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Csfé "De Hdve Mran" aNnde Slotsedijk le Poortugarl
De geschiedenisvar 'De Halve Maan", somscafé en somskoÍfiehuis genoemdis t!Íug t€ vindentot
circa 1830.
De oudstbekendeeigonaarmoet PieterBarendrechtgew€estzijn, volgenszeggenwas hij een
chiÍurgijnuit Alphen.
ln 1839wordt Anna KrÍger, de weduwevan Willem var Gelder,in het kadaÍer verm€ld.Beroop:
Herbergiersterte PooÍtugaal.
Tot ongeveer1880is er verderweinigbekendover"De HalveMáan".
Rond l8E0wordtalskasteleinM. Gro€nendtlgenoemd.
ln de daaÍ op volgêndej6r€n brcsk er drie keer branduit.
Op 4 februari 1882schrijft Ary Vermaatuit PooÍugaal in zijí dagboek:
Heden6vondbranddeÍnet goedsuccesde woning van kasteleinM Groenendijk"D€ Halve Madr"
geheelaf.
Vclordatde tweedebranduitbreektis Willem Struijk, die gehuwdis met HuibeítaAdriana Huijgen uir
Rhoon,de nicuweeigenaarvan "De Halve Marn".
Ze krijgenll kinderen.
Willem.
Kostervaneenkerkte Charlois.
Pieter(Pie0
Zuivelhandel
te Delft.
Jan
2
Huibr€cht(Huib) RÍwielheÍsteller/
gdag€bedrtfte Rhoon.(Nu: P.lsgÍasf)
CehuwdmetCorlieÍ Man in 't Veld.
Máarten (Marius) Tuinderaandc Varlewegte Pooftugaal.
CchuwdmetComeli. Neelgev.d. Schee,dochtervanBoudewijnv.d. Schêeen
Anna AdÍiana Croenenboom,logementhouders
van café-restaumnt.Het Wapen
venRhoon".
Elisabeth(Bers)
MdaÍJe
CorneliaNeel)
Gehuwdmá JanNootenboom
uit Rhoon.
Alida íAli)
AdriaÍta(Jaantje) Gehuwdmet Willem de Boer, beuÍtschippêrvsn de "Vier Gebroeders"tê
PooÍtugaal.
Maria (Marie)
Gehuwdmet Jar Ho€k. Zij hebbeÍ enigetijd gewoondin h€t verbouwdegedeelte
van "De HalveMaan".
In I 887 breekter weer branduit.
VennaatnoteeÉ:22 augustus1t87. Iledenmorgenwerd de herb€rg"De Halve Maan", bewoonddoor
W. Struik, door brandvemield. Oorzrsk onbekend.
En in | 889: 23 september.Hedenmiddagbrak er branduit in de schuurvan Koffiehuis de Halve
Maan.Door spoedigehulp mochthet gelukkenhet woonhuiste behouden.
Na politieonerzoekkomt aanhet licht det de bÍaÍd is aangestoken
door de 18jarige dienstMe M.K.
uit Pemis,omdatze geld hêdgestol€n.Ze dachtdat menzou denkendat het geld verbÍandwaÍ.
Ze viel echterdoor de manden ze kreegdde jaar gevangenisstmf.
Nadat Willem Struijk is overleden,wordt zijn vrouw HuibertaAdriara Huijgen,als eigenaresse
ceno€md.

a

Na het ove ijden van H.A. Huijgen woÍdt bet café gesloten.Circa 1915.
Het cafógedeeltewordt verbouwdtot woonhuisen er wordt eenkeukenmet plaÍ dak a4ngebouwd
Maria Strutk , die getÍouwdis met JanHoelq gaater wonen.(zie foto)
Op de foto staánv.r.í.I. MaÍius Struijk, die alleen in het linkergedeeltewoonl Jan Hoelqzijn vroulv
Maria Struijk en hun kinderenJaapen Wil (met speelgoedpaard).
Marius Shuijk trouM op 22 ix\i 1922met Coírl,eliaNeeltjevan der Schee,dochtervan BoudewÍn
van café- rcstaurant"Het Wapenvan
v.d. Scheeen Anna Adriana Croenenboom,logementenhouders
en sno€pgoedkunt kopen.
Rhoon".Ze openeneenbuuÍtwinkeltje, waarje de dagelijkseboodsohappen
Marius blijít tuinier€naar de Varleweg,zijn vrouw Cor zo.gt voor het winkeltje.
Intussenis de familie JánHoek verhuisdnaarCharlois.
Het gedeeltewaárJanHoek wooÍde woÍdt verkochtaan Piet Hordijk, die nog ecn deel laat
aanbouwen,waarinhij eencafébegint, dat eveneensI'De Halve Maaa" wordt genoemd.
EÍg lang heeft dit café,dat ouderePoortugalerszich nog hetinnercn,niet best an. Ín | 936 of 1937
wordt hei cáfégesloten.
Het café-gêdeeltewordt veÍbouwdtot woonhuis,wall CeÍrit van De€lênuit PooÍtugaalgaatwonen,
Hii is getrouwdm€t Maaike Hordtk, dochterván Piet Hordijk.
Tot zoverde geschiêdenisván "De Halve Maan".
Nog wat informatievan dêjeren daarna.
Het buurtwinkcltjewordt in de zomervan 1944,wegeÍs gêbÍekàan van alles,gesloten.
wonenin hetnieuwe
MariusShuijkgaatin 1972,nadatzijn vrouw in decêmber| 971 is oveÍleden,
b€jaárdencenhum
"De Klepperwei"te Moon.
Hot huis krijgt eenopknapbeuÍten Boudewijn StÍutk en zijn vÍouw Gerie Verschoorgiaaner wonên.
In hetmiddcngedeelte
woontin dietijd (1972) AdriaanHordijk.Zijn oudeÍszijn danaloveÍleden.
Lat€r wonener nog enkeleanderen.
Als zijn vÍouw is oveÍledenwordtdewoningvanGerritvanDoolonverkocht.(circa I98E).Hij gaat
wonenin Poortugaol(doe).
Na velejarenvanonduidelijlóeidoverdeto€komstvanhetgebiedSlotsedijkCÍoen€dijbmoeten
in 1990vele woniatgenwijken voor de aanlegvan eenGoederendistributiecentrum.
Zi€ de bijhgen en enkelefoto-afdrukken.
Als drar belangstellingvoor bestastd&ÍlkÀnKor van Pelt de originele foto's l€nênvoor prcfessionele
afdrukken.
B.H. Sbuijk
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ln 1972, loen wii oon dê Slotsêdiiksjngen wonen,wos er ol sprokevon dot er in d€ buurt e€n
contoin€rterrein
zo! komÉn.
Lonseliid gebeurlêr wêinis oÍ niets,moor rond I984 wordï dit onderwerpweer ocrueel.
De semeenteRolterdommookt plcnnen voor de oonlegvon een z.s. sooderêndisïribuliêcenhum
len zuidenvon dê Al5, lussende Slolsediik
en de Kloidiik.
De bowonersin en rond dit gebledgoon een onzekeretoêkomstiesemoet,moor cls Floor Koster,
di6 vlok bii ons woont in h€l oudê huis van Aort Ro€si,locstemminskfiist om hel oude huis oí te
bf€kon €n ê€|rnieuwluindershuisïe loten bouwên,zokt dê onrusteên bê€tic.
Mcn zolloch geen bouwvergunningofgevenols het b€trsff€ndehuis binnsn oËi€nboreïiid
gêslooptmoet word€n ?
Op I0 iuli 1985 onivonsande bewoncrsvon de Slotsedilkcen bricf vonde sêm€enls Rhoon
woorin vermeldwordt dai voor hêt êind vdn h6t loor aen riolcringzol worden oongelogdon
omdoi er don ccn sleuígegrovanmoct worden,zol êr gêliiktiidiskobalt€levisio
komen.
Hel liikt erop dot ollesmêl €.n sis!êrofloopi, wdnt als êf voór h€t o€rstin de Rhoonsogeschiedenis
e€n riol.ring wordi oongelegdcn dot or bovendienkobeltelev;sie
komt, don zit het wel goed.
J€ gaat íoch g66n onkoslsnmokên ols binn6n€en poor iosr olles weer mo€t vêrdwiin6n?
Als klop op de vuurpiil mookt h6i Opsnboor LichoomRiinmondbekenddof hêr door 'Rofiordom,
bcdocldc gebicd voor ccn disiribuli€centrum
dê bêíêmming LANDSCHAPSINRICHTTNG
heefi
gêkr6gèn,
Zic dc brief op dc volgcnd6pogino..
In do b!url h6êr!t zo ongcvoereen hocroslemmihg.lêdcr.én goot vol goodo mood ocn oo srogom
uiigasieldonderhoud,rêporoliês,vêrandêring€nof v€rni.uwingcnoon ziin wonihg uit i€ voeren.
Moor wc hebbenle vrocg goiuichtI
Korl doorop rookt ollesin o.n stroomvcrsnêlling.
'Riinmond'is ni6t t6g.n 'Roll.Ídam' opgcwoss6non geeft toc.
Dc Póoonsogem€.nlêrood prolosi€êdl.gên hêl Rofierdamsêplon ên bolooft ollosto zullendoon
om de komslvon 66n diíÍibulicccnlrum t€g€nte houdcn. Eurgemeestar
Tsmminkvon Rhoon oot
zichiijdens esn 2.9. geheimebcsprekingmei bufgemêeí6. Psp€rvon Rofl.fdom dronk€n vo€ren
en helpt ollc mooie Rhoons.plonn6n om z6sp.
Sommigcweihouderro.pcn nog si€6dsdot zc zich tot h€t.indo to€ zullenbliivenverzoiten,moor
uitêindêliikb6pooli'Rotl.rdom' ds toêkomsi, 'Rhoon' stootwerkeliikmot lego hondcn.
Zelfsde nieuwesirocinomónmog.n niêf door Rhoonbenoemdworden.
Dc werkgroepoÍ oclicgroepVolcksstoyn,woorvon biino iedereondie or belong bii hcefí, lid is,
hecft ook niotsbereikt.Andere locolicsdie door Volckesteyn
werden geno€mdols vervongingvon
hêt g€biedoon dê Slolscdijk,en woor loier wel diskiporkênziin oongel4d, o.o. in hct Boílekgebied
en op do Mocwlohe, werdendoor Rotterdomols te klein,onrendobeloÍ te duur von tolerseveoso.
Tegcn 1990 hebbendc meestebooren,tuindersen ondcrcn hun grond osn Rottordomvêrkocht.
Bogin 1990 bcgínnenzworêvfochtouto'szand oon ie vooren,mcn begintslotente dempen en
zandpol6n
lê'sloon'.
Da bewonersbesriipenintr.,rssen
wel dot ze:ullen moetenvérirêkkon.
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Na anderhalf jaar leegstand worden de drie
(oktober 1991)
"Halve lulaan" gesloopt.
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Jaren '80.
Bovens !e foto:
De Slolsedijk
gezien vanaf de Groenedijk.
Hêt huis (Rechts) en de schuren zijn van Floor Koster
Boven de schurên:Rechts Het huis dat in die jaren be\roond werd door
B. Struijk.
Links daarvan lroonde Arie van Kanpen, diê getrou!'d was net
rnlep den Hoonaard.
onderste foto septenber 2004.
De plaats uêar vroeger café "De Halve Maan" stond.

