdaad boven het belastbaar inkomen
van € 53.860 (in 2008) 52 procent
aan belastingen. Over vermogen bo     
men 1,2 procent. Dat alles lijkt veel,
maar je kunt het gemakkelijker missen voor de geordende samenleving
waarin wij met z’n allen het beste
ervan proberen te maken. We zouden
bijna zeggen: anders moet je maar in
een ander land gaan wonen…
Tenslotte. In de inkomstenbelasting
is er onderscheid in de (eerste) belastingschijven voor mensen die jonger
zijn dan 65 jaar en zij die ouder zijn.

Ouderen hebben vaak – ook in de
AOW-discussie over opschuiven
van de leeftijd of in andere collectieve voorzieningen – de mond
vol dat ‘jongeren maar meer moeten
opbrengen voor de oudere garde die
het land heeft opgebouwd’.
Laat in de belastingdruk de situatie
precies andersom zijn. Van iemand
van 50 jaar met een belastbaar
jaarinkomen uit arbeid van circa
50.000 euro wordt circa 19.500
euro (39 procent) aan belasting en
premies ingehouden. Heeft iemand
AOW en aanvullend pensioen van
circa 50.000 euro dan is de (totale)
belastingdruk circa 4650 euro lager
en bedraagt nog maar 28 procent,
voornamelijk doordat 65-plussers
geen AOW-premie meer hoeven te
betalen.
Weet u dat iemand met alleen AOW
geen belastingen en premies betaalt?
Uiteraard wordt op de bruto AOW
nog wel premie ziektekostenverzekering (Zvw) ingehouden. Dat
is het mooie aan ons progressieve
belastingtarief en is geen reden om
aan jongeren een grotere bijdrage te
vragen.
Hans Roodenburg

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld
en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Erf- en schenkingsrecht
Auto nalaten
aan vriendin in WWB
Een vriend van ons heeft vernomen
dat hij terminale kanker heeft en wil
bij leven enkele kleine dingen regelen
betreffende zijn nalatenschap. Hij
is niet getrouwd, maar heeft een
vriendin die hij zijn auto wil nalaten.
Die vriendin heeft echter een kleine
WAO-uitkering aangevuld met een
bijstandsuitkering. Wat voor gevolgen kan dit voor haar hebben?
Wie een aanvullende bijstandsuitkering heeft, valt onder de voorwaarden
van de Wet Werk en Bijstand(WWB).
Dat betekent dat men alleen een
(aanvullende) bijstandsuitkering
krijgt als men (als alleenstaande)
niet meer dan € 5455 aan vermogen
heeft. Het hangt bij de vriendin ervan
af hoeveel de auto die zij wellicht
gaat krijgen waard (dagwaarde) is.
Als het een goedkoop tweedehandsje
- van pakweg 1500 tot 2000 euro betreft, zal geen enkele sociale dienst
daarvan een probleem maken. Als
de auto nog goed is en bijvoorbeeld

meer dan 5000 euro waard is, kan
het een probleem gaan geven. Als het
zover is, lijkt het ons raadzaam dat de
vriendin de kwestie voorlegt aan de
sociale dienst in haar gemeente.

Sociale voorzieningen
Nog twee jaar ziek te gaan
Ik heb een werkverleden van 48 jaren
bij dezelfde werkgever. Momenteel
ben ik behoorlijk aan het kwakkelen
met mijn gezondheid door een harten vaatziekte. Ik ben nu drie weken
thuis daar ik te moe ben om aan het
werk te gaan. Wat kan ik verwachten
qua loon/uitkering als ik niet meer
aan het arbeidsproces kan deelnemen
voor de laatste twee jaar voordat ik
met pensioen ga? En hoe zit het met
mijn pensioenopbouw?
Werknemers hebben bij ziekte wettelijk recht op doorbetaling van 70 procent van hun loon gedurende maximaal twee jaar. In de meeste CAO’s
is opgenomen dat de werkgever een
aanvulling tot 100 procent geeft. De
pensioenrechten worden tijdens de
ziekte gewoon doorgebouwd.

Er zijn nog andere voorwaarden aan
verbonden, maar het voert te ver om
ze hier allemaal weer te geven. Zo is
bijvoorbeeld de werkgever verplicht
tijdens de ziekte passend werk voor
u te vinden als dat samen kan gaan
met uw ziekte. Is een werknemer
langdurig ziek en is er geen uitzicht
op herstel of aanpassing van het
werk dan kan hij mogelijk in de WIA
(vroegere WAO) komen.

Samenlevingskwesties
Overlast van buren met
zoon in 55+woning
In de jaren ’80 zijn wij gaan wonen
in zogenoemde woningen voor
55-plussers. Het was verboden
kinderen mee te nemen naar dit
seniorencomplex. We hebben nu als
buren Surinamers en Turken die
wél hun kinderen hebben inwonen.
Nog erger is dat bij een Surinaamse
vrouw een jongen van 18 jaar woont
die constant zijn vrienden op bezoek
heeft, herrie maakt en regelmatig tot
diep in de nacht aan het blowen is.
Wij hebben last van de herrie en de
stank van de wiet. Wat kunnen we

daaraan doen? Wij hebben al steen
en been geklaagd bij de woningstichting, maar die zegt niks eraan te
kunnen doen.
De zware overlast van een van uw
buren moet u toch bespreken met uw
woningbouwstichting. Als het goed is
gegaan, heeft die in het huurcontract
staan dat overlast ontoelaatbaar is en
dat dit kan leiden tot beëindiging van
het huurcontract (huisuitzetting dus!).
We weten ook dat dit een moeizame
weg is. Het zou al aardig kunnen
helpen als u met meer bewoners de
klacht over de Surinaamse bewoners
indient. Als er sprake is van drugshandel moet u gewoon de politie
tippen. Of het verbod nog geldt dat
in deze woningen geen kinderen van
de hoofdbewoners mogen wonen,
kunnen wij niet beoordelen. Dat moet
dan wel in het huurcontract van deze
mensen staan voor zover dit juridisch
mogelijk is.
U schrijft dat de woningstichting niet
op uw klachten wil ingaan. Wijs ze
in een brief daar nogmaals op, dan
is men ook verplicht u per brief antwoord te geven waarom er naar haar

mening niet veel aan de hand is. Ook
in die situatie staat u sterker als u het
met meer bewoners doet.
U kondigt in uw brief voorts aan
dat u van plan bent de huurbetaling op te schorten als de zaak niet
bevredigend wordt opgelost. Als u
de woningstichting voorts vraagt u
een andere vergelijkbare woning aan
te bieden waar geen overlast is, dat
maakt u het haar ook lastig. Wellicht
kunt u ook het maatschappelijk werk
van uw gemeente inschakelen voor
bemiddeling.
Wil men nog niet meewerken, dan
zou u een juridische procedure kunnen starten. Maar dat kost aardig
wat geld tenzij u een laag inkomen
en weinig vermogen hebt. Als u een
rechtsbijstandverzekering hebt, kunt
u ook daarop een beroep doen.

Een laatste mooie bloemenwens

www.uitvaartbloemisterij.nl
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D. van Vianen VOF
        
woning- en bedrijfsontruimingen.
        

staat van oplevering gebracht
naar de eisen van de
Woningstichting/familie/
makelaar.

Adressen en telefoonnummers:
Rotterdam
Hesseplaats 72, tel.: 010-4212614
Keizerswaard 99, tel.: 010-4822762
Langenhorst 251, tel.: 010-8001070

Capelle aan den IJssel
K.C. de Koperwiek,
Centrum Passage 55,
tel.: 010-4588170

Dordrecht
W.C. Sterrenburg, P.A. de Kokplein 138,
tel.: 078-6175351

Nieuwerkerk aan den IJssel
W.C. de Reigerhof 84,
tel.: 0180325234

 
    
van groot naar klein en evt.
in/uitpakservice.
     
altijd achteraf.

www.pietlap.nl Schijf u in op onze website en ontvang als eerste onze aanbiedingen

  





     
het gehele land.
       
service en kwaliteit.
 !        
tot oplevering.
  
 
offerte/prijsopgave.

 

www.huis-ontruiming.nl
Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212
Voor info:

010-414 86 43 06-1812 4248
of

email: info@huis-ontruiming.nl

Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema, de Jong & zn. 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 !
Stoffeerwerk

Leerbewerking

Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waarmee wij al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn gespecialiseerd in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX,
GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en
OISTERWIJK meubelen.

Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a stiknaden,
uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren
banken of stoelen. Uiteraard bekleden wij met het beste kwaliteit
leer. Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken.
Wij zijn gespecialiseerd in het repareren en herstofferen van o.a.
CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of
politoerlagen.
Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen.
Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.

48 uur service

Senioren verhuizingen

Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten
d.m.v. de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te
voorzien van een perfect zitcomfort.

Het inpakken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken.
Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken en
plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het
aansluiten van alle electrische apparatuur.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

Openingstijden:
di. t/m vr. 11.00 - 17.00 uur  za. 11.00 - 16.00 uur

www.miedemaenzn.nl

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

OUD ROTTERDAMMERTJES
HUIZEN
Ideaal Makelaardij vraagt
ideaal voor haar relaties: goed
gestoffeerde en/of gemeubileerde woningen te huur in geheel
Zuid-Holland. Redenen voor verhuur:
Als u woning lang in de verkoop staat.
Als u (tijdelijk) naar het buitenland
vertrekt.
Als u wilt beleggen in vastgoed.
Neem contact met ons
op voor meer informatie.
Tel.nr.: 010-2460905/
Fax:010-2469011/
info@ideaalmakelaardij.nl
makelaardij o.z.

INBOEDELS
Den Haan den Haan 010-4125790 erk.
ondernemer K.v.K. 111.289. Koopt
hele & ged. inboed., eiken, klass.,
barok, lodewijk, schilderijen, kleding
& algeh. ontr. ook vloerbedekking.
Jonker Franshof 8, R’dam.
Tel.06-53703110.

FOTO’S
Foto’s Jan Roovers en henk Hartog
bekijken/bestellen.
www.fotovanrotterdam.nl

VERZORGING
www.eiwitdieet-online.nl
Goedkoopste Pro10 eiwitdieet site.
Zelf je startpakket samenstellen!
De pakketten zijn evt. af te halen
in Rotterdam.

GRATIS AF TE HALEN
Gratis bij mij af te halen;
jaargangen van De Oud-Rotterdammer
M. Slooter
A. van Bronckhorstlaan 361
3201 XH Spijkenisse
0181-626239

ABONNEMENTEN
Ontvang voortaan
De Oud-Rotterdammer in uw
brievenbus. Vul de bon in op pag. 18
of www.deoudrotterdammer.nl en voor
49,90 euro per jaar ontvangt u
De Oud-Rotterdammer thuis.
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In Rocourt wisten ze
wel raad met natte wielerbaan
Ieder mens heeft wel eens last van hersenschimmen. In
mijn schooljaren had ik ooit de illusie dat er, naast het
voetballen, voor mij ook in de wielrennerij iets te bereiken
viel. Ik kocht een tweedehands racefiets en meldde mij op
een zondagmorgen aan de Ommoordseweg bij een club,
waarvan de naam mij ontschoten is, om aan proefwedstrijden voor dilettanten deel te nemen. Ik had al gauw door
dat het me aan kracht en snelheid ontbrak en dat ik me
maar beter tot het voetballen bij Excelsior kon beperken.
Dat wil niet zeggen dat ik de
belangstelling voor het wielrennen
na deze deceptie volledig verloor. Ik
volgde alle plaatselijke rondes, was
een trouw bezoeker van de Ronde
van Chaam en gaf een groot deel van
mijn zakcenten uit aan Franse sportbladen, zoals Le Miroir du Sport.
Als Excelsior op Woudestein een
thuiswedstrijd speelde, stapten
'      
junioren de weg over om in de Oude
Plantage naar wielerwedstrijden voor
nieuwelingen en amateurs te kijken.
Vanaf het heuveltje bij de Watertoren
hadden we een prachtig uitzicht over
vrijwel het hele parcours met de
    
Howard Wing
Uit die tijd herinner ik me een paar
renners die tot mijn favorieten behoorden. In de eerste plaats Howard
Wing, een Chinees die - zo heb ik
me laten vertellen - goed bevriend
was met Wim Weeda, m’n latere wielermedewerker bij het Rotterdamsch
Parool. Volgens ex-collega en wielerexpert Peter Ouwerkerk is Howard
9   ;     
daar schathemeltje rijk geworden.
Thijs Alblas uit Overschie zal het
zover niet geschopt hebben, maar
ik herinner me hem nog wel als een

sympathieke en stijlvolle renner.
Frankrijk was in die jaren mijn
favoriete vakantieland. Samen met
een paar voetbalvrienden heb ik
een keer gekampeerd aan het meer
van Gérardmer in de Vogezen. We
reisden met de trein naar Luxemburg
       
de Col de la Schlucht en de Col du
Ballon d’Alsace te bedwingen, twee
        #
van de Tour de France voorkwamen.
In de zomer van 1953, toen ik aan de
Franse Rivièra vertoefde, had ik de
mazzel Wim van Est een touretappe
in Monaco te zien winnen. Ik was in
gezelschap van Excelsiorback Kees
Verboom. In het oude stadion van
het prinsendom zagen we hoe de ‘locomotief’ met minuten voorsprong
de sintelbaan kwam oprijden. Twee
jaar daarvoor was hij, zoals half
Nederland zich nog herinnert, met de
gele trui om de schouders op de Col
d’Aubisque het ravijn in gedonderd.
Baanspecialisten
Bij de naam Wim van Est moet ik altijd denken aan het wereldkampioenschap wielrennen op de baan in het
Belgische Rocourt in 1950. Rocourt
ligt onder de rook van Luik. Met Arie
den Hertog, de latere doelman van
Excelsior, had ik afgesproken dat we

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

     # 
We vertrokken vrijdagmiddag vijf
uur van de Meent, reden ‘s nachts
 /     &
dag om drie uur ons tentje op op
een heuvel achter de wielerbaan in
Rocourt.
Een eerste, korte verkenningstocht
leerde ons dat we zonder veel moeite
zonder toegangskaart toegang tot het
stadion zouden kunnen verkrijgen.
Als we door de Frans sprekende suppoosten zouden worden aangesproken, zouden we ons van den domme
houden. Dat lukte wonderwel en al
met al werd het zo een goedkope
vakantie.
Befaamde sprinters als de Engelsman
Reg Harris en onze landgenoten Jan
Derksen en Arie van Vliet streden in
die tijd om de hegemonie. Dat waren
echte baanrenners. Dat gold niet voor
Wim van Est en Antonio Bevilacqua.
Die hadden menige grote wedstrijd
op de weg gewonnen, maar brachten
         
van het nummer achtervolging, dat
de Italiaan won.
In de fik
Het stadion van Rocourt, de thuishaven van FC Luik, had geen overdekte
piste. Bij het minste of geringste regenbuitje moesten de wielerwedstrijden worden onderbroken en dat was
hoogst vervelend. De Belgen hadden
er echter iets op gevonden wat ik
nooit eerder en ook later nooit meer
heb meegemaakt. Omdat de piste
uit louter beton bestond en derhalve
niet brandgevaarlijk was, gooiden
ze in de steile bochten benzine over
de baan en staken ze de boel in de
 @  "  

werkte wel. De baan droogde in een
ommezien van tijd op.
Het Olympisch Stadion in Amsterdam had ook een betonnen piste,
maar ik kan me niet herinneren dat
men dit middel daar ooit heeft toegepast. Tijdens de laatste zesdaagse van
Rotterdam heeft Peter Ouwerkerk
nog even zijn licht opgestoken bij
Amsterdammer Piet van Heusden,
die in 1952 wereldkampioen achtervolging werd. Ook hem klonk dat
brandverhaal van Rocourt vreemd in
de oren. Wat hij zich nog wel herinnerde was dat men in Amsterdam bij
vochtig weer een auto de baan opstuurde die met wapperende kleden
achter zich de piste zo snel mogelijk
droog moest zien te krijgen.

den
Dick van

Polder

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 23 juni 2009
Op deze foto uit mei 1968 kwamen vele reacties binnen. Vrijwel iedereen herkende de voetballer Theo Laseroms (links). De ander is Aad Veerman, ook
door menigeen thuisgebracht als een bekende persoonlijkheid. Beide mannen hebben hun stempel op de Rotterdamse sport gedrukt, ieder op hun eigen
manier.
Over de veel te vroeg overleden Theo Laseroms (1940-1991) is veel geschreven. De Brabander speelde bij een groot aantal clubs, maar zijn tijd (1968-1972)
bij Feyenoord was natuurlijk de belangrijkste. ‘Theo de Tank’ vormde met Rinus Israel een ijzersterk duo, dat ontzag inboezemde. Er waren aanvallers in
die tijd die liever een straatje omgingen dan tegen Rinus en Theo te spelen. Laseroms maakte bij Feyenoord de grote successen mee. In 1972 vertrok hij naar
AA Gent. In latere jaren werd hij trainer. Al eerder diende Laseroms Sparta enkele jaren. In 1967 vertrok hij daar plotseling om gaan voetballen bij de Pittsburgh Phantoms. Met een rechtszaak wegens contactbreuk als gevolg. Het Rotterdamse sportleven – met name de bokssport – is Aad Veerman (1939) veel
 .#  ?    D'  "          . /        .   . 
steun aan Bep van Klaveren. Voorts oogstte de zakenman Veerman veel sympathie met de organisatie van de jaarlijkse ‘Bep van Klaverenmemorials’. Jan
Buijel schrijft dat hij Aad goed kent en zich nog goed herinnert dat hij met hem deel uitmaakte van het militair boksteam, waarin tevens Aad Jansen, Rinus
Schaay en Jaap Villerius boksten. Dat de foto in een slijterij is gemaakt, is geen toeval. Louise
Lenten, dochter van Aad Veerman, meldt daarover: ‘Mijn vader en Theo Laseroms hadden
een zaak onder de naam ‘Drankenservice Theo Laseroms’ in de Gouwstraat in Charlois. Ook
hadden zij nog een zaak in Ridderkerk en in Breda. Hun samenwerking duurde twee jaar’.
H. van Pelt staat de slijterij aan de Ridderkerkse Kerkweg nog helder voor ogen: ‘Ik heb daar als jongen van 15 jaar geholpen met vakkenvullen en bestellingen wegbrengen’. Sjaak Hageraats herinnert zich het compagnonschap van Veerman en Laseroms nog goed. Volgens hem
  # ' ..#   #.  E0 * . 7E  0 8" ' 6  # '
Nieuwe foto
Het keurkorps van een vereniging die vroeger grote bekendheid genoot in Rotterdam en ver daarbuiten. De foto is gemaakt
rond 1960. Ziet u welke club het hier betreft en herkent u bepaalde spelers?
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Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 8,95 p.p.
(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Soep van de dag, Mini Loempia’s, Kerry driehoekjes, Salade,
Gebakken banaan, Vers fruit, Gebakken Chinese garanalen,
8 spices tongfilet, Kong Boo Kip, Zhiu Yiem Kip, Babi Pangang
Spek, Lo Han Tjai Groenten, Foe Yong Hai, Moutain Spring Saté,
Ossehaas à la chine, Cha Sieuw, Babi Pangang, Ket Li Kip,
Patat, Nasi, Bami, Mihoen

Vrij., zat., zondag en feestdagen
Kinderen t/m 11 jaar € 6,95

€ 9,95 p.p.

Uniek specialiteiten onbeperkt opscheppen.
Tevens uitgebreid à la carte menu, reserveren gewenst.
Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

SnelleVliet Dagtochten
City & Shopping
25/7, 8/8, 26/9
18/7, 1/8, 15/8, 29/8
30/7, 18/8, 3/10
18/7, 29/8, 17/10
13/8, 23/10
25/7, 22/8, 17/10

b
b
b
b
b
b

51
33
2350
22
22
24

Vecht & Heuvelrug incl. boottocht,
11/7, 3/9
Bronsgroen Eikenhout (Zuid Limburg) 14/7, 8/9
Texel
16/7, 18/8
Maastricht Compleet incl. boottocht
23/7, 19/9
28/7, 12/9
Parels van de Maas incl. boottocht
Rondje IJsselmeer incl. boottocht
4/8, 30/9
Surprisetocht
4/8, 1/9, 6/10
Belgische Kust Incl.; 1x koffie+gebak, en diner
6/8
11/8
Giethoorn Incl.; 1x koffie+gebak en koffietafel
Vuurwerk Scheveningen
22/8
Delfsail in Delfzijl Incl.; kopje koffie in de bus
22/8

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

46
4295
4650
48
4350
57
3750
43
37
1250
2850

Londen (24 uurs)
Parijs (24 uurs)
Brugge
Brussel
Maastricht
Düsseldorf

Toertochten

Voor het complete programma en de div. opstapplaatsen:

of bel: ✆ (078) 69 20 110

Instrumentaal
zomeravondconcert
Net als de
afgelopen
jaren wordt
er ook dit
jaar een instrumentaal
zomeravondconcert
georganiseerd in de
Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes. Op
zaterdag 11 juli spelen Marien Stouten (orgel),
Jan Peter Teeuw (piano) en Marijke Teeuw
7'# 8      ?
het programma staan klassieke en populaire
composities. Daarnaast klinken er enkele
geestelijke liederen, een improvisatie op
verzoek en is er samenzang.
Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is
om 19.30 open. De toegang is gratis. Wel is er
een collecte voor de onkosten bij de uitgang.
Halverwege het concert is er een pauze met
gelegenheid om wat te drinken. Tevens zullen
 "      .."
CD’s en bladmuziek te koop zijn.
Jong en oud van harte welkom op dit zomerse
concert!
Meer informatie: www.marienstouten.nl /
www.janpeterteeuw.nl.

Toppers van toen na tien jaar
terug in Isala!
Freek de Jonge en Liesbeth List komen dit
seizoen beiden naar het Capelse Isala Theater.
Dit zijn nog maar twee van de tien speciale
activiteiten om het tienjarig jubileum te vieren.
Vele voorstellingen en artiesten van toen
staan dit jaar weer in het Isala Theater op de
planken. Toppers als Van Muiswinkel en Van
Vleuten met hun afscheidstournee, de Berini’s,
Op hoop van zegen en De Tweeling zijn, net
als een decennium geleden, weer te zien in het
Isala Theater.
Freek de Jonge maakt een korte tournee waarbij hij slechts een klein aantal theaters aandoet.
Hij koos daarbij ook voor het Isala Theater.
Zoals u van Freek gewend bent, wordt het weer
een verrassend programma! Kaarten voor de
voorstelling zijn € 28,00.
In oktober 1999 speelde Liesbeth List al haar
glansrol als de Franse chansonnière Edith Piaf.
Woensdag 28 oktober staat ze opnieuw in Capelle. Nu in samenwerking met Esther Roord,
als de jonge Piaf. Kaarten kosten € 33,00.
Op 1 en 2 september nemen we afscheid van
het cabaretduo Van Muiswinkel & Van Vleuten. Zij maakten vijf succesvolle cabaretprogramma’s. Vanaf 2010 gaan zij ieder hun eigen
weg. Voor slechts € 23,00 kunt u ze voor de
laatste keer zien.
Ellen Pieters, Ben Cramer en vele andere

musicalsterren, zetten
een prachtige
musicalversie
neer van het
vissersdrama
Op hoop van
zegen. Dit toneelstuk is 29 september in het
Isala Theater te zien. Kaarten kosten € 35,00.
De Tweeling, naar het succesvolle boek van
Tessa de Loo, is 23 maart eveneens te zien in
  0 2     stelling tien jaar geleden, kon een reprise niet
uitblijven. Net als toen nemen Yvonne van den
Hurk en Wivineke van Groningen de hoofdrollen voor hun rekening. Kaarten voor deze
moderne klassieker zijn € 23,00.
De Berini-traditie wordt
voortgezet door Marjolein
Meijers en Bob Fosko.
Een avond vol lol, muziek, diepgang en ander
vermaak. Een nieuwsgierig makende combinatie,
1 en 2 april, in het Isala
Theater. Kaarten kosten
€ 26,00. Kaarten voor deze en andere voorstellingen zijn de hele zomer te bestellen via
www.isalatheater.nl en u kunt direct betalen
met credit card of Ideal.



*BUNGALOWPARK SIMPELVELD*
Hotel Schaepkens van ST FYT
Valkenburg, Zuid Limburg
Volledig verzorgde busreizen
Halen en brengen
4x 1/2 dagtocht
Volpension veel extra’s
Logies en ontbijt

v.a. € 40,00 p.p.
voor info: 043-6012000
www.hotelschaepkens.nl
info@hotelschaepkens.nl

Hotel De Oude Brouwerij
Monumentaal en uniek
gastvrij hotel
Uitstekende keuken,
sfeervol restaurant,
tuinen en terrassen.

Vraag vrijblijvend een brochure
Hoofdstraat 53 Mechelen
Zuid -Limburg tel:043- 4551636
www.deoudebrouwerij.nl

Wij hebben ruim101 dagtocht-arrangementen met o.a. uilenshow ,
glasblazer , mandenbreier , gidsroutes , vaartochten , ooievaars e.d.

Trudi en Gerrit

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

Speciale midweek-arrangementen

Benedendamsestraat 3
4233 EN Ameide
0183-601308
info@wapenvanameide.nl

www.dagtochtarrangementen.nl





Een hotel maar dan anders!

Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide”

www.wapenvanameide.nl

STOOM AFBLAZEN met de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij
                
      !!"#   $ %$   

www.ovmrotterdam.nl

Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam
Telefoon: 010-484 89 31
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur
zon- en feestdagen 12.00 – 17.00 uur
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Zomers Brussel, een gezellige
dag bij onze Zuiderburen

zomer

SnelleVliet Dagtochten, info en reserveren snellevliet.nl en (078) 6920110
50’s Rock ‘n Roll festival ‘Rock this Town’
The Flaming Star m.m.v. The Raylettes (Indo-rock),
Lil Esther and her Tinstars en Ronnie Nightingale and the Haydocks
Het Haasje, Bosdreef 121, Rotterdam - 14.00 – 22.00 uur Entree: 10 euro. Voor meer informatie: zie www.the-flaming-star.nl

11 juli

‘Academica Place d’Ary’
Aanstaande zaterdag start de
Dordtse kunstmanifestatie
‘Academica Place d’Ary’. Tussen
4 juli en 6 september wordt het
historische Scheffersplein in Dordrecht elk weekend omgetoverd
tot een kunstenaarsplein, geheel
in de geest van schilder Ary
Scheffer. Het Academica Place
D’Ary is het toneel van schilders,
karikaturisten en straattheater. De
kunstmanifestatie wordt zaterdag
om 20.00 uur geopend door Jan
Lagendijk, wethouder cultuur van
Dordrecht.

27 juni
t/m
12 juli

11 juli

Pijnacker Bluegrassfestival
Pijnackerplein – 12.00-22.00 uur – gratis

11 juli

Zomeravondconcert
Boezemkerk, Ridderkerk-Bolnes –
20.00 uur (deur open 19.30 uur) – Entree gratis
Wandeling Scheepvaartkwartier
Gilde Rotterdam –
Voor meer informatie en aanmelden 010 - 436 28 44

16 juli

15 juli

Herman Koekkoek, organisator van Place d’Ary: “Wie deze zomer niet naar Parijs wil afreizen om
zich te wanen in de kunstenaarswereld van het Place du Tertre kan in Dordrecht terecht op de Academica Place d’Ary. Met dit initiatief wordt gehoor gegeven aan de behoefte van vele Nederlanders
deze zomer om erop uit te gaan in eigen land. Twee maanden lang kan jong en oud genieten van een
artistiek festival op eigen bodem. Schilders, tekenaars, karikaturisten, beeldhouwers, keramisten en
nog vele andere artiesten vormen het permanente decor en maken een deel van hun werk op speciaal
verzoek van de bezoekers. Naast deze kunstdisciplines zijn op het plein tevens muzikanten en straattheateracts te bewonderen.”
Academica Place d’Ary
Het Academica Place d’Ary wordt gehouden van 4 juli tot en met 6 september op zaterdagen en zondagen. Uitzondering is het weekend van 18 en 19 juli in verband met het Big Rivers bluesfestival. De
dagen starten om 13.00 uur en eindigen om 24.00 uur. De zondag wordt wekelijks afgesloten met een
#    ## 0    #    % #     1 4 ? 
     1- 4" 1#  #4  1>    -# 4

North Sea Jazz Round Town
Voor meer informatie en programma: www.northsearoundtown.com

Varen naar Kinderdijk
Laurens UITbureau – Prijs € 49,90 – Reserveren 0800-5886678
ZomerZondagen
Het Park bij de Euromast – gratis

15 juli
17-19 juli

Big Rivers bluesfestival
Dordrecht – Voor meer informatie www.bigrivers.nl

16 t/m 20
juli

Camping Rotterdam
Sidelingepark, Overschie – www.campingrotterdam.nl

19 juli

Tango salon
Ontdek de onbegrensde mogelijkheden van de
Zuid-Amerikaanse dans. Kom dansen in de serre van het museum.
Beginner of gevorderde iedereen is welkom.
Belasting & Douane Museum - 13.00 uur Entree gratis (reserveren verplicht)

Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-322575

Recr.Park t´Haasje - Oosterhout
Vijf Eikenweg 45 - Afslag A 27-Vijf Eiken richting Rijen.
Te Koop : Chalet 10 x 8 mtr. op grondstuk 250 m2. R04
Geheel ingericht : 2 slaapkamers één geheel compleet.
Luxe open keuken met alle apparatuur.
Rondom rolluiken en zonwering.
Badkamer meubel met toilet douche en wasmachine.
Ruime Hal met tweede toilet.
Schuifpui in woonkamer.TV voor kabelaansl.
Parkeerplaats aanwezig
Groot terras met tuinmeubelen en tuinhuis.
Huisdieren toegestaan.
Park gehele jaar geopend.
Eventueel direct te aanvaarden

Gezellig
bewegen...
55+
akties!
op
maand .nl
iedere
en
m
m
e
nzw
seniore eze krant
en in d

...doe je in 1 van de 13
Rotterdamse Zwembaden!

Kom deze zomer gezellig bewegen in de binnen en
buitenbaden van de Rotterdamse Zwembaden.
Meer informatie? Kijk op www.seniorenzwemmen.nl

Rotterdam zwemt in het water...
De Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden is een samenwerkingsverband van de Rotterdamse Zwembaden van
Sportfondsen Nederland NV en Sport en Recreatie, Gemeente Rotterdam

tel.0251-239369

06-22146860

vraagprijs €

82.500
Camping ‘t Vogelnest;
voor de 50-plusser!!

Oostmoerse Scheidweg 2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 – 611252 of
06-53 20 48 87
www.campinghetvogelnest.nl

Nog enkele seizoenplaatsen!!
30 km van Rotterdam
Grote aparte plaatsen.
Toercaravans 220m2
Stacaravan plaatsen 350 m2
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Kasteelbank in
leder of stof leverbaar.
Ook leverbaar met
bijpassende fauteuil
Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Wilt u voor Selektvracht pakketjes bezorgen?
We hebben het erg druk en daarom zijn we op zoek naar bestellers (m/v) voor
de bezorging van pakketjes bij consumenten aan huis in Rotterdam. Het betreft een
zelfstandige bijverdienste voor enkele middagen per week van dinsdag t/m vrijdag
en zaterdagochtend. In overleg gevolgd door een avondroute (dinsdag t/m donderdag). Per week zal worden overlegd wanneer u inzetbaar bent. De werkzaamheden
zijn bij uitstek geschikt voor als u gepensioneerd bent.
U begint de dag op ons depot in Rotterdam en gaat daarna op pad in uw eigen omgeving. U bepaalt uw eigen route en tempo en bent dus eigenlijk een beetje eigen
baas tijdens het bezorgen. Na de rit gaat u weer terug naar het depot om de zaken
van die dag af te sluiten.
De verdiensten?
Selektvracht betaalt een bedrag per pakket en een onkostenvergoeding voor het
gebruik van uw eigen auto. Hoe hoger het werktempo, des te meer u kunt verdienen.
We vertellen u hier graag meer over tijdens een sollicitatiegesprek.
Wat wordt er van u verwacht?
Vanzelfsprekend dat u beschikt over een eigen auto, dat u zelfstandig en klantvriendelijk kunt werken en (liefst) flexibel inzetbaar bent.
Interesse?
Ga dan naar onze website www.selektvracht.nl en solliciteer. Wij nemen dan contact
met u op om een afspraak te maken.

Frans de Woningontruimer
Is er voor U om de betreffende woning geheel bezemschoon op te leveren geheel
volgens de eisen van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.
Wat doen wij zoal:
1.
2.
3.
4.

Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)
Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering
Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat
Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties
7. Verhuizingen transport e.d.
8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen
c.q. te verrekenen met de ontruiming
9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen
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Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel Nederland

Cuperus&Dominicus

r

Steenhouwers sinds 1840

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!

Gedenktekens

vraag in de winkel naar de voorwaarden

voor ieder budget en van klassiek tot modern

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

Bezoek onze toonzaal in de regio

Nu van € 84,- voor
beschikbaar op 400 cm breed

Burg. van Walsum 530
3011 MZ Rotterdam
Tel.: 010 - 2709009

www.cuperusdominicus.nl
Grafmonumenten, urnen, assieraden, restauratie,
natuursteen, brons, rvs en glas

23 vestigingen in Nederland

€ 74,-

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!
Voile, overgordijnstof en verduisteringstof vanaf
€ 24,95 p/m inclusief confectie!

Interﬂoor Celebrate
400 br van € 108,- voor

TAPIJT - BEDDEN - GORDIJNEN
LAMINAAT - ZONWERING
Industrieweg 19 - Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890 - fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl
Showroom open:
dinsdag
10.00-17.00
woensdag 10.00-17.00

donderdag 10.00-17.00
vrijdag
10.00-21.00
zaterdag 10.00-17.00

€ 88,50 p.m.
Woninginrichting
Verschoor het
juiste adres voor:
Tapijt - Bedden
Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren
Zonwering
Behang

De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Krantenkoning Arie:
‘Als de burgemeester nou eens...’
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- Café Sport van Rob
Bens op de hoek Rosestraat
(links) en Rose Spoorstraat waar
graag een partijtje biljart werd gespeeld.
Foto collectie Rein Wolters -

Pak slaag van de
bakkers van Jansse
voor jatten broodje
Drie straten in mijn jeugd- en tienerjaren zijn belangrijk geweest voor
mij. De Pantserstraat in Hillesluis waar ik woonde en opgroeide, in
Feijenoord de Rosestraat waar ik als 16-jarige (inderdaad: getrouwd)
ging wonen en in iets mindere mate de Oranjeboomstraat. De twee
straten waren verbonden door de Rose Spoorstraat met als enorme
hindernis de spoorwegovergang van de Nederlandse Spoorwegen.
Per etmaal denderden maar liefst 250 treinen langs de roodwitte afsluitbomen. Tot
ergernis van velen, die soms wel zes treinen voorbij zagen denderen alvorens ‘de
hekkes’, zoals ze in de volksmond genoemd werden, voor nauwelijks dertig seconden naar boven gingen. Dan moest je heel snel zijn, anders duurde het weer een
poos voordat je doorgang kreeg.
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- De hoek Rose Spoorstraat (links) en Oranjeboomstraat met rechts bij het witte
uithangbord de snack- en ijswinkel van Lou Ekelmans. Foto uitgeverij Arnoud Voet/
Jan Roovers -
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- De 2e Rosestraat met op de voorgrond NS-Station Zuid en in het midden de loopbrug over
het spoorwegemplacement Feijenoord. Het Shell-tankstation was destijds van Feyenoordvoorzitter Cor Kieboom. Foto collectie Rein Wolters -
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Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten
Bij Smile Clinic kunt u terecht voor o.a. de volgende
behandelingen:
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Smile Clinic
het beste voor uw gebit

ATISche

Lever de coupon in bij het maken van
uw afspraak voor een klikgebit en
ontvang een elektrische tandenborstel
    

*GhilipRs elebcotrrisstel
P

en
tand
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implanteren + plaatsen prothese/kroon/brug
in één dag.

Locatie Ommoord
/JFMT#PISQMBBUT
+,3PUUFSEBN
5
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Locatie Schiebroek
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
5
'
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PLAVUIZEN
GRATIS
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VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD
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(53PUUFSEBN
5FM



VAN KLEINE RENOVATIE
TOT
***AANLEG***
COMPLETE AANLEG
***ONDERHOUD***
***ONTWERP***

***SCHUTTINGEN***
***ONDERHOUD***
***BLOKHUTTEN***

GRATIS
PRIJSOPGAVE

WIJ GEVEN
55+ KORTING

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
010 - 4373770 OF 0181 - 326774
WWW.TUINCORRECT.NL

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex
.BOHBBOTUSBBU

WIE MAAKT DE MOOISTE TUINEN OOK AL WEER??
TUINCORRECT BV

LJKLWPPSNFFSJOGPSNBUJFPQ
www.smileclinic.nl

Een begrip in vloertegels sinds 1987
3
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BEL NU EN PROFITEER VAN ONZE VOORJAARSKORTING !!!

Zorg nodig en toch
zelfstandig wonen?
Wonen in een prachtig
woonzorgcentrum vlak bij
zee en strand?
Wat dacht u van woonzorgcentrum Leemgaarde in Oostvoorne ?

Uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812
Kantooradres:
Randweg 42
3074 BP Rotterdam
Telefoon: 010-24.29.810
Website

http://www.uwzrotterdam.nl
Uitvaartwinkel Memorandum
Lengweg 84
3192 BL Hoogvliet Rt
Telefoon: 01-24.29.814
Webwinkel

Woonzorgcentrum Leemgaarde heeft voor senioren (55 plussers) die een zorgindicatie van het CIZ hebben en toch graag zelfstandig willen wonen, met de zekerheid van zorg- en
dienstverlening gedurende 24 uur per dag, op afzienbare termijn appartementen beschikbaar. De appartementen vallen in de sociale, middeldure en vrije huursector.

http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg
¤ Wat dacht u van comfortabel en veilig wonen in een riante, levensloopbestendige woning?
U beschikt over een appartement van minimaal 75 m² met een ruime woonkamer en keuken, een grote badkamer en ten minste twee slaapkamers. Het appartement is
bijzonder geschikt voor rolstoelgebruik. Het moderne appartementencomplex met in totaal 153 appartementen is gelegen op een mooie centrale locatie in Oostvoorne.
Het centrum van Oostvoorne met alle voorzieningen ligt op loopafstand.
¤ Wat biedt Leemgaarde u op het gebied van zorg?
Er is een breed pakket aan mogelijkheden, afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften en passend binnen uw indicatie. Een team van deskundige medewerkers biedt
u zorg die u nodig heeft als het gaat om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, zowel op geplande als onverwachte momenten. Onze medewerkers zijn ten
behoeve van uw veiligheid 24 uur per dag aanwezig in Leemgaarde. En wilt u meer dan uw indicatie mogelijk maakt, dan biedt Leemgaarde ook daar passende
mogelijkheden voor.
¤ En biedt Leemgaarde nog meer?
Wat dacht u van een uitstekend restaurant, een huiswinkel en een informatiebalie waar u terecht kunt met diverse vragen? En houdt u van levendigheid om u heen?
Leemgaarde kent een zeer actief verenigingsleven, waardoor u vast en zeker nieuwe contacten maakt. De activiteiten worden mede georganiseerd door de bewoners van het
woonzorgcentrum. En voor het bloedprikken of een bezoek aan de opticien of audicien heeft u ook de mogelijkheden dichtbij. Ook daarvoor kunt u in Leemgaarde terecht.
¤ Heeft u interesse in zorg met wonen in Leemgaarde?
Dan adviseren wij u om op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 15.30 uur contact op te nemen met de wachtlijstbegeleider of woonconsulent van de Catharina
Stichting, telefoonnummer 0181-489999 of via email: wachtlijst@catharinastichting.nl. Meer informatie over de Catharina Stichting kunt u vinden op www.kiesbeter.nl
en www.catharinastichting.nl
Wij ontmoeten u graag in Leemgaarde!
Leemgaarde in Oostvoorne maakt samen met de verzorgingshuizen Swinshoek in Rockanje, het Catharina Gasthuis in Brielle
en de stichting Welzijn Ouderen deel uit van de Catharina Stichting.

*Advies centrum rijnmond*
**behandeling van nalatenschappen
verklaring van erfrecht
successie-aangifte vastleggen van
uitvaartwensen kostenberekening
van uitvaarten testamenten /
wilsbeschikkingen
nalatenschapdossiers verzorging van
belastingaangiftes afsluiten van
verzekeringen controle van
verzekeringspolissen invullen van
formulieren hulp op administratief
gebied.

*aantrekkelijke tarieven!*
** Wilbertoord 243
3079 JS Rotterdam
Telefoon: 010 – 8188698
06 – 46298804
Email: rijnmondadvies@live.nl
Website: www.rijnmondadvies.nl
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Le roi est mort,
vive le roi
De prachtige Franse volzin, waarmee dit spionnetje wordt geopend, is het restant
van de Franse lessen die ik eind jaren ’40 op de mulo van de heer Overweg in de
Grote Visserijstraat mocht volgen. Twee andere zinnen staan mij ook nog helder
voor de geest; Papa fume une pipe én Le cheval est dans le pré. Veel heeft deze
kennis me niet opgeleverd, tijdens mijn tentamen in 1952 haalde ik een 3 voor de
Franse taal. Reden voor vader me direct van school te halen en aan het werk te
zetten. Ik wist toen nog steeds niet wat ik met die dode koning moest en een pijprokende vader had ik nog nooit gehad. Mijn vader geloofde in een Gouden Droombeeld; hij rookte Golden Fiction. Het paard dat ergens in een weiland was, kon ook
niet op mijn warme belangstelling rekenen; met andere woorden het was allemaal
vergeefse moeite geweest.
Daar de beste school nog altijd de
leerschool van het leven is, ben
ik er achter gekomen wat de dode
koning met de loftuitingen die in
het zinnetje volgen te maken heeft.
Ik kan nu frank en vrij schrijven
“Brasserie De Kroon is dood, leve
het Restaurant Vis aan de Maas”.
Brasserie De Kroon was een gelegenheid, waar ik graag met mijn
vrienden voor een drankje en dineetje naar toe ging. Eigenaar Ron
Meulman, zijn Spaanse echtgenote
Helena en dochter Sylvia zagen
hoe de, toch enigszins afgelegen,
brasserie de nodige klanten aantrok.
Ook hoorden zij steeds vaker, dat
een restaurant op deze locatie aan
de Maas en vlakbij de voormalige
visafslag best een uitgebreidere
viskaart mocht hebben.
Daar een vergroten van het restaurant dringend noodzakelijk was,
het aantal vaste klanten nam maar
toe, besloot het trio twee dingen:
een naast de brasserie gelegen
bedrijfsruimte werd bij de brasserie
betrokken én de brasserie werd een
speciaal visrestaurant.
Deze eenvoudige woorden hebben
maanden van ontwerpen, hakken,
breken, timmeren, metselen, verven
en nog veel meer gekost. Maar
al deze arbeid heeft het gewenste
succes gehad, dat was enkele weken
   .    
te zien. Het meubilair is volledig
vernieuwd; een zacht zwart lederen
interieur nodigt de bezoeker, nee de
gast uit tot het plaatsnemen aan een
van de tientallen tafels. Een uitgebreide viskaart verrast de gast met
de heerlijkste gerechten, hoewel de
"     "
niet vergeten wordt.

Restaurant Vis aan de Maas heeft
niet alleen het vaste onderkomen
onder handen genomen, ook het terras op de kop Nieuwe Maas/Schiemond heeft een grote opknapbeurt
gekregen. Tijdens de afgelopen
warme weken heeft dit terras dubbel en dwars zijn nut bewezen. Er
waren niet alleen recepties, ook

individuele gasten genoten op het
terras van wat de keuken aan de
overkant van de straat te bieden
had.
Ik weet dat er over smaak niet te
twisten valt, dus mijn eventuele opmerking dat het heerlijk eten is daar
aan de Maas, betekent eigenlijk
niets. Ik deed het anders en vroeg
mijn gezelschap, een echtpaar, een
cijfer voor de hoofdmaaltijd te geven. Hij had voor een vleesgerecht
gekozen en gaf direct een 8, maar
na enig nadenken werd het een 8,5.
Zij, absoluut geen visvrouw zijnde,
gaf echter wel een 7,5. Zij had het
maandmenu gekozen.
Daarna ben ik diverse tafeltjes
afgegaan en heb een cijfer gevraagd
aan de groepjes die er zaten. Geen
enkel groepje gaf een lager cijfer
dan een 7.
Toen ik iedereen, inclusief mijn
gezelschap, vroeg naar een cijfer
voor bediening en ambiance kreeg
ik van diverse kanten te horen, dat
men het jammer vond geen 11 te
mogen geven!
‘Vis aan de Maas’ is te vinden op de
Schiemond 40B, 3024EE Rotterdam; 010 4762910 of 06 28681807.
Ná 18 uur is het op deze locatie
gratis parkeren; er is daarvoor
voldoende gelegenheid.
Tramlijn 8 stopt op 100 meter
afstand en de watertaxi heeft bijna
voor de deur een aanlegpunt. Ik
adviseer iedereen niet zomaar naar
het restaurant te gaan; bel even op
om zeker te zijn van een tafeltje.
Met een knipoog zeg ik nu “El rey
ha muerto, viva el rey!”
Watergeusstraat
Mijn artikeltje over het tekstbordje
dat bij het straatnaambordje Watergeusstraat werd gehangen, heeft de
nodige reacties opgeleverd. Eerst
laat ik onverkort de heer René van
der Meer aan het woord: ”Ik ben
een regelmatig lezer van De OudRotterdammer en ook van jouw

pagina In Het Spionnetje. Maar bij
het artikel van 23 juni moet ik toch
wat kanttekeningen plaatsen. Ik
ben namelijk die “man achter dat
bureau” waar jij het over hebt in
het artikel over de Watergeusstraat/
André van Duin. Het hele project
van de straatnamenborden is een
particulier initiatief en is in 2001
gestart in Spangen en vervolgens
uitgebreid naar de andere wijken
van Delfshaven. Er is weinig
gemeenschapsgeld mee gemoeid,
doordat het merendeel van de
borden is gesponsord door derden
en maar een heel klein deel door
de deelgemeente. Ook zijn er hier
niet 30, maar inmiddels 213 borden
geplaatst. Het bord van Potgieter
hangt er al sinds 2003. Het bord
van meneer Punt is in huis en wordt
deze maand geplaatst. Waarom het
bord Watergeusstraat met daarop
de verwijzing naar André van
Duin aan de andere kant van die
straat hangt en niet in de buurt van
zijn geboortehuis, is vrij simpel:
de bewoners van dit blok hebben
   .   
de Watergeusstraat/3e Schansstraat/
Middenkous. Zodra er geld is gevonden voor het tweede bord in de
Watergeusstraat wordt dit geplaatst
aan de kant van de Schiedamseweg.
Heb geduld. We zoeken nog steeds
sponsors!”
Spionneur gaat nu niet vragen of
er in eerste instantie aan bewoners/bedrijven in de buurt van het
'#   ;  . 
hulp is gevraagd. Hoeveel kost zo’n
bordje, inclusief bevestiging nu
eigenlijk? Dat zal zeker niet in de
honderden euro’s lopen.
Uit de reacties die binnenkwamen,
heb ik, als buurjongen van André
van Duin, geleerd dat zijn oorspronkelijke achternaam helemaal geen
Kyvon is. Zijn echte, echte achternaam is Klootwijk! Dit schreef me
Hans Bezemer, zoon van groente-

door Aad van der Struijs

boer Bezemer op de Schiedamseweg naast Jamin. Hans heeft met
André in dezelfde klas gezeten op
de Mulo op het Bospolderplein.
Moeder Klootwijk was een vaste
klant bij de groenteboer.
J. Padmos wilde controleren of ik
het wel goed had gezien. In zijn
brief staat ondermeer het volgende:
“Even een kleine reactie op uw
artikel betreffende het tekstbordje
in de Watergeustraat. Inderdaad ben
ik, komende vanuit de 2e Schansstraat en wetende waar André heeft
gewoond, richting Schiedamseweg
      
verbazing nergens dat bordje. Ik
ben toen teruggereden en dacht,
naarmate ik dichter bij het einde
van de straat richting Middenkous kwam, het zal toch niet waar
zijn? Ik heb het toch niet over het
hoofd gezien? Maar ja hoor, helemaal aan het eind, waar niemand
het zou verwachten, hing het aan
de gevel. Ik vroeg mij dan ook af
welke heldere geest dat verzonnen
moest hebben. In ieder geval is het
iemand die hier niet vandaan komt,
dat is duidelijk.”
Ook Barend en Cobi van Belle uit
Oud-Beijerland lieten zich horen:
“Wij woonden, pas getrouwd, vanaf
februari 1964 t/m september 1968
in de Watergeusstraat nr. 10, 1
hoog achter. Dolblij met ons eigen
stekkie voor een aantal guldens per
maand. Dit was bijna recht tegenover nummer 11. Helaas begrijpen
wij het ook niet dat het bordje van
André ergens bij nr. 216 is geplaatst
in plaats van bij nr. 11. Waarom
heeft André zelf hier niets tegen
gedaan? Het idee van de bordjes
spreekt ons wel aan, maar deze
‘vergissing’ moet even recht gezet
worden.”
Snippers
Op de ‘Waar-was-dat-nou-pagina’
in deze uitgave schrijf ik over het
teleurstellend aantal oplossingen
van raadfoto 94. Van de heer Aad
Morel uit Berkel en Rodenrijs
ontving ik een foto, met daarbij de
volgende aantekening: “Bijgevoegde foto is onlangs genomen. Twee
oud-Rotterdammers bestuderen de
krant, maar hebben de oplossing
niet gevonden. Hopelijk doen wij u
een plezier met deze foto.”
Natuurlijk doen jullie me een plezier, kijk maar op deze pagina.

Ook de heer M.C. van Dijk uit
Rotterdam stuurde een foto, die
belangrijk genoeg is om geplaatst
te worden. De foto toont een stukje
Coolsingel aan het begin van de
metrobouw in 1961. De heer Van
Dijk maakte echter één grote fout,
hij stuurde een originele foto met
daarbij de wens “Te zijner tijd ontvang ik de foto gaarne terug”. En
dat is voor mij een groot probleem!
Vaste lezers weten, dat ik maar
één werkende hand heb, de linker!
Van huis uit ben ik rechts, dus het
gebruik van die hand is tot een
minimum beperkt. Daarnaast ‘loop’
ik niet te vlot; even naar de TNTbrievenbus gaan is er helaas niet
bij. Voor dit soort karweitjes moet
ik altijd een beroep op een ander
doen; daar deze mensen al zoveel
voor me doen is het zoeken naar
een enveloppe + porto, het schrijven van het adres van de heer M.C.
van Dijk en het op de brievenbus
gooien van de hele handel iets wat
bij mij de allerlaagste prioriteit
heeft. Ik heb al meer geschreven,
dat toezending van foto’s welke
men retour verlangt, vergezeld
moeten gaan van een aan zichzelf
geadresseerde en gefrankeerde
enveloppe. De foto gooi ik zeker
niet weg; deze blijft in mijn huis tot
hij gehaald wordt.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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The Spitfires
In 1963, toen beatbandjes als paddestoelen uit de grond kwamen, gingen
twee jonge gitaristen uit Zuidwijk op zoek naar andere muzikanten om een
groep te formeren. Die vonden ze. Dat betekende de geboorte van één van de
succesvolste bands uit Rotterdam-Zuid: The Spitfires.
John Steenkamp (sologitaar) en Dick Lubeek
(solo- en slaggitaar) sloegen met Herman Bout
(basgitaar), Ton Hol (slaggitaar) en Heddy
Tigchelaar (drums) aan het repeteren. Oude
radio’s werden omgebouwd tot versterkers en
akoestische gitaren voorzien van elementen.
Na een paar maanden oefenen waren The
-     6F 0 .< 6
eerste optreden was op een feestje, wat toen
een fuif werd genoemd, ergens bij iemand
thuis in Hoogvliet.” Snel daarna kwam het ene
optreden na het andere.
Een paar maanden later kreeg de gitaargroep
versterking in de persoon van zanger Ton
Bravenboer en ging de band verder als Danny
*   -  6 '  #

beatband, met nummers van onder meer The
Beatles en The Rolling Stones op het repertoire.
Fanavonden
/     ' 0 -  
zalen plat te spelen. In Brabant en later ook in
Friesland zijn de Rotterdammers enorm populair. Er wordt niet alleen in Rotterdam-Zuid,
   /  - &.#
opgericht. Busladingen vol fans volgen de
formatie naar hun optredens. Als Steenkamp
de groep heeft verlaten, meldt Dennis Kenth
zich als nieuw groepslid. De maandelijkse fanavonden in De Graanschuur in het Brabantse
Fijnaart en die in buurthuis Pendrecht en later

Thuiszorg aangeboden

in De Bavokerk trekken steevast 250 beat- en
dansliefhebbers.
Medio ‘66 verlaat zanger Bravenboer de band
en neemt Lubeek de zangpartijen voor zijn
rekening. Wanneer Lubeek onder de wapenen
moet, komt Steenkamp terug in de band. Hij
introduceert tevens het 15-jarige zangeresje
Joke Bruijs. Met hun komst slaan The Spit   #   .  <  
composities van Steenkamp en nummers van
The Small Faces en The Spencer Davis Group
domineren het repertoire.
Dienstplicht
0 -  '      
een geheel eigen stijl. Dat had bovendien tot
gevolg dat er voor een andere naam voor de
  ' 0 -   
The Nazz. Korte tijd later verlaat Joke Bruijs
de band, omdat ze zangeres wordt bij het VaraDansorkest. De militaire dienstplicht is de

reden dat de groep in 1968 noodgedwongen
wordt opgeheven. Het laatste optreden van de
band is in november dat jaar in een overvol
buurtcentrum De Larenkamp.
Maar daarmee was het niet gedaan met The
-    . &    
waren er reünie-optredens. En ook in dit
decennium liet de groep weer regelmatig van
zich horen, onder meer tijdens druk bezochte
Back-to-the-Sixties-avonden in De Larenkamp
en in de Congreszaal van Ahoy, waarop The
-         &
  :# < 0 .  0#
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Heeft u een bijdrage voor deze rubriek, of wilt
u reageren?
   < ¦  .

Voor ouderen en zieken: Gastgezin voor uw huisdier
WWW.JANBEHANG.NL
Grote collectie
behang, tevens
zonwering

ook
24 uur
dienst
zorg invest is een particuliere
thuiszorgbureau, Als zorgaanbieder
bieden wij een totaalpakket van zorg
aan. Wij verlenen diensten aan particulieren en zorginstellingen
in zuidholland en omstreken. Het betreft PGB-Clienten,
Zorginstellingen (Huishoudelijke zorg, Verzorging, Verpleging,
24 uur Zorg, ondersteunende begeleiding maar ook als
u gezelschap nodig hebt voor bij het boodschappen doen of een
gezellig praatje.) Al acht jaar heb ik ervaring in de particuliere
thuiszorg. Bel 010-4205229 of kijk op: www.zorginvest.com
voor informatie.

Kunt u door ouderdom of ziekte tijdelijk niet voor uw huisdier zorgen?
Wij helpen u door uw dier onder te brengen bij gastgezinnen. Bent u hersteld,
dan komt uw dier weer naar huis.

Behangers en Schilders aanwezig.

Kleiweg 106 - 3051 GW Rotterdam
Telefoon: 010 - 418 41 74

Kijk op www.thuisdieren.nl voor meer informatie of bel 010-2020040

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

Ik maak
me zorgen…
GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ

Bestel de gratis brochure op
www.zorgenoveralzheimer.nl
of bel 030 659 69 00.
U ziet obstakels
Wij zien
mogelijkheden¬

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

Blinde en slechtziende mensen kunnen veel. Spelen.
Leren. Werken. De Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt helpt. Help mee, geef via rekeningnummer 400 40 40. Kijk ook op steunbartimeus.nl.

MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING
Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen

WWWSTEUNBARTIMEUSNL

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

LG 32” (82 cm) LCD Televisie
& $
&! !
& ! 
&! !
&

Normaal € 599,Actieprijs € 449,-

Knipselkorting
""%"!!

€ 50,-#!!
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U betaald

399,-
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Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

Schiedamseweg 31
Tel.: 010 - 477 92 10

Beeld, geluid en witgoed
GRATIS Thuisbezorgd, gemonteerd en geïnstalleerd, ook in uw TV meubel

&RUQXVEDDQ.%
&DSHOOHDDQGHQ,-VVHO
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SULMVRSJDYH

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684
www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

politiebericht
Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u
Paul niet, dan betaalt u teveel voor uw banden. autoBANDenWIELen BESTEkoop, wintersets, ook huur/ruil.
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411
.&&&
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Werklozenelftal?
Bijgaande foto is eind jaren veertig genomen op het terrein achter Jamin, maar ik
weet niet precies wat voor elftal het was. Ik vermoed dat het was samengesteld uit
werklozen, die tegen andere elftallen speelden. Zijn er mensen die mij meer details
kunnen vertellen? Mijn vader staat helemaal links op de foto (staand).
J. Aarts
010-4670448
St-Louiskoor
Ik ben van 1939 tot en met 1941 lid
geweest van het jongerenkoor St.Louis.
We kregen zangles van een broeder met
pijp. De noten bestonden uit cijfers,
die stonden in een groot boek op een
standaard. We zongen veel Latijn in de
missen. Met Kerstmis hebben we nog
gezongen in een zaaltje op Katendrecht.
Nadien kregen we belegde puntbroodjes
(heerlijk). Er was veel belangstelling,
vooral veel vrouwen. We zongen veel
tweestemmig (geen ouderen). Wij
hadden geen speciale kleding. Op de
zolder van de broederschool speelden
'  ? '     
vertoond, onder meer van Watt en Half
Watt. Op school kregen we een tijdje
          D
tabletten. We kregen ook verplicht Duits
op school en moesten rijmpjes opzeggen
in het Duits.
G.Koks (81)
gkoksedekker@zonnet.nl
0113-212542
-----------------------------------------------Veltmeijer Kolen
In de strenge winter van 1963 (zie
DOR nr 12) die nog in mijn geheugen
staat gegrift, werkte ik bij Veltmeijer &
Schalkens’ Handel Mij, groothandel in
kolen & olie en leverancier van acratork
spanners aan Fokker op de Mijlweg in
Dordrecht. Er werkten twee vertegenwoordigers voor de kolengroothandel;
de heren Tims uit de Brandaanstraat
(voor de regio Zuid-Holland) en Lansue
van de Baarsjesweg (voor de regio
A’dam en omstreken). Deze afdeling
had ik onder mijn hoede. Daarnaast was
er de afdeling Veltmeijer Kolen (met
een showroom op de Kleiweg), die werd
gerund door mijn collega Anja Huisman.
Verder was er een boekhouder, de heer
Van der Kaay en last but not least mister
Veltmeijer himself. Het houten kantoor
en de kolenopslag zaten inderdaad aan
de Maashaven NZ op het terrein van
Thomson. ‘De jongens’ (de kolenboeren), onder leiding van Kees, hadden
daar hun eigen onderkomen met douches en toiletten. Tijdens deze strenge
winter was het een ramp om op tijd op
mijn werk te komen. De enige verbinding voor mij was lijn 3 tot de Nassaukade (politiebureau) en dan verder met
bus 30 tot eindpunt Veerlaan. Iedere dag
kwam de bus veel te laat (of helemaal
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niet) en dan propvol, zodat ik er soms
niet eens bij kon en hij doorreed. Als ik
dan na lang wachten maar ging lopen
door de sneeuw (de volgende halte was
pas bij de Verenigde Brandstoffenhandel
' # 4   D
8 #
het meer dan eens dat de bus voorbij
ging, net voor ik bij de halte was. Eindelijk gearriveerd op kantoor was het ook
geen pretje. Je zou denken: werken bij
een kolenhandel, dan hoef je geen kou te
lijden, maar niets was minder waar. Wij
zaten met handschoenen aan te werken,
     "   "
alles was bevroren. De jongens konden
dus ook niet douchen. Later hebben we
'     " '
smolten sneeuw in een elektrisch apparaat. De telefoons stonden de hele dag
roodgloeiend. Anja kreeg klagende en
soms huilende mensen en ik smekende
handelaren aan de lijn. Of er toch echt
niet aan nog wat voorraad te komen was,
maar op den duur was alles uitgeput. De
Oranje Nassau Mijnen en Ibbenburen
in Duitsland waren ook door hun voorraden heen.
De heer Veltmeijer ging op een gegeven
moment zelf naar Swansea in de hoop
daar nog wat op de kop te tikkken,
gelukkig lukte dat. Ook via de Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij uit de
Parklaan konden we nog aan wat ‘Amerikaanse III en IV’ komen; niet wat we
gewend waren, maar alles was welkom!
Ik herinner me nog dat de eigenaar van
De Klok aan de Buitendijk mij belde en
zei: de mensen gaan hun oude fornuizen
' # "    D 
briketten voor me? Ook die waren er
bijna niet meer, maar ik beloofde m’n
best voor hem te doen. Door het weer
konden de jongens niet meer rijden en
kwamen de mensen zelf op de Maashaven zakjes kolen aan het loket halen. Het
was een hectische winter bij Veltmeijer
en zulke taferelen kunnen we ons vandaag de dag bijna niet meer voorstellen.
Ondanks alles heb ik er met veel plezier
gewerkt, maar in het voorjaar ben ik
er weggegaan, want dit wilde ik geen
tweede keer meemaken!
Ria de Vries-Sikkema
jaap.de.vries@hetnet.nl
-----------------------------------------------Van der Meer & Schoep
Bij deze een verhaal van een oudAmsterdammer die sinds 1970 in

Brielle woont. Toen ik het verhaal van
de meisjes van bakkerij v.d. Meer &
Schoep las, kwam er een jeugdherinnering bij mij boven. Ik handelde in
1957 met verlichtingsartikelen in heel
Nederland. Ik was toen 25 jaar. Met
 &  D     
dag op de Beijerlandselaan en moest
bij het politiebureau op de hoek (bij het
tunneltracee) afslaan richting stadion
Feijenoord. Tijdens het nemen van de
.        

negen armen, die naast mij stond, een
zwaai maken. Ik greep naar de lamp
en toen gebeurde het... Ik reed op een
bakkerskar van v.d. Meer & Schoep.
Raakte het handvat en de broden vlogen
overal heen. Mijn rit eindigde tegen de
muur links. Gelukkig geen persoonlijke
ongelukken. De broodbezorger vertelde
dat het niet zijn kar was en hij niets kon
regelen. Nu dat heb ik aan de herstelrekening wel gezien. 1. transport van kar
naar reparateur 2. kar in de eerste lak 3.
kar in de tweede lak 4. verloren gegaan
brood etc. Voor dat geld had men een
nieuwe kar kunnen kopen. Mijn verzekering deed niet moeilijk en betaalde het
gewoon uit.
Rinus Boshuisen
-----------------------------------------------De Aegidiusstraat
‘Ach, Robbie Peters’, dacht ik, naar aanleiding van zijn herinneringen aan onze
straat in De Oud-Rotterdammer. Tegelijkertijd realiseerde ik me, dat Robbie, net
als ik, ‘senior’ genoemd mag worden. Ik
vond het enig over ‘zijn tijd van toen’ te
lezen en wil er graag iets aan toevoegen.
Ik weet nog dat het gezin Peters in onze
straat kwam wonen; volgens mij vanuit
Reeuwijk. Ik woonde met mijn ouders,
broer en pasgeboren zusje op 16, schuin
tegenover hun woning. Ik speelde met
zijn zus Anneke, die iets ouder was dan
ik. Zijn buurman Vonk, die bij bakker
Kops werkte, kende ik vrij goed, doordat
ik bevriend was met zijn oudste dochter
Hennie. In het weekend was er altijd
iets lekkers (overgebleven gebak?). Er
werd veel gespeeld in onze straat, waar
maar één auto stond; van houthandel
Van Linschoten. We konden dus naar
hartenlust gebruik maken van de middenstraat, waarop veel krijt gebruikt
werd voor hinkelperken en het tekenen
van huizen met gangen, kamers en dergelijke. Later werd touwtje gesprongen
en nog later speelden ook vaders mee in
een badmintoncompetitie. Het was een
straat, waarin mensen met elkaar meeleefden. Was er iemand overleden, dan
werden uit respect voor de overledene
alle ramen voorzien van witte lakens
tot na de begrafenis. Men was met de
nabestaanden begaan en ze werden niet
in de steek gelaten. Eén kleine correctie betreft de naam van de slager, die
Maters heette en niet De Pater. Er ging
een wereld van herinneringen open door
       D 
Het is een wereld, waaraan ik met veel
warmte terugdenk, hoewel in die tijd elk
dubbeltje vijfmaal omgedraaid werd,
voordat het werd uitgegeven.
D 7 8 9# 
Prinsenlaan 158

3066 KA Rotterdam
-----------------------------------------------Rotterdam-verzameling
Door verhuizing moet ik helaas een gedeelte van mijn Rotterdam-verzameling
afstoten. Het gat om circa 200 boeken,
plaatwerk, plakboeken en dergelijke. Ik
zoek hiervoor een liefhebber, die het gebodene in één transactie wil overnemen,
dus geen kavels. Een redelijke prijs is
nader overeen te komen. Belangstellenden kunnen zich wenden tot:
Jan Kamerbeek
0172-720032
Bodegraven
-----------------------------------------------Geachte redactie
In de oorlogsjaren lieten mijn vader en
ik onze haren knippen bij kapper Dekker
aan de Bergweg. Dat moet dus in de tijd
van Sjaak en Piet geweest zijn, maar
daar weet ik niets meer van. Ik was toen
een jaar of 10-12. Wel herinner ik me al
die houten laatjes met naamplaatjes van
de vaste klanten, die daarin hun eigen
scheerspullen bewaarden. Toch een
beetje beducht voor het ‘kromzwaard’
van de kapper? In de vijftiger jaren
werkte mijn vrouw (die dat toen nog niet
was) onder meer in jeugdhuis Piet Hein
in Delfshaven. Daar heeft ze vaak optredens meegemaakt van de toen nog zeer
jeugdige André van Duin. Al helemaal
de artiest die hij later zou worden. Even
een zijpaadje: ze ging dan laat in de
      *
via de Maastunnel en langs onbebouwde
terreinen naar haar huis in Zuid, een
jonge vrouw van omstreeks 24. De mevrouw die als meisje bij Van der Meer
en Schoep werkte, heeft me ongetwijfeld
vaak geholpen in de winkel. Ik woonde
bij mijn ouders in de St.Agathastraat,
nadat ons huis in de Wijnstraat verloren
was gegaan. Toen we in 1960 trouwden
vonden we een mooie inwoning in de
Willebrordusstraat, recht tegenover de
bakkerij. Daar werd vaak ‘s morgens
om 6 uur een grote voorraad meel aangevoerd. De zakken werden naar boven
getakeld aan een haak, waaraan een
grote ijzeren bal hing. Als de haak weer
leeg naar beneden kwam, ketste die bal
enige malen met veel kabaal tegen de
ijzeren platen die ter bescherming tegen
de gevel zaten. En dat dus zo’n tien
meter vanaf onze slaapkamer. Maar alles
went en na enige maanden sliepen we er
doorheen. Waarmee ik maar zeggen wil,
dat ik blij ben dat ik vorige maand De
Oud-Rotterdammer heb ontdekt.
Han Timmer
Manschotplein 47
7121 BL Aalten
-----------------------------------------------Geachte redactie
“Mijn vader – A. van der Sijs – liet zich
vanaf 1925 tot 1955 bijna iedere dag
scheren bij Dekker. Hij had daar, net
zoals alle andere vaste scheerklanten,
een lade met zijn naam erop waarin
zijn eigen scheerattributen zaten, zoals
kwasten, kammen etc. Vader had een
bakkerij op de hoek van de Agniesestraat/Heemsteestraat. Met Kerstmis
en andere dubbele feestdagen moest
er driemaal zo hard gewerkt worden

als normaal. Vader was dan te moe om
naar de kapper te gaan en liet zich dan
thuis scheren door Sjaak die ook in de
Agniesestraat woonde. Zelf ging ik ook
naar Dekker om te worden geknipt en
          
van pa bijschrijven. Als jongen van 13
à 15 jaar moest ik tussen de schooltijden door ook brood bezorgen en één
   '§   *
aan de Bergweg. Ik bezit nog een
schuier –soort borstel om kleren mee
af te borstelen – die de heer Dekker
als presentje aan zijn klanten gaf bij de
viering van het 25-jarig bestaan van de
zaak. Er staat nog duidelijk opgedrukt:
“HEEREN-KAP-SALON 1909 7 MEI
1934 K.DEKKER”.
Kees van der Sijs
Korenbloem 29
 D6 /.
0180-616086
sijs@planet.nl
-----------------------------------------------Heer Nicolaesstraat
Sinds kort zie ik uw krant regelmatig
en ik vind het heel erg leuk. Ik heb tot
m’n zestiende in de Heer Nicolaesstraat (een zijstraat van de Putsebocht)
gewoond. Wat ik me nog herinner is
dat de vrouwen er altijd uit het raam
‘hingen’. Steunend op een kussen in de
vensterbank hielden ze overzicht op wat
er zich in de straat afspeelde. De bakker
(Van der Meer en Schoep) kwam langs
de deur, evenals de melkboer die ‘losse
melk’ verkocht. Verder deden we de
dagelijkse boodschappen, zoals ‘jonge
vette kaas’ bij Biemans, de waterstoker. De heerlijkste koek(kruimels)
werden gehaald bij Van Gelder in de St.
Andriesstraat/hoek Stokroosstraat. Daar
werden de min of meer hele koekjes
uitgevist voor de visite, als m’n moeder
krap bij kas zat. Ook werden de lege
    '   
de lorrenboer door de straat kwam werd
ieders garderobe, die al niet al te groot
was, bekeken of er wat gemist kon worden om de huishoudpot te spekken.
Op maandag werd gewassen. Als je
geen wasmachine had, kon je ‘m voor
een paar uurtjes huren bij Van Gelderen.
Hij woonde ook bij ons in de straat. Hij
legde de ronde kuip van de wasmachine, eventueel met wringer, op zijn
schouder en leverde die af; of je nou op
de begane grond woonde of driehoog.
In de straat had slechts één gezin een tv
en daar mochten we op woensdagmiddag allemaal kijken. Terwijl de moeder,
mevrouw Kruit, een hele lieve vrouw,
het heel druk had, want ze naaide overhemden voor een atelier. Drie kinderen
hadden ze: Feico, Ria en Andre. Af
en toe haalden we op zondag patat bij
‘Bolle Jan’ in de Stokroosstraat. Daar
kon je de lekkerste patat kopen. Nadat
'    . # 
  ##    ##  
Stokroosstraat. Ik hoop dat ik wat reacties krijg van mensen die er gewoond
hebben.
Ria van Bree-Boersma
Prins Hendrikkade 155 a
3071 KP Rotterdam
riaboersma@planet.nl
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C.P Tielestraat
De schoolfoto uit 1942 toont de zesde klas van de jongensschool in de C.P. Tielestraat in Rotterdam. Alle namen staan bij de foto, maar waar zij nu wonen? Tot nu toe
zijn gevonden: Eppo Brongers, Ed Heijna en Joop Lobbe en zij zouden graag van de
anderen of bekenden daarvan horen hoe het met hun is gegaan om, zo mogelijk, een
reünie te organiseren.
Joop Lobbe
0180 520607
joop.lobbe@gmail.com

Jaap van der Velde
Graag zou ik contact komen met wat
oude vrienden uit het Zwaanshals. In het
bijzonder met Jaap van der Velde. Hij
woonde in het Zwaanshals 201, boven
de kapper. Hij voetbalde bij SCR en
ik bij NADO-Vooruitgang. Wij gingen
dansen bij Marcel Mulders in de Zomerhofstraat. We hebben daar veel gelachen
en gedanst natuurlijk. Ik zou heel graag
met hem in contact komen, evenals met
andere jongens die mij nog kennen.
h.koks1@chello.nl
06-45262654
------------------------------------------------ZOS Radio
In september bestaat de Ziekenomroep
Schiedam / ZOS Radio 50 jaar! In
verband met een reünie zijn wij op zoek
naar oud-medewerkers uit de zestiger
jaren. Wilt u reacties sturen naar: ZOS
Radio Postbus 239 3100 AE Schiedam

onder vermelding van reünie.
Jacqueline van Asten-Noordijk
Smetanalaan 106
3122 HR Schiedam
010-4703854
06-54326014
------------------------------------------------Geachte redactie
Ondergetekende bezit een WurlisterJukebox 2000 uit 1956. Mijn probleem
is dat ik haast geen grammofoonplaatjes
[singeltjes] uit de jaren 50 en 60 kan
bekomen. Misschien dat onder de lezers
van ons lijfblad nog mensen zijn die mij
hier mee kunnen verblijden.
J.P. Dallau
Spuikreek 325
Rotterdam
06-21947867
------------------------------------------------Reünie Maria Goretti Lagere
School voor meisjes

In verband met een reünie in september
2009 in Overschie worden er nog enkele
klasgenoten gezocht van de 4e klas in
1959 van juffrouw Ahsman en juffrouw
Rau van de lagere school voor meisjes
aan de Baanweg van de Maria Goretti
school.
Gaarne zo snel mogelijk reacties naar de
dochter van mevrouw Van Dodeweerd.
Mevr. T. Groenewegen
Albert Cuypstraat 44
3043 AA Rotterdam
010-4157914
groentin@yahoo.co.uk
------------------------------------------------Middellandschool 1956
Ik wil een oproep doen voor klasgenoten van 1956. Klasseleraar was de
heer Vaessen. Ik zoek o.a. Annie van
Waardhuizen, Ria Dubbelman, Anneke
Molmans,
Ria Stuivenberg, Lucie Pennings, Elly
Steyl en Hans Langhorst. Het zou leuk
zijn weer eens contact met hen te hebben.
Gerda van den Hoff
Ridderkerk
Gerda41@hetnet.nl
------------------------------------------------Gini en/of Adrie Gleym
Ik zoek Gini en /of Adrie Gleym (meisjesnamen). Zij hebben in hun jeugdjaren
in de Wielewaal gewoond. Ik heb hen
in 1989 nog even vluchtig ontmoet in
Antonius Ijsselmonde.
A.C.van Dijk
W.Alexanderplaats 50
3223 XW Hellevoetsluis
0618395805 / 0181314124
a,dijk122@upcmail.nl
------------------------------------------------Reünie Eben Haëzer School
Veel oud-klasgenoten zijn al gevonden,
maar we missen er nog enkele, zoals:
Hennie Monster, Barend Stam, Janneke
van Nes, Janny Verhage, Jopie v.d. Wel
-1 en 2, Cobie Venema, Anne Gaastra,
Bas Sintemaartensdijk, Arie Maat, Jan
Verhagen, Rudy Wigman, Anneke van
Dijke, Marrie Kooyman, Ria Hagendijk
en Beppie v.d.Hee.
Het zijn allemaal mensen van nu rond

de 65 jaar. Iedereen die mij een tip zou
kunnen geven om deze mensen te vinden
hoor ik graag.
Piet van der Windt
Munnikenland 5
4254EA Sleeuwijk
06 10535825
p.vd.windt@freeler.nl
------------------------------------------------Patricia Schnijder-Taylor
Ik zoek een oude vriendin, Patricia
Schnijder-Taylor. Na mijn huwelijk ben
ik haar uit het oog verloren. Zij woonde
vroeger in de Hekbootstraat en zat op
de lagere school aan de Baardstraat.
Later ging ze net als ik naar de Middellandschool. Ze was getrouwd met
Guus Schnijder en had twee kinderen,
Mark en Diane. Ooit zag ik haar in de
metro zitten, helaas was ik al uitgestapt.
Ooit heeft ze ook nog in Oud-Gastel
gewoond. Wie kan mij helpen?
Gerda van den Berg-van den Hoff
Gerda41@hetnet.nl
------------------------------------------------10 mei 1940
De eerste dag van de oorlog woonde ik
in de Putsebocht 58A. Er was een school
bij het Afrikaanderplein, daar zaten Hollandse militairen in. Toen mijn oudste
broer vroeg in de morgen naar zijn werk
bij P.Smit ging, belandde hij aan het eind
van de Putsebocht-Putselaan in een vuurgevecht. Mijn broer is daarbij doodgeschoten. Er was ook een meisje bij, die
werd getroffen in haar arm. Mijn (dode)
      
Zuiderziekenhuis en heeft daar enkele
dagen in de koeling gelegen voordat
hij werd begraven op de begraafplaats
Crooswijk. Ik heb daarover een vraag?
Wie was dat meisje dat bij mijn broer
was en in haar arm gewond werd, had zij
iets met hem te maken?
G.Koks
gkoksedekker@zonnet.nl
0113-212542
------------------------------------------------Zijdewindestraat
Mijn naam is Stien Nijsen. Ik ben 1928
geboren in de Zijdewindestraat 19 in
Rotterdam en heb daar mijn jeugd door-

gebracht en gespeeld met vriendjes en
vriendinnetjes. Waar zijn ze gebleven?
Ik had een oudere zus Jopie, die later
met haar man café De Post hadden op
de Binnenweg (nu café Boudewijn).
Ik werkte voor mijn huwelijk bij de
Rotterdamse Melk Industrie (RMI) en
ben nadat ik getrouwd was naar het
buitenland gegaan, omdat mijn man daar
werkte. Al die jaren dacht ik, waar zijn
mijn vriendinnetjes gebleven. Probeer
ze maar eens te vinden als je meer dan
25 jaar niet in Nederland hebt gewoond.
Daarom doe ik een oproep in deze
krant en hoop een reactie te ontvangen, omdat ik net als andere oudere
Rotterdammers deze krant met plezier
lees en ervan overtuigd ben dat als mijn
vriendjes en vriendinnetjes nog leven,
zij dit ongetwijfeld lezen. Ik zoek Betsie
van de Hoek, Alie van Duijl, Rietje
Gaagesteijn, Paula van Oort en Jantje
en Keesje Harrewijn en tenslotte Gerard
Visser en Jopie Sengers. Als u zich
hierin herkent, graag een reactie naar:
J.M.A. Versnel-Nijsen
Avelingen 19
3343 EA Hendrik Ido Ambacht
078-68 16006 of 06-5230 1653
jma.versnelnijsen@tiscali.nl
------------------------------------------------Channel Airways
Zaterdag 10 oktober wordt er, bij voldoende belangstelling, nabij Southend
Airport een reünie/lunch gehouden aan
oud-medewerkers op de lijn RotterdamSouthend van 1956 tot 1972. Bijdrage
in de kosten € 40,00 exclusief kosten en
verblijf. Geïnteresseerde Nederlandse
oud-stewardessen en andere oud-personeelsleden kunnen met mij contact
opnemen. Liefst asap.
Jan Stoep, oud-stationsmanager
078-6812527
janstoep@live.nl

 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
€ 49,90 (in Nederland)
Dhr./Mevr.

Voorletters

€ 65,00 (binnen Europa)
Tussenvoegsel

 € 75,00 (buiten Europa)

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode

Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.

Colofon

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus

De Oud
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Tonnie Frederiksen
Tonnie, herken je deze foto’s nog? Wij zaten op de huishoudschool Ericaplein. Jij woonde in de Rosestraat en later
in de Pijperstraat. Als je dit leest, laat wat van je horen, als
je kan.
Jopie Roozen
Middelharnishof 42
3086 GD Rotterdam
j.roosroozen@chello.nl

Frits Peeters en
Hanny Koopmans
Voor twee briefschrijvers is KRO Memories is op zoek naar Frits Peeters en Hanny
Koopmans. Frits voer in 1952 op het schip
‘De Keizersgracht’. Zijn ouders woonden
in de Hekelingenstraat in Rotterdam. Frits
zal nu rond de 76 jaar zijn.
Hanny heeft op de Crooswijkseweg in
Rotterdam gewoond en was de dochter van
Piet Koopmans van het trio ‘De 3 Jacksons’. Hanny zal nu rond de 74 jaar zijn.
Heeft u informatie over Frits of Hanny,
neem dan contact op met
Mascha Philipoom
Redactie KRO Memories
035-6713951
mascha.philipoom@kro.nl

Henk Paulus
Ik zoek een vriend van vroeger, Henk
Paulus of Paules, uit de Schommelstraat.
Wij waren bevriend voor de oorlog en zijn
samen in de oorlog naar Drenthe gegaan
waar wij zijn ondergebracht bij verschillende families. Henk Paulus zijn ouders
hadden een groot gezin met twaalf kinderen en ik was hun dertiende kind. Mijn
ouders hadden maar twee kinderen, Fred
en ik. Wij woonden op 8c boven Lauwaards en Paulus woonde naast de familie
Zeegers. Ik hoop dat ik iets hoor van Henk
of iemand die er iets meer van weet.

Freek Kleinzoon
Ik ben al jaren op zoek naar Freek
(Freekie) Kleinzoon. Hij woonde tijdens
de oorlog bij zijn oom Nelis en Marie op
het hofje in de Gouvernestraat. Nelis was
na de oorlog bloemenman. De bovenbuurman was Kees de Schillenboer. Freekie
was mijn boezemvriendje. Ik ben nu 69
jaar. Reacties van en over Freek ontvang
ik graag.
Frans van Gils
Rupsklaver 112
3069 DC Rotterdam, 010-4208032
---------------------------------------------------Bep Kling
Na een fantastisch huwelijk moest ik vijf
jaar geleden helaas afscheid nemen van
mijn vrouw. Nu ik alleen ben denk ik vaak
terug aan vroeger. Bijvoorbeeld aan mijn
grote jeugdliefde, Bep Kling. Zij is, voor
zover ik weet, inmiddels ook overleden,
  #         
nog mensen zijn die haar gekend hebben
en mij nog eens iets over haar zouden willen vertellen of foto’s voor mij hebben.

Bertus van Eck
Makreelstraat 68
Hoogvliet, 010 4381979

Per mail kunt u uw verhaal opsturen naar: info@deoudrotterdammer.nl
Per post naar: De Oud-Rotterdammer,
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Dat was de oplossing van de puzzel in De Oud-Rotterdammer nummer 13. Een spreuk die feitelijk het fundament
vormt van deze krant. Want wie heeft er geen mooie herinneringen aan die eerste twintig levensjaren, waarin je nog
tamelijk onbezorgd door het leven ging en onophoudelijk nieuwe ervaringen opdeed. Daarover schrijft De OudRotterdammer, of beter, de lezers van De Oud-Rotterdammer iedere veertien dagen een krant vol en allemaal smullen
we van die heerlijke herkenbare verhalen. Het was dus ditmaal een zeer toepasselijke spreuk, die bijna alle inzenders
gevonden hebben. Uit die inzenders zijn de volgende vijf prijswinnaars getrokken, die binnenkort hun prijs thuis
gestuurd krijgen:
M.J. Kasbergen-Martens, Rotterdam
J. Lugtenburg, Ridderkerk

Horizontaal
1. weegschaal; 7. gemanierdheid; 12. knaagdier; 13. slingerbeweging; 14.
bedorven; 15. nummer (afk.); 17. vruchtbare plaats in de woestijn; 19.
nauw (eng); 21. jongensnaam; 22. drinkgeld (fooi); 24. plaats in NoordHolland; 27. voor (in samenstelling); 28. plezier; 30. frisjes; 31. uitroep van
schrik; 32. Nederlandse rivier; 33. soort dakbedekking; 35. soort schaatsen; 37. voertuig met twee wielen; 38. tot bedaren brengen; 41. dutje; 42.
banaan; 44. deel van boom; 46. fijne kussenvulling; 47. foedraal (hoes);
48. eenheid van geluid; 49. echtgenoot; 50. lastdier; 52. schaakstuk; 54.
bediende in café; 56. koeienmaag; 58. vreemde taal; 61. gewicht; 62.
Europese rivier; 64. bloeiwijze; 65. vreemde (snoeshaan); 67. snelle loop;
68. meisjesnaam; 70. catastrofe; 72. faeces (poep); 73. jonge geborene
(baby); 76. sleepnet; 77. bolgewas; 78. calciumcarbonaat (gips); 79. de
gehele filmploeg; 81. salvation army (afk.); 82. gevangenverblijf; 83.
Drents vliegveld; 84. Chinese vermicelli; 86. vlamhoutje; 87. samengaan
van bedrijven.
Verticaal
1. winterkledingstuk; 2. de oudere (Lat. afk.); 3. collectieve arbeidsovereenkomst (afk.); 4. Amerikaanse staat; 5. vrouwelijk lastdier; 6. onderdeel
van een tennispartij; 7. repareren (maken); 8. openbaar vervoermiddel; 9.
zeepwater; 10. deel van bijbel (afk.); 11. ongunstig; 16. plaats in Brazilië
(afk.); 18. baardje; 20. vogeleigenschap; 21. tijdperk; 23. deel van arm;
25. platboomd vaartuig; 26. kraaiachtige vogel; 27. geparachuteerde
soldaat (afk.); 29. homoseksuele vrouw; 32. plaats in Zuid-Holland; 34.
mager (doorschijnend); 36. bekvechten; 37. deel van gelaat; 39. uitstapje;
40. dichterbij; 42. verzekeringsbewijs; 43. telwoord; 45. duinvallei; 46.
departement (afk.); 51. telwoord; 53. familielid; 54. nachtroofvogel; 55.
soort naaldboom; 56. inwendig orgaan; 57. zak van grof jute; 59. rijstbrandewijn; 60. zangstem; 62. kikvorsman; 63. wereldkinderorganisatie;
66. streling; 67. pulverig (los); 69. korps nationale reserve (afk.); 71.
sporenplant; 73. smeerseltje (crème); 74. huidverharding; 75. berggeit;
78. steen; 80. vragend voornaamwoord; 82. cultureel centrum (afk.); 85.
erbium (scheik. afk.).

  # '   .      .   
Naar verwachting zullen veel media verslag doen van deze historische gebeurtenis.
De Oud-Rotterdammer wil hier op de eigen, karakteristieke wijze natuurlijk ook graag
aandacht aan besteden en roept de lezers daarom op verhalen in te sturen over hun
eigen ervaringen met dit prachtige schip. Bent u wel eens meegevaren, heeft u op het
SS Rotterdam gewerkt of heeft u andere ervaringen. Schrijf ze op en deel ze met de
andere lezers. Bij voorkeur per mail en zo mogelijk voorzien van eigen privéfoto’s
(liefst gescand, originelen vergezeld van een gefrankeerde en geadresseerde retourenveloppe). Wie weet staat uw prachtige verhaal over twee weken wel op de voorpagina
van De Oud-Rotterdammer!

M. Mink
Marthalaan 10j
Hoogvliet, 010-4168064

Puzzel
mee
en
win
!!!
“De jaren uit je jeugd vergeet je nooit ”
Mw.T.C.Kooy-Schop, Maassluis
H. Marinissen-de Bruijn, Hellevoetsluis
H. Bak-Zeedijk,Hellevoetsluis

Verhalen over stoomschip Rotterdam

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel. De puzzelaars
van deze week dingen weer mee naar vijf exemplaren
van het boek Rotterdam 1941 van Ben Laurens.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens
met de letters uit de genummerde vakjes een woord of
slagzin vormt.
U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 14 JULI opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Humanitas wijkzorg
Humanitas wijkzorg is altijd bij u in de buurt! (9)

Deze keer: Delfshaven en Centrum
Humanitas biedt in de wijk veel voorzieningen en activiteiten,
niet alleen op het gebied van thuiszorg, behandeling en verzorging, maar bijvoorbeeld ook persoonsalarmering, restaurants,
herinneringsmusea en financiële (schuld)hulpverlening.
In Delfshaven en Centrum staan
drie woongebouwen waarin
Humanitas is gevestigd: op de
Müllerpier de gebouwen met
levensloopbestendige woningen ‘Witte de With’ en ‘Aert van
Nes’ en aan de Kruiskade ‘De
Leeuwenhoek’. Het zijn ontmoetingsplaatsen voor bewoners,
maar ook voor de buurt.

Zeeleeuw’ kunt u met uw familie
niet alleen luxe dineren, ook de
dagmenu’s zijn heerlijk en de bar
biedt een overvloed aan dranken.
Iedereen is welkom! Het is natuurlijk ook een prima gelegenheid
voor feesten en partijen!
De Leeuwenhoek
De Leeuwenhoek is een in 2008
ingrijpend gerenoveerd zorgcen-

Heeft u vragen over verpleging of
verzorging thuis dan kunt u ons
bellen. Ons centrale Thuiszorgtelefoonnummer is 0900 - 1 20 30 40
(5 ct. p.m.). Emailen kan natuurlijk
ook:  
 manitas.nl. Heeft u interesse in
een woning in een van de Humanitascomplexen dan kunt u bellen
met de Humanitas-woonmakelaar
Coby Bosker: 0651 - 58 36 34.

Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl
Web: www.humanitas.nu

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten over
de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en werken en
de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over Humanitas,
een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47.
Bel voor informatie over wonen Humanitas woonmakelaar Coby
Bosker: 0651 - 58 36 34.

RATO (Roze Adviestelefoon voor Ouderen)
De RATO is ’n vertrouwenstelefoon
voor homoseksuele, lesbische en
biseksuele ouderen in de regio
Rotterdam. U kunt de RATO bellen, als u een luisterend oor wilt of
informatie over bijvoorbeeld activiteiten. Daarnaast heeft de RATO
informatie over homovriendelijke
verzorgings- en verpleeghuizen,
huisartsen of andere hulpverleners. RATO regelt als u bijvoor-

beeld moeilijk ter been bent of
zich af en toe eenzaam voelt,
een bezoekvrijwilliger die eens
per week bij u op bezoek komt
voor een praatje, een kop koffie of iets met u samen onderneemt.
De RATO is iedere maandag en
dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur
bereikbaar op telefoonnummer
010 - 414 46 47.

vang is er voor bewoners en externe cliënten. De dagverzorging Niet naar een traditioneel bejaarden- of verheeft bewoners en externe cliën- zorgingshuis? Humanitas heeft het alternatief!
ten als deelnemers. Deze doen
gezamenlijk mee aan activiteiten
Humanitas streeft naar een mix: arm en rijk, allochtoon en auen uitstapjes.
tochtoon, ziek en gezond. Zo vermijden wij ‘misère-eilanden’. In
de appartementen van Humanitas kunt u ook wonen als u geen
Kunstatelier
zorg nodig heeft. Blijkt u (meer) zorg nodig te hebben, dan hoeft
Van het kunstatelier van De Leeuu niet te verhuizen. Wij bieden dan zorg in uw eigen woning! Bij
Humanitas heeft u in een aantal complexen de keuze tussen een
huur- of een koopwoning. Momenteel hebben wij nog een aantal voordelige koopappartementen beschikbaar. En als u voor
Koopsubsidie in aanmerking komt, wordt het nóg voordeliger!

Wijkzorg voor de zorg thuis
De Humanitasvestiging Witte
de With is vertrekbasis voor
de wijkzorgteams. Humanitas
biedt daarbij alle vormen van
thuiszorg, van huishoudelijke
zorg tot en met verpleging.
Wacht u op opname in of bent
u net ontslagen uit het ziekenhuis? Wilt u ondersteuning bij
het innemen van medicijnen of
met de lichamelijke verzorging?
In alle situaties waarin u zorg
nodig heeft kunt u een beroep
op ons doen!
De zorgbemiddelaar kan u informeren over de mogelijkheden. Deze kan, samen met u,
nagaan
w e l k e
hulp het
b e s t e
aansluit
bij uw behoeften:
thuiszorg,
een dagvoorziening of misschien een
(bij revalidatie tijdelijke) opname in het verpleeghuis.
Müllerpier
Vanuit de ‘Witte de With’, het
hoge opvallend bruinbeige
geblokt woongebouw aan de
Sint-Jobskade, biedt Humanitas wijkzorg in Delfshaven en
Rotterdam-Centrum. Wij zorgen
voor huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging thuis.

Hoe kunt u Humanitas in Delfshaven of Centrum bereiken?

De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Nu ook kopen met koopsubsidie!

wenhoek onder leiding van een
kunstenaar kunnen ook externe
cliënten gebruik maken.
Persoonsalarmering
Iedereen kan aangesloten worden op de Humanitas persoonsalarmering, waarmee u 24 uur per
dag, 7 dagen in de week met één
trum in hartje Rotterdam, ‘Het druk op de knop in contact kunt
Oude Westen’. De Leeuwenhoek komen met onze Servicecentrale,
heeft een persoonlijk karakter die u uit de nood helpt.
en bijzondere sfeer. Er wonen en
werken mensen uit vele verschil- Vrijwilligerswerk
lende culturen. In de recreatiezaal U kunt bij Humanitas uiteraard
kunnen bewoners, cliënten en ook als vrijwilliger terecht: helpen
bij het verzorgen van maaltijden,
bezoekers elkaar ontmoeten
begeleiding bij uitstapjes, wandelen of winkelen, samen een
Activiteiten
De Leeuwenhoek organiseert een krantje lezen of spelletjes doen,
scala aan activiteiten en houdt assisteren in het museum, het
daarbij rekening met de diversi- restaurant, de dierenweide of de
beeldentuin.
teit van culturen.

De Bonte Koe
In de ‘Witte de With’ is ook een
prachtige dagvoorziening ‘De
Bonte Koe’ voor dagelijkse dagverzorging en dagbehandeling.
Ook zijn er een kapsalon, pedicure, schoonheidsspecialiste en
om de hoek een praktijk voor
fysiotherapie. Alle andere disciplines, zoals de ergotherapie
van Humanitas, zijn vanzelf- Dagopvang en - behandeling
sprekend ook beschikbaar.
De dagbehandeling biedt plaats
aan cliënten met mogelijke psychogeriatrische of gerontologiRestaurant
In de sfeervolle ambiance van sche problematiek als een vorm
restaurant en bar ‘De Zingende van dagbesteding. De dagop-

Waar vindt u Humanitas in
Delfshaven en Centrum?
Witte de With en Aert van
Nes (op de Müllerpier): SintJobskade 10. De Leeuwenhoek: West Kruiskade 54.

De Koopsubsidie - officiële benaming: ‘Eigenwoningbijdrage’ - is
onder meer afhankelijk van uw
inkomen, koopsom, hypothecaire
leensom en leeftijd. Als uw inkomen iets te laag is voor de gewenste hypotheek, kan Koopsubsidie een oplossing zijn. Dan is nl.
een hogere hypotheek mogelijk.
De meerkosten krijgt u dan terug.
Het voordeel kan oplopen tot vele
duizenden euro’s.
Als u nu huurt maar een woning
van Humanitas wilt kopen (dat
kan in sommige gevallen ook als u
van Humanitas huurt), kunt u mogelijk Koopsubsidie krijgen.
Kopen in een periode waarin de
economie minder goed draait is
vaak heel voordelig voor de koper.
De huizenprijzen stijgen immers
momenteel niet of zijn zelfs licht
gedaald. En bij Humanitas koopt
u er automatisch bij dat u, als dat

nodig mocht zijn, zorg in de eigen woning kunt krijgen en in
de Humanitasvestigingen een
keur aan voorzieningen en activiteiten!
Er zitten natuurlijk wel voorwaarden aan de Koopsubsidie,
zoals bijvooorbeeld dat de woning niet duurder mag zijn dan €
163.625 en dat u de woning zelf
moet gaan bewonen. Samen
met u kunnen wij nagaan of u
voor deze aantrekkelijke subsidie in aanmerking komt. Een
telefoontje aan Harry Scheffers,
0623 – 51 76 22 is voldoende
voor een gesprek en vrijblijvend
advies.
TE KOOP GEVRAAGD:
BROMMOBIEL
van eerste eigenaar
maximaal vier jaar oud
0651 - 32 90 46

P! Humanitas biedt:
O
APPARTEMENTEN TE HUUR
ET

L Oosterwiek (Oosterflank), IJsselburgh (Beverwaard)
Nancy Zeelenbergflat (Carnisse), Swinshoek (Rockanje)
APPARTEMENTEN TE KOOP (vanaf € 130.000)
Oosterwiek (Oosterflank), Prinsenwiek (Lage Land),
Zilverlinde (Hillegersberg) en Swinshoek (Rockanje)
PLAATSEN IN ZGN. ‘DEMENTENHOFJE’ (eigen kamer,
grote badkamer, gezamenlijke woonkamer en overdekt
dorpsplein om met familie te gaan wandelen / eten)

Humanitas zoekt:
VERZORGENDEN IG
TEAMLEIDERS
)VSFO$PCZ#PTLFSr,PQFO)BSSZ4DIFíFST
Werken: Personeel & Organisatie 010 - 461 51 51

